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มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยในทุกด้าน โดยให้ความสาคัญทั้งการ
วิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนใน 15 คณะวิชา และ 3
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โครงการ งบประมาณกว่า 66 ล้านบาทมีงานวิจัยเป็นจานวนมากได้รับการตีพิมพ์ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สาหรับในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University:
โอกาส ความหวัง อนาคต?” ในปีน้ีมหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าจะเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมกระตุ้นและผลักดัน
แนวคิ ด การสร้ า งผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมใหม่ ๆ ในการพั ฒ นาประเทศต่ อ ไป
มหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่า เวทีทางวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะประสบความสาเร็จเหมือนครั้งก่อน ๆ ที่เคยจัดมา
กล่าวคือ มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจานวนมากมานาเสนอผลงานวิจัย และผลงานการศึกษาค้นคว้าที่
หลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่าผลงานเหล่านั้น จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การสานปณิธานของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และการพัฒนาประเทศ
ขอขอบคุณผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และขอบคุณ
คณะทางานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมเสนอผลงานวิจัย
ในการจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ ในครัง้ นี้
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มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการสะสมองค์ความรู้เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น โดยหวังเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ดั ง ปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อน และ
สร้ า งกลไกให้ น าไปสู่ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ทางวิ ช าการ โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการ “พะเยาวิ จั ย ” ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
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ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ในปีน้มี กี ารจัดงานภายใต้แนวคิด “Entrepreneurial University: โอกาส ความหวัง อนาคต?” โดยมุ่งหวังว่าจะ
เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมกระตุ้นและผลักดันแนวคิดที่ก้าวสู่การเป็น “Entrepreneurial University” โดยได้
เชิ ญ วิ ท ยากรพิ เ ศษที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญดั ง กล่ า วถึ ง 4 ท่ า นเพื่ อ ร่ ว มเสวนาพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ ความท้ า ทาย
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องปรับบทบาทและพัฒนากลไก เพื่อรองรับสนับสนุน และเพิ่มช่องทางให้นิสิต/ นักศึกษา
มองเห็นโอกาส เห็นการแก้ปัญหา รู้จักคิดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการได้อย่างตรงจุดตรง
ประเด็น เพื่อให้เห็นโอกาสและแนวทางสู่การก้าวไปเป็น “Entrepreneurial University” ได้อย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจัยของประเทศ ให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป กระผมจึงขอขอบคุณ
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้
การสนับสนุนการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ด้วยดีตลอดมา
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Abstract
Piper sarmentosum Roxb. (Piperaceae) exhibited strong antioxidant activity and could be used in prevention of
degenerative diseases. The purposes of this study were to investigate the effects of drying methods and extraction
solvents on the quality of the extracts evaluated by total phenolic contents, total flavonoids contents and antioxidant
activity. The 70% EtOH-extracts of air-dried P. sarmentosum offered the highest extraction yield (30.68±0.02% w/w),
total flavonoid contents (1.14±0.01 mgQUE/gDW) and ABTS antioxidant activity (15.32±0.28 mgTEAC/gDW) among the
extracts. The total phenolic contents (11.71±0.2mgQUE/gDW) and DPPH antioxidant activity (20.46±0.26 mgTEAC/gDW)
of 70%EtOH-extract of the air-dried sample were the highest but not significantly different from the 70% EtOH extract
of the freeze-dried sample. These results could be used in development of extraction of antioxidative substances from
P. sarmentosum.
Keywords: Piper sarmentosum, total phenolic contents, total flavonoid contents, antioxidant activity

Introduction
Piper sarmentosum Roxb. is a small shrub belong to the family Piperaceae. It has long been used in
Thailand and other countries in South East Asia for culinary as well as in traditional medicine. Its leaves, roots and
fruits have a pungent taste and are used as tonic, anticough, expectorant, carminative, treatment for asthma and
etc. The leaves were used in poultice for joint pain and headache. Water decoction of the whole plant was used
in diabetic patients for blood sugar control [1].
The major phytochemical constituents of P. sarmentosum Roxb. are amides (pellitorine , brachyamide B),
alkaloids (sarmentomicine), polyphenols, flavonoids (quercetin, naringenin, rutin), phenylpropanoids, lignans
(sesamin), vit C, vit E and carotenes [2,3]. The extracts and the isolated compounds of P. sarmentosum Roxb.
exhibited antimicrobial, anti-tuberculosis, anti-plasmodial, anti-nociceptive and anti-inflammatory activities.
The biological assay reports also showed hypoglycemic effect and glucosidase enzyme inhibitory effect [3],
antioxidant, anti-mutagenicity activities[4], protective effect against atherosclerosis [5], and reduction of bone
resorption [6]. The toxicity test of P. sarmentosum Roxb. revealed that the methanolic extract (5 g/kg) did not
cause abnormal symptoms or mortality in rats [7] and the aqueous extract of P. sarmentosum Roxb.
(2000 mg/kg/day) did not produced sub-acute toxicity in Sprague Dawley rats [8].
In the recent years, research on health promoting for elderly has been highly of interest. Oxidative stress
and reactive oxygen species are involved in cell degeneration processes and caused elderly degenerative diseases.
Natural antioxidants such as polyphenols and flavonoids play a part in prevention of chronic disease caused by
reactive oxygen species especially cardiovascular diseases, osteoporosis and cancer [9]. To obtain the antioxidants
from natural sources, optimum extraction procedure is important. Pre-treatment of sample such as drying methods
and types of solvents used in extraction can affect the yield of bioactive compounds [10]. The purposes of this
work were to study the effects of drying methods and solvents on total phenolic contents, total flavonoid contents
and antioxidant activity in Piper sarmentosum Roxb. extracts.
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Material and methods
Plant materials
Piper sarmentosum Roxb. were purchased from local vegetable market, Warinchamrab, Ubon
Ratchathani. The herbarium voucher specimens (UBUPh-2-005) were deposited at the Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Ubon Ratchathani University. The plants were cleaned; leaves were cut separately and then proceeded
to different drying methods either air-drying or freeze-drying. In the air-drying method, leaves were spread in a
thin layer under the shade and let dry at ambient temperature (30oC) for 6 days. The freeze-drying method was
carried out for 48 h. Dried leaves were then pulverized by food processor and passed through sieve No. 24.
The moisture content of plant powder were determined on a Moisture determinator. The plant materials were kept
in close containers until extraction.
Extraction and yield determination
Plant materials of 500 mg were placed in the falcon tubes and then the 20 mL of various extraction
solvents namely water, 30%, 50%, 70% and 95% EtOH in water were added to the plant materials. The mixtures
were mixed with vortex and then extracted by ultrasonic wave (40 kHz) assisted method at 30oC for 30 min.
After that, the mixtures were centrifuged at 2000 rpm at 25 oC for 15 min. The supernatant were taken for
determination of total phenolic contents, total flavonoid contents and evaluation of antioxidant activity by DPPH
and ABTS radical scavenging methods. In addition, 2 mL of the extracts were evaporated to dryness for
determination of extraction yields.
Determination of total phenolic contents
Total phenolic contents (TPCs) of the extracts were determined by Follin ciocalteu method {11]. The
extracts of 150 µL were pipetted into the test tubes. The Follin- ciocalteu reagents of 750 µL were added and
mixed by vortexing. Later on the 600 µL of 7.5% sodium carbonate solution were added and mixed. The mixtures
were incubated at 40oC for 30 min. The absorbance was measured at 760 nm. Gallic acid (0.02-0.1 mg/mL)
solution was used to create a calibration curve. The total phenolic contents were calculated and expressed in mg
equivalent to gallic acid per g dry weight (mgGAE/gDW) [11].
Determination of total flavonoid contents
Total flavonoid contents (TFCs) were determined by colorimetric method using aluminium chloride (AlCl3)
complexation reaction [12]. To eliminate the interference of chlorophylls, the extracts were partitioned with
n-hexane (1:1 v/v) until no color in the hexane layer could be observed. The extracts of 500 µL were then
transferred into the test tubes. The equal volume of methanolic solution of 2% AlCl3 were added and mixed by
vortexing. After 15 min the absorbance was measured at 430 nm. Quercetin (0.005-0.04 mg/mL) was used to
create a calibration curve. The total flavonoids contents were calculated and expressed in mg equivalent to
quercetin per g dry material (mgQUE/g DW) [12].
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Tests of antioxidant activity
Antioxidant activity of the extracts were evaluated by 2,2- Diphenyl-1-picrylhydrazy (DPPH) and 2,2'Azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) radical scavenging assay [13-14]. In the DPPH radical
scavenging assay [13], the extracts of P. sarmentosum (40 L) were transferred to the 96-well plate. The 0.2
mM DPPH in MeOH (160 L) were added and mixed. After incubation at room temperature for 30 min in the
darkness, the absorbance was read at 530 nm by microplate reader. The extraction solvents were used as blank.
Trolox was used as a standard antioxidant. The percentage of DPPH radical scavenging activity (% Inhibition) was
calculated as equation:
%Inhibition = [Ac-As/Ac]x 100
Where Ac is the absorbance of control, while As is the absorbance of sample or standard antioxidant. The
percentages of DPPH inhibition of trolox were plotted against the concentrations. The antioxidant capacity of the
extracts were calculated from a regression and expressed in mg trolox equivalent antioxidant capacity per gram
dry material (mgTEAC/gDW).
In the 2,2'-Azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) radical scavenging assay [14], the
aqueous solution of ABTS (0.7 mM) was reacted with potassium persulfate (K2S2O, 2.45 mM) in the ratio of 1 to 1 (v/v)
and left for 16 hr. The solution was then diluted with distilled water to the absorbance of 0.7-1.0 at 405 nm and used
as ABTS working solution. The extracts (20 L) were transferred to the 96-well plate. Then the ABTS solution (180 L)
was added. The mixtures were mixed and incubated at room temperature in the darkness for 6 min. The absorbance
at 405 nm was read by using microplate reader. The extraction solvents were used as blanks, while trolox was used
as standard antioxidant. The percentage of ABTS radical scavenging activity or percentage of inhibition and the
antioxidant capacity of the extracts was calculated in the same manner as described in DPPH method.
Statistical analysis
The experiments were done in triplicate. The results were displayed in mean±S.D. Statistical analysis
was carried out using one-way ANOVA (SPSS 13.0 for window). Statistically significant difference was assessed
at P <0.05. The correlation analysis was performed by Pearson’s coefficient.

Results
Extraction of P. sarmentosum
The extraction yields of P. sarmentosum leaves were varied due to the drying method and extraction
solvents (Table 1). The percentage of extraction yields ranged from 8.63±0.81 to 30.68±0.20 % (w/w). In the
air-dried sample, the extraction yield reached the maxima when 70% EtOH was used as extraction solvent. The
yield percentage of extractions in descending order were 70% EtOH >50% EtOH >30% EtOH > water> 95%
EtOH. The freeze-dried sample provided the highest extraction yield when extracted with 30% EtOH. The yield
percentage of extractions in descending order were 30% EtOH>70% EtOH >50% EtOH >water> 95% EtOH.
Extraction with the mixture of EtOH and water ranged from 30 to 70% EtOH resulted in higher extraction yield
than extraction with pure solvent.
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Table 1 Yield of extraction, total phenolic contents (TPCs) and total flavonoid contents (TFCs) and antioxidant activity of
P. sarmentosum leaf extracts
Drying Extraction % yields (w/w)
TPC
TFC
DPPH
ABTS
methods solvents
(mgGAE/gDW) (mgQUE/gDW) (mgTEAC/gDW) (mgTEAC/gDW)
AirH2O
15.16±0.26A,B 5.86±0.06A 0.65±0.014A,B,C,D 8.70±0.17A
7.27±0.26A,B
drying 30%EtOH 15.69±0.33A,C 7.16±0.13B
0.83±0.01E
13.65±0.53B 5.04±0.30C,D
50%EtOH 16.38±0.17C 8.54±0.21C
0.98±0.01F
17.37±0.38C 11.42±0.99E,F
70%EtOH 30.68±0.20D 11.71±0.21D 1.14±0.01G
20.46±0.26D 15.32±0.28G
95%EtOH 12.12±0.03E 6.19±0.10A
0.63±0.04A,H,I
7.28±0.56E
6.17±0.39A,C,H
FreezeH2O
14.92±0.67B 8.02±0.30E 0.67±0.02B,H,J,K 9.76±0.89F
7.37±0.50B,H
drying 30%EtOH 28.64±0.20F 9.82±0.21F
0.81±0.01E
15.55±0.60G 12.51±0.94E,I
50%EtOH 23.42±1.20G 8.45±0.25C
1.04±0.05F
10.55±0.21F
10.37±0.75J
70%EtOH 25.99±1.38H 11.37±0.43D 0.67±0.09C,I,J,L 19.10±0.77H
13.21±1.02I
95%EtOH 8.63±0.81I
5.25±0.28G 0.71±0.03D,K,L
2.55±0.55I
4.39±1.09D
Note The different letters in the same column indicate the significant difference (P<0.05).
Total phenolic contents (TPCs)
Total phenolic contents of P. sarmentosum Roxb. leaf extracts were determined by color reaction with
Follin Ciocalteu reagent and expressed in mg equivalent to gallic acid per g dry weight (mgGAE/gDW) (Table 1).
The TPCs of the extracts ranged from 5.25±0.28 to 11.71±0.21 mgGAE/gDW. The TPC values of the extracts from
air-dried material were decreased from 70% EtOH > 50% EtOH > 30% EtOH > 95% EtOH> water. The TPC
values of the extracts from freeze-dried material were decreased from 70% EtOH > 30% EtOH > 50% EtOH >
water >95%. The maximum TPCs were detected in 70% EtOH extracts of plant materials obtained from both
drying methods. The level of TPCs in both extracts were not significantly different.
Total flavonoid contents (TFCs)
The total flavonoid contents of the P. sarmentosum leaf extracts were determined by mean of aluminium
chloride complexation. The TFCs were expressed in mg equivalent to quercetin per g dry weight (mgQUE/gDW).
The TFCs of the extracts were ranged from 0.63±0.04 to 1.14±0.01 mgQUE/gDW. The extracts contained high to
low flavonoid contents of air-dried material were in order from 70% EtOH >50% EtOH > 30% EtOH > water
>95% EtOH. In the extracts of freeze-dried material the total flavonoid contents were determined in descending
from 50% EtOH > 30% EtOH >95% EtOH> 70% EtOH >water.
Antioxidant activity
The antioxidant activity of P. sarmentosum leaf extracts were tested by DPPH and ABTS radical
scavenging assays using trolox as a standard antioxidant. The antioxidant capacity was expressed in mg trolox
equivalent antioxidant capacity per g dry weight (mgTEAC/gDW) (Table 1). In the DPPH assays, the antioxidant
activities of the extracts with different solvents were ranged from 2.55±0.05 to 24.46±0.26 mgTEAC/gDW.
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The DPPH antioxidant capacities of air-dried samples ranked from high to low were as follows: 70% EtOH > 50%
EtOH > 95% EtOH, 30% EtOH > water. The DPPH antioxidant capacities of freeze-dried samples ranked from
high to low were as follows: 70% EtOH > 30% EtOH> 50% EtOH > water> 95% EtOH. The antioxidant activity
tested by ABTS assays were ranged from 4.39±1.09 to 15.32±0.28 mgTEAC/gDW. The ability to scavenge the
ABTS radical of the extracts from air-dried material decreased from 70% EtOH > 50% EtOH > water > 30%
EtOH >95% EtOH. In freeze-dried material, the ABTS scavenging activity were reduced from 70% EtOH > 30%
EtOH > 50% EtOH > water >95% EtOH. In both air-dried and freeze-dried material, the 70% EtOH extract
showed the highest activity in both antioxidant assays.
Correlation analysis
The Pearson’s coefficients showed that the total phenolic contents was correlated with DPPH and ABTS
antioxidant activities. The DPPH antioxidant activity was correlated with ABTS antioxidant activity (Table 2).
Table 2 Correlation between total phenolic contents, total flavonoids contents and antioxidant activities
TPC
TFC DPPH ABTS
1
TPC
1
TFC 0.507
1
DPPH 0.898* 0.542
ABTS 0.916* 0.590 0.844* 1
* Correlation is significant at the 0.01 level

Discussion and conclusion
P. sarmentosum Roxb. has been reported as a potential herbal medicine for chronic degenerative diseases
[3] due to its antioxidant property. The polyphenolic compounds such as phenolic acid and flavonoids were the
main anti-oxidative phytochemicals from natural sources [10]. Pre-treatment of plant material and extraction
process are crucial steps to obtain bioactive phytochemicals from herbal materials [18, 19].
The yields of extracts of the P. sarmentosum leaf were influenced by drying method and types of the extraction
solvents. Increasing solvent polarity resulted in increasing of extraction yield. In this study, the use of combined solvent,
aqueous-EtOH, improved the extraction yields. In the air dried material, the extraction yield was maximized by extraction
with 70% EtOH (30.68±0.20%) in the air-dried material and 30% EtOH in water (28.64±0.20%) followed by 70%
EtOH in water (25.99±1.38%) in the freeze-dried material. The yield of extraction decreased by 50% when extracted
with either pure solvents (water) or 95% EtOH. Do QD et al[15] reported that extraction of Limnophilia aromatica leaves
with 50% and 70% EtOH in water offered the higher yield than extraction with 100% EtOH and pure water [15]. Nurul
MAA et al[16] demonstrated that extraction of Convolvulus arvensis with 50% and 75% EtOH in water resulted in higher
extraction yields than extraction with EtOH and pure water [16]. These findings were in agreement with our study. Thus
it is suggested that the mixed solvent of EtOH and water in the ranged of 30-70% offered the high extraction yield.
The mixture of EtOH and water could improve the extraction of both water and EtOH soluble compounds [15,16].
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The amount of phenolic compounds recovered from plant material affected by the types of plants and
their active compounds as well as types of solvent employed in extraction [10]. Our results have illustrated that
the 70% EtOH allowed the highest recovery of total phenolic contents in both air-dried (11.71±0.21 mgGAE/gDW)
and freeze-dried (11.37±0.43 mgGAE/gDW) materials. These results agreed with previous studies, which showed
that extraction with the mixture of EtOH and water yielded high total phenolic contents. Turkmen et al [17]
illustrated that 50% and 80% EtOH extracts of black tea and mate tea contained higher polyphenol contents than
that of 100% EtOH [17]. Metrouth-Amir H. et al [18] demonstrated that 50% EtOH could recovered higher
polyphenol compounds from Matricaria pubescens than water and 100% EtOH [18]. However, polyphenolic
compounds may bind to plant matrix differently in plant species. Therefore, the optimum solvents to extract phenolic
compounds were varied upon plant species [10]. The drying process could affect the stability of the phytochemicals
in plant material. Thermal drying may degrade the polyphenols therefore the freeze-drying method is considerably
benefit to preserve polyphenol in the plant material [19]. In our study, we found that the total phenolic contents of
the 70% EtOH extracts in both air-dried and freeze-dried materials were not significantly different. Mediani A et
al [19] revealed that the air-dried Cosmos caudatus contained higher total phenolic contents than the freeze-dried
material. The author suggested that the slow drying process of air-drying method might stimulate the release of
polyphenols as defense compounds under stress condition. This resulted in the increase of total phenolic contents
and antioxidant activity. The study suggested that the effect of drying process on phytochemical components is
different in plant species [20]. The maximum total flavonoid contents were detected in 70% EtOH (1.14±0.01
mgQUE/gDW) and 50% EtOH (1.04±0.05 mgQUE/gDW) extracts of air-dried and freeze-dried materials
respectively. This result corresponded to Metrouth-Amir H. et al [18], where the EtOH-water mixture was more
suitable for flavonoid extraction. The effect of the drying methods on total flavonoids contents depends up on plant
species. In some cases, freeze-drying and air-drying result in non-significantly different in flavonoid level [21].
The DPPH and ABTS antioxidant activities of air-dried and freeze-dried materials were highest in 70%
EtOH extracts in harmony with the highest total phenolic contents in both extracts. The Pearson’s coefficients of
0.898 and 0.916 indicated the strong positive correlation between the total phenolic contents and the DPPH and
ABTS antioxidant respectively, while the total flavonoid contents were not significantly correlated (P<0.01).
Numbers of studies have proven the relationship of total phenolic contents and total flavonoids content to antioxidant
activity [17,18,22]. This displayed that in P. sarmentosum Roxb. polyphenolic compounds are the main antioxidants.
Nevertheless, it should be noted that the ABTS antioxidant activity of 70% EtOH of air-dried material (15.32±0.28
mgTEAC/gDW) was higher than that of 70% EtOH extract of freeze-dried material (13.21±1.02 mgTEAC/gDW).
This result may due the higher total flavonoid contents.
In conclusion this work has been demonstrated the effect of drying methods and extraction solvents on
total phenolic, total flavonoid contents and antioxidant activity of P. sarmentosum Roxb. In this case, the effect of
extraction solvent was more prominent than that of the drying methods, air-drying and freeze-drying. The 70%
EtOH in water was the most effective solvents among the test solvents to extract polyphenol and antioxidant
compounds from P. sarmentosum Roxb.
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การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดดอกสะเดาต่อความดันโลหิตในหนูแรทที่มีภาวะความดั น
โลหิตสูง
Effects of Azadirachta indica flowers extract on blood pressure in hypertensive rats
ณฐกร คาแก้ว1,2* อัจฉราภรณ์ ดวงใจ1 ศศิวิมล พรมสาร1 และ กรองกาญจน์ ชูทพย์2
Natakorn Kamkaew1,2*, Acharaporn Duangjai1, Sasivimon Promsan1 and Krongkarn Chootip2
บทคัดย่อ
สะเดา (Azadirachta indica) เป็นพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทย ซึ่งนิยมรับประทานในส่วนดอกและยอด
สารสกัดสะเดามีฤทธิ์หลากหลาย เช่น ปรับระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันมะเร็ง ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ลดน้าตาล
และไขมันในเลือด จึงอาจมีฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกั ดดอก
สะเดาต่อความดันโลหิตในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ผู้วิจัยวัดความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเมื่อฉีดสาร
สกัดทางหลอดเลือดดาในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ด้วยวิธี cannulation และศึกษาผลระยะยาวต่อความดันโลหิต
เมื่อป้อนสารสกัดทางปากในหนูความดันโลหิตสูง ผลการทดลองแบบฉับพลันแสดงให้เห็นว่าสารสกัดดอกสะเดา
(20 และ 40 mg/kg) ทาให้ความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยสาคัญแบบ dose-dependent manner เมื่อป้อนสารสกัด
ขนาด 500 mg/kg ทางปากนาน 8 สัปดาห์ในหนูที่เหนี่ยวนาให้มีภาวะความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME พบว่าสาร
สกัดดอกสะเดาป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ โดยในหนูกลุ่มที่ให้สารสกัดดอกสะเดาพร้อมกับ L-NAME
มีความดันโลหิตเป็นปกติที่ 118/86 mmHg ขณะที่หนูกลุ่มที่ให้เฉพาะ L-NAME ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเป็น 140/104 mmHg
ดังนัน้ สารสกัดดอกสะเดาจึงป้องกันความดันโลหิตสูงได้
คาสาคัญ: สารสกัดดอกสะเดา, หนูแรทที่มีภาวะความดันโลหิตสูง, ความดันโลหิต
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Abstract
Neem (Azadirachta indica) is a medicinal plant found in Thailand. Young flowers and young leaves of
neem are commonly consumed as a vegetable. Neem extract has various pharmacological actions, such as
immunomodulatory, chemoprevention, anti-inflammation, antioxidant, anti-hyperglycemic and lipidemic effects.
Neem also has a potential antihypertensive effect. This research aims to investigate in vivo effect of a neem
flower extract on blood pressure of hypertensive rats. The acute effect was studied by injection of the extract into
the vein of hypertensive rats. The blood pressure was measured directly via cannulation method, a technique in
which a cannula (a polyethylene tube) is placed inside the vessels. Moreover, the chronic effect was examined
by oral administration of the extract for 8 weeks in L-NAME induced hypertensive rats. For the acute effect, we
found the significantly dose-dependent reduction of blood pressure through injection of neem flower extract (20
and 40 mg/kg). The chronic oral administration of neem flower extract (500 mg/kg) for 8 weeks in L-NAME
induced hypertensive rats showed that the extract inhibited the hypertensive effect of L-NAME. After 8 weeks,
the systolic/diastolic blood pressure (SBP/DBP) of L-NAME plus extract-treated group was 118/86 mmHg, while
SBP/DBP of L-NAME induced hypertensive group was 140/104 mmHg. Thus, we concluded that the neem extract
could prevent the hypertension in the L-NAME hypertensive model.
Keywords: Neem flower extract, hypertensive rats, blood pressure

บทนา
โรคทางระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (cardiovascular disease) เป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต อั น ดั บ หนึ่ ง ของ
ประชากรทั่ วโลก คาดว่า จะสู งถึง 25 ล้ า นคนต่อ ปีในปี 2020 (รายงานขององค์ก ารอนามั ยโลก; WHO) โดยการ
เสี ย ชี วิ ต ส่ ว นมากเกิ ด จากโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ (coronary heart disease) ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพในอั น ดั บ ต้ น ๆ
ของประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญคือภาวะความดันโลหิตสูง ดังนั้น การควบคุมและลดความดันโลหิตจึงสามารถ
ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เป็นยารักษาหรือลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ เนื่องจากมีความเป็นพิษต่าและมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง
สะเดา (Neem) ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton เป็นพืชสมุนไพรไทยที่
นิยมนาส่วนดอกและยอดอ่อนของสะเดามารับประทาน ในดอกสะเดาพบว่ามีสาร limonoids, flavonoids, rutin และ quercetin
ซึ่ งมี คุ ณสมบั ติ antioxidant components (Chaisawangwong & Gritsanapan, 2009; 2013; Kitdamrongtham, et al., 2014)
รายงานการศึ ก ษาฤทธิ์ ข องสารสกั ด ดอกสะเดา เช่ น ปรั บระบบภู มิ คุ้ มกั น (immunomodulatory), ต้ านการอั ก เสบ
(antiinflammatory), ต้ านแผลเปื่ อย (anti-ulcer), ต้ านอนุ มู ลอิ สระ (antioxidant), ต้ านการก่ อกลายพั นธุ์ (antimutagenic),
ป้องกันการเกิดมะเร็ง (chemopreventive) หรือลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งในหนูแรท (Kusamran, et. al 1998; Tepsuwan,
et al., 2002; Sithisarn, et al., 2005) นอกจากนี้ Shori (2013) รายงานผลว่าสะเดาสามารถยับยั้งเอนไซม์ alpha-glucosidase
และ angiotensin-converting enzyme (ACE) จึ ง อาจมี ฤ ทธิ์ ต้ า นเบาหวาน (antidiabetic) และต้ า นความดั น โลหิ ต สู ง
(anti-hypertension)
Koley และ Lal (1994) ท าการศึ ก ษาผลฉั บ พลั น (acute effect) ของใบสะเดาอิ น เดี ย (Neem leaf extract)
ต่อความดันโลหิตในหนูปกติ แสดงผลการลดลงของความดันโลหิตในทันทีทันใดหลังจากฉีดสารสกัดทางหลอดเลือดดา
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โดยตรง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาผลฉับพลันและในระยะยาว (chronic effect) ของสารสกัดสะเดาในส่วนดอก
สะเดาไทยต่อความดันโลหิตในหนู ความดันโลหิตสูง งานวิจัยนี้จึงศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดดอกสะเดาไทยต่อความดัน
โลหิตในหนูแรทที่เหนี่ยวนาให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง โดยศึกษาทั้งผลการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตแบบฉับพลัน
เมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดาโดยตรงทางหลอดเลือดในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และยังศึกษาผลแบบระยะยาวของ
สารสกั ดดอกสะเดาต่อความดันโลหิต เมื่อป้ อนสารสกั ดดอกสะเดาในหนูที่เหนี่ยวน าให้ มีภาวะความดันโลหิตสูง
โดยมุ่งหวังว่าสารสกัดดอกสะเดาจะสามารถป้องกันความดันโลหิตสูงได้ และเป็นการพิสูจน์สรรพคุณของสารสกัด
ดอกสะเดาไทยในด้านป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเพื่อส่งเสริมการปลูกและผลิตเชิงพาณิชย์ของสะเดาไทยต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. สัตว์ทดลอง
โครงการวิจัยนี้ได้รับอนุมัติการทาวิจัยในสัตว์ทดลองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยพะเยา (เลขที่รับรอง 5701040014) โดยใช้หนูแรท (rat) สายพันธุ์ wistar เพศผู้ น้าหนัก 200-250 กรัม
สั่งซื้อจากสานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเลี้ยงในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. สารสกัดสะเดา
สารสกั ด สะเดาได้ รั บ การอนุ เ คราะห์ จ าก ผศ.ดร.อั จ ฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้จากต้นสะเดาที่ปลูกในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
3. วิธีศกึ ษาผลฉับพลัน (acute effect) ของสารสกัดดอกสะเดาต่อความดันโลหิตในหนูความดันโลหิตสูง
การศึกษาผลฉับพลันของสารสกัดสะเดาต่อความดันโลหิตในหนูที่มีความดันโลหิตสูง นักวิจัยได้เหนี่ยวนาหนู
ความดันปกติให้เป็นหนูความดั นโลหิ ตสู ง ซึ่งเหนี่ยวนาโดยการป้ อนสาร L-NG-Nitroarginine Methyl Ester (L-NAME)
ที่เป็น endothelial nitric oxide synthase (NOS) inhibitor (สารเพิ่มความดันโลหิตโดยการต้านการทางานของเอนไซม์ NOS
ที่ ท าให้ ห ลอดเลื อ ดคลายตั ว ) ขนาด 50 mg/kg/day ทางปากด้ ว ยเข็ ม ป้ อ นสารเป็ น ระยะเวลาติ ด ต่ อ กั น นาน
4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 4 นาหนูความดันโลหิตสูงดังกล่าวมาทดลองต่อ โดยทาให้หนูสลบด้วยการฉีดยาสลบ
sodium pentobarbital ขนาด 50 mg/kg บริเวณหน้าท้อง รอจนหนูสลบลึกตรวจสอบจากปฏิกิริยาตอบสนอง reflex โดยใช้
คี ม forceps หนี บ อุ้ ง เท้ า แล้ ว ไม่ ดึ ง เท้ า กลั บ จากนั้ น ผ่ า ตั ด หนู ที่ ส ลบแล้ ว ที่ บ ริ เ วณขาหนี บ ( femoral region)
เพื่อสอดท่อพลาสติกขนาดเล็กเข้าไปยังหลอดเลือด เรียกว่าเทคนิค cannulation โดยการใช้ท่อพลาสติก polyethylene
tube ขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.58 mm i.d. x 0.96 mm o.d.) สอดไปยังหลอดเลือดดาบริเวณขาหนีบ (femoral vein)
ท่อพลาสติกนี้บรรจุด้ วยน้าเกลือ (0.9% normal saline) ผสมด้วยสารป้องกันเลือดแข็ ง (1% heparin in normal saline)
ปลายท่ อพลาสติกที่ สอดหลอดเลื อดด าอีกด้ านต่อกั บ syringe ส าหรั บฉี ดสารสกั ดดอกสะเดา (20 และ 40 mg/kg)
ทางหลอดเลือดดา (Kamkaew, et al., 2011)
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4. วิธีการศึกษาผลระยะยาว (chronic effect) ของสารสกัดดอกสะเดาต่อความดันโลหิต
การศึก ษานี้เป็ น การศึก ษาผลระยะยาวของสารสกัด ดอกสะเดาต่อ การป้ อ งกัน ความดั น โลหิต สู ง ในหนู
ที่เหนี่ยวนาให้ความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME นักวิจัยทาการป้อนสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 500 mg/kg หรือ
ยาลดความดัน captopril ขนาด 20 mg/kg ทางปาก และป้อนสาร L-NAME ขนาด 50 mg/kg เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
โดยนักวิจัยแบ่งหนูออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ (i) กลุ่ม control หนูได้รับการป้อนเฉพาะน้ากลั่น (ii) กลุ่ม hypertension (HT)
หนูได้รับการป้อน L-NAME ขนาด 50 mg/kg ตามด้วยน้ากลั่น (iii) กลุ่ม HT+neem หนูได้รับการป้อน L-NAME 50 mg/kg
ตามด้ ว ยสารสกั ด ดอกสะเดาขนาด 500 mg/kg และ (iv) กลุ่ ม HT+captopril หนู ไ ด้ รั บการป้ อ น L-NAME 50 mg/kg
ตามด้ วยยาลดความดัน captopril ขนาด 20 mg/kg (sigma-aldrich) เมื่อสิ้นสุ ดสั ปดาห์ ที่ 8 หนู ทดลองทาให้ สลบก่อน
โดยฉีดยาสลบ sodium pentobarbital ขนาด 50 mg/kg บริเวณหน้าท้อง แล้วทาการ cannulation โดยการใช้ท่อพลาสติก
ขนาดเล็กบรรจุด้วย normal saline ผสม heparin สอดไปยังหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบ (femoral artery) โดยปลายท่อ
อี กด้ านเชื่ อมต่ อกั บตั วตรวจจั บแรงดั น เลื อ ด (pressure transducer) เชื่ อมกั บเครื่ อง iWorx เพื่ อเปลี่ ยนแรงดั น เลื อ ด
เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าและแสดงผลเป็น blood pressure tracing ด้วยโปรแกรม LabScribe2 ทางจอคอมพิวเตอร์
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการทดลองถู ก แสดงในรู ป ค่ า เฉลี่ ย (Means) ± ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SEM) ข้ อ มู ล การทดลอง
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ student
T-test และ ANOVA ด้ ว ยโปรแกรม GraphPad Prism โดยก าหนดค่ า ความแตกต่ า งอ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ค่ า
*p-value<0.05 และ **p-value<0.01

ผลการศึกษา
1. ผลฉับพลัน (acute effect) ของสารสกัดดอกสะเดาต่อการลดความดันโลหิตในหนูความดันโลหิตสูง
หนูที่ป้อน L-NAME ขนาด 50 mg/kg/day ทางปากติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ ทาให้ความดันโลหิตเพิ่ม ขึ้น
โดยค่าความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเป็น systolic blood pressure (SBP) เท่ากับ 142±2 mmHg และ diastolic blood pressure
(DBP) เท่ากับ 103±3 mmHg (n=5-6) จากนั้นนาหนูที่เหนี่ยวนาให้มีภาวะความดันโลหิตสูง ด้วย L-NAME (L-NAME
induced-hypertensive rat) มาศึกษาต่อ พบว่าเมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 และ 40 mg/kg เข้าไปทางหลอด
เลือดดาทาให้ความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ โดยสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 และ 40 mg/kg
ทาให้ค่า SBP ลดลง 21.71% และ 32.21% และค่า DBP ลดลง 30.56% และ 43.40% ตามลาดับ กล่าวคือ ความดัน
โลหิตเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังฉีดสารต่าง ดังนี้ SBP/DBP ก่อนและหลังฉีดสารต่าง ๆ ได้แก่
(i) กลุ่ม hypertension (HT)+Normal saline ฉีด normal saline ในหนูความดันโลหิตสูง ทาให้ความดันโลหิตไม่
เปลี่ยนแปลง คือ SBP/DBP ก่อนฉีดเท่ากับ 143±3/101±5 mmHg และ SBP/DBP หลังฉีดเท่ากับ 145±3/100±5 mmHg
(ii) กลุ่ม HT+Neem 20 mg/kg ฉีดสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 mg/kg ในหนูความดันโลหิตสูง ทาให้ความดัน
โลหิตลดลง คือ SBP/DBP ก่อนฉีดเท่ากับ 152±5/108±5 mmHg และ SBP/DBP หลังฉีดลดลงเท่ากับ 119±9/75±9 mmHg
(iii) กลุ่ม HT+Neem 40 mg/kg ฉีดสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 40 mg/kg ในหนูความดันโลหิตสูง ทาให้ความ
ดันโลหิตลดลง คือ SBP/DBP ก่อนฉีดเท่ากับ 149±3/106±4 mmHg และ SBP/DBP หลังฉีดลดลงเท่ากับ 101±13/60±12
mmHg แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ความดันโลหิต (A) systolic blood pressure และ (B) diastolic blood pressure ที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเมื่อ
ฉีดสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 และ 40 mg/kg ทางหลอดเลือดดาในหนูความดันโลหิตสูง (hypertensive rats) โดย
before injection คือ ความดันโลหิตของหนูความดันโลหิตสูงก่อนฉีดสาร และ after injection คือ ความดันโลหิตของหนู
ความดันโลหิตสูงหลังฉีดสาร เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของภายในกลุ่มระหว่างก่อนฉีดสารและหลังฉีด
สาร ด้วยสถิติ student T-test แสดงค่าเป็น means±SEM (n=4-5), *p<0.05
นอกจากนี้ เมื่อทาการวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจในหนูความดันโลหิตสูง เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนฉีด
สารและหลังฉัดสารพบว่าสารสกัดสะเดาไม่ทาให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 อัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate) เมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 และ 40 mg/kg ทางหลอดเลือด
ดาในหนูความดันโลหิตสูง โดย before injection คือ อัตราการเต้นของหัวใจของหนูความดันโลหิตสูงก่อนฉีดสาร และ
after injection คือ อัตราการเต้นของหัวใจของหนูความดันโลหิตสูงหลังฉีดสาร เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของภายในกลุ่มระหว่างก่อนฉีดสารและหลังฉีดสาร ด้วยสถิติ student T-test แสดงค่าเป็น means±SEM (n=4-5),
*p<0.05

Proceedings
14

2. ผลระยะยาว (chronic effect) ของสารสกั ด ดอกสะเดาต่ อ การลดความดั น โลหิ ต สู ง ในหนู ที่
เหนี่ยวนาให้ความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME
การทดลองนี้ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตระยะยาว (chronic effect) ในหนูที่ได้รับสารสกัด
ดอกสะเดาหรือยาลดความดันโลหิตทางปาก เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ปรากฎผล ดังนี้ (i) หนูกลุ่มควบคุม (negative
control) ที่ ไ ด้ รั บ การป้ อ นเฉพาะน้ ากลั่ น ทางปากในปริ ม าณ 1 ml/kg ซึ่ ง เท่ า กั บ ปริ ม าณของสารสกั ด กลุ่ ม อื่ น ๆ
ที่หนูได้รับ พบว่าน้ากลั่นไม่มีผลทาให้ความดันโลหิตหนูเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อสิ้นสุดการป้อนน้ากลั่นในสัปดาห์ที่ 8
ทาให้ค่า SBP/DBP เท่ากับ 122±2/85±2 mmHg (n=6) (ii) หนูกลุ่ม hypertension (HT) ได้รับการป้อน L-NAME ขนาด
50 mg/kg และตามด้วยการป้อนน้ากลั่น พบว่าเมื่อสิ้นสุดการป้อนในสัปดาห์ที่ 8 ทาให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเป็น
SBP/DBP เท่ า กั บ 140±3/104±2 mmHg แสดงว่ า L-NAME มี ผ ลให้ ค วามดั น โลหิ ต ในหนู ก ลุ่ ม HT เพิ่ ม ขึ้ น และ
เมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตของหนูกลุ่ม HT กับกลุ่ม control พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
SBP มี p-value=0.0042 และ DBP มี p-value<0.0001 (n=6) (iii) กลุ่ม HT+neem เป็นหนูได้รับการป้อน L-NAME
50 mg/kg ตามด้วยสารสกัดดอกสะเดาขนาด 500 mg/kg พบว่าเมื่อสิ้นสุดการป้อนในสัปดาห์ที่ 8 ทาให้ความดัน
โลหิ ต ไม่เปลี่ ย นแปลง กล่ า วคื อ สารสกั ด ดอกสะเดาป้ อ งกั น ความดั น โลหิ ต ที่ เพิ่ม ขึ้น จากการเหนี่ย วน าของสาร
L-NAME ซึ่งค่าความดันโลหิตยังคงอยู่ในช่วงปกติ คือ SBP/DBP เท่ากับ 118±2/86±2 mmHg แสดงว่าสารสกัดดอก
สะเดามีฤทธิ์ป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง และเมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตของหนูกลุ่ม HT กับกลุ่ม HT+neem
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ SBP มี p-value=0.0012 และ DBP มี p-value=0.001 (n=6)
แสดงว่า สารสกั ด ดอกสะเดามีผลป้ อ งกั น ภาวะความดั น โลหิ ตสู ง และ (iv) กลุ่ ม HT+captopril หนู ไ ด้ รับการป้ อ น
L-NAME 50 mg/kg ตามด้ ว ยยาลดความดั น มาตรฐาน captopril ขนาด 20 mg/kg ซึ่ ง จั ด อยู่ใ นกลุ่ ม angiotensinconverting enzyme (ACE) inhibitor (กลุ่มยาลดความดันโลหิตโดยการต้านการทางานของเอนไซม์ ACE ที่ทาให้หลอด
เลือดหดตัว) พบว่าเมื่อสิ้นสุดการป้อนในสัปดาห์ที่ 8 ยา captopril ทาให้ความดันโลหิตไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
ความดั น โลหิ ต SBP/DBP เท่ า กั บ 122±4/87±5 mmHg แสดงว่ า ยา captopril มี ผ ลยั้ บ ยั้ ง ผลของสาร L-NAME
ทาให้ความดันโลหิตไม่เพิ่มขึ้นและเมื่อเปรียบเที ยบความดั นโลหิ ตของหนูกลุ่ม HT กับกลุ่ม HT+captopril พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ SBP มี p-value=0.0019 และ DBP มี p-value<0.0217 (n=6) ดังนั้น สารสกัดดอก
สะเดาและยาลดความดัน captopril มีผลยับยัง้ ความดันโลหิตสูงในหนูที่เหนี่ยวนาให้มีภาวะความดันโลหิตสูงได้ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ผลระยะยาว (chronic effect) ของสารสกั ด ดอกสะเดา (500 mg/kg) และยาลดความดั น captopril (20
mg/kg) เมื่อ ป้ อ นทางปาก นาน 8 สั ปดาห์ ต่อ การลดความดัน โลหิ ต (A) systolic blood pressure และ (B) diastolic
blood pressure ในหนูที่เหนี่ยวนาให้ความดันโลหิตสูง (hypertension) ด้วยสาร L-NAME
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัยศึกษาฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดดอกสะเดาในสัตว์ทดลองหนูแรท สายพันธุ์ wistar
ที่มีความดันโลหิตใกล้เคียงกับมนุษย์ พบว่าสารสกัดดอกสะเดาสามารถลดความดันโลหิตในหนูแรทที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูงได้ จากการศึกษาผลของสารสกัดดอกสะเดาในหนูความดันโลหิตสูงโดยเหนี่ยวนาหนูความดันปกติให้มีความดัน
โลหิตสูงด้วยสาร L-NAME ที่เป็น NOS inhibitor ทาให้หลอดเลือดหดตัวและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อป้อนสาร
L-NAME ขนาด 50 mg/kg/day ทางปากติ ดต่ อกั นนาน 8 สั ปดาห์ หนู จึ งมี ความดั นโลหิ ต SBP/DBP เพิ่ มขึ้ นเท่ า กั บ
142/103 mmHg ซึ่งเป็นภาวะความดันโลหิตสูงหรือ hypertension stage I (> 140/90 mmHg) จากนั้นให้สารสกั ดดอก
สะเดาโดยตรงด้วยการฉีดทางหลอดเลือดดาในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงดังกล่าว ทาให้ความดันโลหิตลดลงได้อย่าง
ฉั บพลั น กล่ าวคื อ SBP/DBP ลดลงเหลื อ 119/75 mmHg (เมื่ อฉี ดสารสกั ด ดอกสะเดา 20 mg/kg) และลดลงเหลื อ
101/60 mmHg (เมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดาขนาด 40 mmHg) และสารสกัดดอกสะเดาไม่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
จากผลการทดลองดั งภาพที่ 1 และ 2 แสดงให้ เห็ นชัดเจนว่าสารสกั ดดอกสะเดามี ผลลดความดั นโลหิ ตในหนู ที่ มี
ภาวะความดันโลหิตสูง สารสกัดดอกสะเดาจึงสามารถทาให้ความดันโลหิตลดลงจนอยู่ในช่วงความดันโลหิตปกติได้
จึงอนุมานได้ว่าสารสกัดสะเดาช่วยลดความดันโลหิตสูงได้
ดอกสะเดาเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนามารับประทาน ซึ่งจากการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดดอกสะเดาไทย
โดย Kupradinun, P และคณะ (2010) ไม่พบความเป็นพิษเมื่อป้อนสารสกัดดอกสะเดาในหนู นาน 90 วัน โดยขนาดของสาร
สกัดดอกสะเดาที่ทาให้หนูตายครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าสูงกว่า 12 g/kg BW และไม่พบผลการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาของ
อวัยวะต่าง ๆ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต ตับอ่อน กระเพาะอาหาร ลาไส้ กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาในผล
ของสารสกัดดอกสะเดาเมื่อป้อนสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 500 mg/kg ทางปากในหนูที่เหนี่ยวนาให้เกิดภาวะความดั น
โลหิ ต สู ง ด้ ว ยสาร L-NAME ปรากฏว่ า การให้ ส ารสกั ด ดอกสะเดา ขนาด 500 mg/kg ทุ ก วั น เป็ น ระยะเวลานาน
8 สัปดาห์ สามารถป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ ซึ่งพบว่าหนูกลุ่มที่ให้ L-NAME พร้อมกับสารสกัดดอกสะเดา
ส่ ง ผลให้ ค วามดั น โลหิ ต ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ควบคุ ม ความดั น โลหิ ต ให้ ค งอยู่ เ ป็ น ปกติ (ประมาณ 118/86 mmHg)
ซึ่งเทียบเท่ากับหนูกลุ่มที่ให้ L-NAME พร้อมกับยาลดความดันโลหิตมาตรฐาน captopril (20 mg/kg) สามารถควบคุมความ
ดันโลหิตให้คงอยู่เป็นปกติ (ประมาณ 122/87 mmHg) ซึ่งเป็นช่วงของความดันโลหิตปกติเช่นเดียวกับความดันโลหิตของหนู
ในกลุ่ มหนู ความดั นโลหิ ตปกติ ที่ ให้ เฉพาะน้ ากลั่ น (ประมาณ 122/85 mmHg) ในขณะที่ หนู กลุ่ ม ความดั นโลหิ ตสู ง
ที่ให้เฉพาะ L-NAME เป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นมากจนมีภาวะความดันโลหิตสูง (ประมาณ
140/104 mmHg) จึงสรุปได้ว่าสารสกัดดอกสะเดาป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงเทียบเท่ากับยาลดความดันโลหิต
มาตรฐาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสารสกัดดอกสะเดาควบคุมความดันโลหิตได้
ดอกสะเดาไทย มีสารสาคัญหลักในกลุ่ม phenolic compounds และ flavonoids ได้แก่ rutin และ quercetin ซึ่งเป็น
สารที่ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) (Chaisawangwong W & Gritsanaporn W, 2009) และเป็นสารสาคัญที่สามารถลด
ความดันโลหิตได้ โดยกลไกของสารสกัดดอกสะเดาต่อการลดความดันโลหิตในหนูน่าจะเป็นไปในทานองเดียวกับผลของ
สารสกัดใบสะเดาที่มีสารสาคัญในกลุ่ม flavonoids และทาให้หลอดเลือดที่แยกจากกระต่ายเกิดการคลายตัว (Khosla, et al.,
2002) จึงส่งผลให้ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายลดลง และทาให้ความดันโลหิตลดลงในท้ายที่สุด และจากผล
การทดลองของผู้วิจัยที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสารสกัดดอกสะเดาต่ออัตราการเต้นของหัวใจ จึงเป็นไปได้ว่าสารสกัดดอก
สะเดาทาให้ความดันโลหิตลดลงเนื่องจากกลไกของสารสกัดดอกสะเดาที่ทาให้หลอดเลือดคลายตัว อย่างไรก็ตาม กลไกที่
เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ของสารสกัดดอกสะเดาที่มีต่อการลดความดันโลหิตนี้ยังต้องอาศัยการศึกษาต่อไปในอนาคต

Proceedings
16

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดดอกสะเดาต่อความดันโลหิตในหนูแรทที่มีภาวะความดันโลหิตสูง สาเร็จได้ด้วย
ความตั้งใจของคณะผู้วิจัยทุกท่าน ที่เป็นผู้ร่วมวิจัยที่ดี โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัยพะเยา
และ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบแผ่นดินประจาปี 2559
นอกจากนี้ผู้วิจัย ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลั ยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือ และสถานที่ในการวิจัย ขอบคุณกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับข้อมูลแหล่งทุนวิจัย กองคลัง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์สาขาสรีรวิทยา
ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการทาวิจัย
ท้ายนี้ขอบคุณ บิดา มารดา ครวบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุน และกาลังใจตลอด
ในการทางานวิจัย
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การศึกษาชนิดรา ยีสต์ ในมูลนกบุกรุกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
A study of fungi, yeast in invasive bird's droppings at Naresuan University
ฐิติพร อินทร์ต๊ะกอง1 อนุสรา พวงศรี1 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ1 อัญชลี ฐานวิสัย2 และ วาสนา ฉัตรดารง2*
Thitiporn Intakong1, Anusara Phuangsri1, Supaluck Viruhpintu1, Aunchalee Thanwisai2 and Wassana Chatdumrong2*
บทคัดย่อ
ปัญหานกบุกรุกถ่ายมูลสะสมไว้ตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากจะสร้างความ
ราคาญแล้วยังสร้างความกังวลในด้านสุขภาพ เพราะมูลนกที่ถ่ายออกมาอาจเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ก่อโรคได้
งานวิจั ยนี้มี วั ตถุ ประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อราและยีสต์จากมูลนกบุ กรุก 4 ชนิด ที่ พบในมหาวิทยาลั ยคื อ นกพิราบป่ า
นกเขาไฟ นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอก เก็บมูลนกบุกรุกได้ 42 ตัวอย่าง เพื่อแยกหายีสต์ที่คาดว่าเป็น Cryptococcus
neoformans โดยเพาะเชื้อบนอาหาร SDA และเลือก 5 ตัวอย่างของมูลนกแต่ละชนิดจากตัวแทนสถานที่มาแยกเชื้อราบน
อาหาร DRBC ได้เชื้อรา 143 ไอโซเลท ศึกษาทางสัณฐานวิทยาแยกได้ระดับจีนีส 10 จีนัส เช่น Aspergillus spp., Penicillium
spp., และ Curvularia spp และระดั บสปี ชี ส์ 6 สปี ชี ส์ เช่ น Aspergillus parasiticus Speare, Penicillum corylophilum
Dierckx และ Curvularia pallescens Boedijn เป็ น ต้ น ผลทดสอบทางชี ว เคมี แ ละเทคนิ ค ทางโมเลกุ ล พบเป็ น ยี ส ต์
Cryptococcus neoformans 1 ไอโซเลตจากมูลนกพิราบ เชื้อราที่ได้ส่วนใหญ่พบอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป ส่วนยีสต์ที่ พบ
สามารถก่อโรคได้โดยเฉพาะในคนที่มีภูมคิ ุ้มกันอ่อนแอ ผลงานวิจัยจะเป็นข้อมูลในการป้องกันเชื้อราและยีสต์ในมูลนก
ที่อาจก่อโรคได้ และเป็นการป้องกันนกบุกรุกถ่ายมูลตามอาคารและสถานที่ตา่ ง ๆ ในมหาวิทยาลัย
คาสาคัญ: มูลนกบุกรุก, เชื้อรา, ยีสต์
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Abstract
Naresuan University was suffered from bird feces, accumulated around many areas. They might be
affected on making annoy, and also raised health concerns of humans, because they might be containing some
pathogenic microorganisms. The aim of this study was to determine fungi and suspected Cryptococcus neoformans
yeasts isolated from feces of four bird species (Rock pigeon, Red collared dove, Sparrow and White-vented myna)
found in the university. Forty-two samples were cultivated on SDA for yeast and 5 samples from one bird species
grown on DRBC for fungi isolation. A total of 143 fungal isolates were identified by morphology to 9 genus such
as Aspergillus spp., Penicillium spp., and Curvularia spp and 6 species e.g. Aspergillus parasiticus Speare,
Penicillum corylophilum Dierckx, and Curvularia pallescens Boedijn etc. One yeast isolated from Rock pigeon feces
identified by biochemical test and molecular technique was Cryptococcus neoformans. Most fungal isolates were
found in generally environmental habitat. One yeast isolate could be cause to human diseases who are immune
deficiency. This research could provide an information for preventing the manure of invasive birds in construction
and area sites in the University.
Keywords: Invasive bird's dropping, Fungi, yeast

บทนา
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้โดยฝีมือมนุษย์เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน และแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิตถูกทาลาย [1] ทาให้บริเวณที่เคยเป็นป่าสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป มีความเป็นเมืองมากขึ้น ทาให้นกป่า
บางชนิดที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มคี วามเป็นเมืองสูง สามารถกินอาหารและสร้างรังวางไข่บนสิ่งก่อสร้าง
ของมนุษย์เพื่อแพร่กระจายพันธุ์ได้ เรียกนกเหล่านี้ว่า “นกเมือง (city birds)” โดยนกเมืองบางชนิดมีอัตราการเพิ่มของ
จานวนประชากรมากขึ้นในแต่ละปี จนสร้างความเสียหายให้กับอาคาร บ้านเรือน และสภาพแวดล้อม ทั้งการถ่ายมูล
การนาวัสดุต่าง ๆ มาสร้างรังตามช่องว่างของอาคาร เป็นต้น ซึ่งสร้างความสกปรก และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชนิด
ต่าง ๆ มนุษย์จึงจัดให้นกเมืองที่สร้างความเสียหายแก่มนุษย์วา่ เป็นนกบุกรุก (Invasive birds) เช่น นกพิราบป่า Rock pigeon
(Columba livia), นกเอี้ยงสาลิกา Common Myna (Acridotheres tristis), นกเอี้ยงหงอน White-vented Myna (A. grandis) [2]
รวมถึงนกกระจอกใหญ่ House Sparrow (Passer domesticus) และนกกระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow (P. montanus)
เป็นต้น ก่อให้เกิดมูลนกสะสมตามแหล่งต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดทั้งแบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ และรา
ซึ่งอาจมีทั้งก่อโรคและไม่ก่อโรคในมนุษย์ได้
เชื้อรา (Fungi) เป็นจุลินทรีย์ ที่พบได้ทั่วไปทั้งในดิน น้า อากาศ หรือในสิ่งมีชวี ติ ทั้งในพืช สัตว์ และคน แบ่งเชื้อราได้
2 กลุม่ ใหญ่ ตามลักษณะของเซลล์และโคโลนีคือ ราเซลล์เดียวเช่น ยีสต์ (yeasts) และราสาย (mold หรือ mould) ซึ่งอาจก่อ
โรคและแพร่กระจายในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากโรคติดเชื้อราจะพบในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ
แต่ก็พบในกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรงได้เช่นกัน โรคที่เกิดจากเชื้อรามีหลายรูปแบบ เช่น โรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง (โรคกลาก
,เกลื้อน) โรคติดเชื้อราชั้นใต้ผิวหนัง โรคติดเชื้อราตามระบบต่าง ๆ โรคติดเชื้อราฉวยโอกาส [3] ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้แก่
เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบาบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี เป็นต้น [4] จากรายงานพบยีสต์ในมูลนกที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ เช่น Cryptococcus neoformans เป็นยีสต์ที่
สามารถก่ อโรคเยื่ อหุ้ มสมองอั กเสบ (Cryptococcosis) เกิ ดกั บปอดและแพร่ กระจายไปยั งระบบประสาทส่ วนกลาง
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โดยเฉพาะในผู้ที่มภี ูมิคุ้มกันบกพร่อง สามารถรับเชื้อนี้ได้จากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปในปอดจากแหล่งที่มีมูลของ
สัตว์ปีกโดยเฉพาะมูลนกพิราบสะสมอยู่ [5]
จากรายงานการสารวจในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบนกบุกรุก 4 ชนิด ได้แก่ นกพิราบ นกเขาไฟ นกเอี้ ยง
และนกกระจอก [6] เมื่อทาการสารวจพบมูลนกบุกรุกถ่ายมูลสะสมไว้ตามอาคารเรียน สานักงาน หอพัก โรงพยาบาล
และสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดความราคาญและสร้างความกังวลต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิจั ย จึ ง มีวั ต ถุ ประสงค์ ใ นการศึก ษาชนิด ราและยี ส ต์ โดยเฉพาะยีส ต์ที่ค าดว่า เป็ น C. neoformans
ในมูลนกบุกรุกที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากมีจานวนประชากรนกสูงขึ้นและสร้างความสกปรกเสีย หาย
ให้ กั บ อาคาร สถานที่ ต่ า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง อาจเป็ น แหล่ ง สะสมของเชื้ อ ก่ อ โรคที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของผู้อาศัยหรือใช้งานบริเวณที่มีมูลนกสะสมอยูไ่ ด้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่างภาคสนาม
ทาการสารวจจุดที่พบนกบุกรุ ก 4 ชนิด คือนกพิราบป่า นกเขาไฟ นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอกอาศั ย
อยู่ตามบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งาน มีการสัญจรไปมาของคนทั่วไปในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจาก
อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อราจากมูลนก โดยเป็นบริเวณที่มีนกเกาะนอน (Roosting site) เพื่อใช้ในการระบุว่ามูลนก
แต่ละจุดนั้นเป็นของนกบุกรุกชนิดใด ในการเก็บตัวอย่างจะเลือกสถานที่ที่ สามารถพบนกบุกรุกทั้ง 4 ชนิดอาศัยอยู่
เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของแหล่ ง ตั ว อย่ า ง ท าการเก็ บตั ว อย่ า งมู ล นกในช่ ว งเดื อ น กรกฏาคมถึ ง สิ ง หาคม พ.ศ. 2559
เพื่ อเป็ นตั วแทนของตั วอย่ างมู ลนกในช่ วงฤดู ฝน สุ่ มเก็ บตั วอย่ างมู ลนกบุ กรุ กชนิ ดละ 5 จุ ด จ านวน 20 ตั วอย่ าง
น ามาศึกษาชนิดราและแบคที เรี ย และเก็ บตั วอย่างจากทุ กจุ ดที่ พบมู ลนกสะสมจ านวน 42 จุ ด เพื่อแยกเชื้ อ ยี ส ต์
โดยเฉพาะการตรวจหายีสต์ C. neoformans นาตัวอย่างที่ได้มาศึกษาในห้องปฏิบัติการ ในการเก็บตัวอย่างจะใช้ช้อน
สะอาดตักมูลนกที่ถ่ายสะสมไว้ตามพื้นใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อค ซึ่งขณะเก็บจะทาการปิดปาก จมูกด้วยหน้ากากอนามัย
และสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อจุลินทรีย์ขณะเก็บตัวอย่าง (ระหว่างเก็บตัวอย่างจะทา
การบันทึกข้อมูลทางกายภาพด้านความชื้น อุณหภูมิ ของสถานที่ในระหว่างเก็บ และวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของ
ตัวอย่างในห้องปฏิบัตกิ าร ไม่ได้แสดงผลการแยกเชื้อแบคทีเรีย และปัจจัยทางกายภาพด้านต่าง ๆ ในการนาเสนอครั้งนี้)
การแยกเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัตกิ าร
ชั่ ง ตั ว อย่ า งมู ล นกใส่ ใ นสารละลาย 0.1% peptone water ผสมให้ เ ข้ า กั น ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ป ระมาณ 15 นาที
นาสารละลายที่ได้ไปทาการเจือจาง และเพาะเลี้ยงโดยการเกลี่ย (spread) ในจานอาหาร Dichloran Rose Bengal
Chloramphenicol Agar (DRBC) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สาหรับแยกเชื้อรา และยีสต์แยกเชื้อ โดยเพาะเลี้ยง
บนอาหาร Sabouraud dextrose agar (SDA) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน ตรวจนับจานวนและ
เลือกโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันมาทาการแยกเพื่อให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ แล้วเก็บตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์ โดยเชื้อราเก็บ
ในอาหาร Potato dextrose agar (PDA) เพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเชื้อยีสต์เก็บในอาหาร SDA
ทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สาหรับใช้ศกึ ษาคุณสมบัตทิ างชีวเคมี และเทคนิคทางโมเลกุลต่อไป
วิธีการจัดจาแนกเชื้อรา ทาการศึกษาด้วยตาเปล่า (Macroscopic study) โดยศึกษาลักษณะโคโลนีเชื้อรา
ที่เจริญบนจานอาหาร ทั้งลักษณะของผิวหน้าโคโลนี สีของเส้นใย สีของสปอร์ แล้วบันทึกผลด้วยภาพถ่าย จากนั้น
ท าการศึ ก ษาลั ก ษณะโครงสร้ า งเส้ น ใยและสปอร์ ภ ายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ (Microscopic study) ด้ ว ยเทคนิ ค
การเพาะเลีย้ งเส้นใยบนสไลด์ (slide culture technique)
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วิธีการจัดจาแนกยีสต์ C. neoformans นาเชื้อยีสต์บริสุทธิ์ที่ แยกได้มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร SDA เป็นเวลา
3 วันที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ตรวจดูการสร้าง capsule ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยนามาย้อมด้วยสี Nigrosin
ทดสอบการเจริญบนอาหารจาเพาะ โดยนาเชื้อยีสต์มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร Caffeic acid agar และ Urea agar base
ด้วยวิธีการ streak plate บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 3-5 วัน เพื่อดูความสามารถในการเจริญและการสร้าง
เอนไซม์ย่อยอาหารทดสอบ ยืนยันผลการจัดจาแนกยีสต์ดว้ ยเทคนิคทางโมเลกุล โดยนาตัวอย่างยีสต์ที่สร้างแคปซูลได้
มาทาการสกัด และเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยชุด KOD FX Neo ของบริษัท TOYOBO และเพิ่มปริมาณ DNA เป้าหมายใน
ส่วน 26S rDNA บริเวณ D1/D2 ด้วยเครื่อง เทอร์มอไซเคลอร์ (thermocycler หรือ PCR machine) โดยใช้ ไพรเมอร์ NL1
(GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG) และ NL4 (GGTCCGTGTTTCAAGACGG) ตรวจสอบ DNA ที่ ไ ด้ โ ดยวิธีอ ะกาโรส
เจลอิ เ ล็ ก โตรโฟรี ซี ส เที ย บกั บ ยี ส ต์ C. neoformanns ที่ เ ป็ น ตั ว ควบคุ ม บวก และหาล าดั บ เบสของดี เ อ็ น เอ
ด้วยเครื่อง DNA sequencing โดยส่งให้บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี

ผลการศึกษา
จากการสารวจและเก็บตัวอย่างมูลนกบุกรุกทั้ง 4 ชนิด คือ นกพิราบ นกเขาไฟ นกกระจอก และนกเอี้ยง
หงอน จากอาคารสถานที่ตา่ ง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าแหล่งอาศัยของนกบุกรุกทั้ง 4 ชนิด กระจายตัวอยูท่ ั่ว
มหาวิทยาลัย นกทีม่ ีการกระจายตัวอยูอ่ าศัยมากที่สุดจากบริเวณที่สารวจพบทั้งหมด 42 จุด คือ นกพิราบพบ 15 จุด
และแหล่งมูลนกอื่น ๆ ได้แก่ นกเขาไฟ นกเอี้ยงชนิดละ 10 จุด และนกกระจอก 7 จุด โดยจุดที่พบนกพิราบตาม
ธรรมชาติมักอาศัยทารังและถ่ายมูลตามบริเวณอาคารหรือซอกมุมตึก นกเขาไฟและนกกระจอก พบมีแหล่งอาศัยทา
รังและมีการถ่ายมูลทิ้งไว้ ทั่วไป ส่วนนกเอี้ยงหงอนเป็นนกที่ อยู่รวมกันเป็น กลุ่มใหญ่จะอาศัยเกาะนอนตามต้นไม้
และส่งเสียงร้องในตอนเย็น และถ่ายมูลเป็นจานวนมากตามใต้ตน้ ไม้อาศัย
การคัดแยกและจัดจาแนกเชื้อรา
จากตัวอย่างมูลนกบุรุกทั้ง 4 ชนิด ๆ ละ 5 ตัวอย่างที่นามาแยกและศึกษาชนิดเชื้อราในครั้งนี้ สามารถคัดแยกเชื้อ
ราที่ มีลั กษณะโคโลนีแตกต่างกั นได้ 143 ไอโซเลท โดยเป็ นตั วอย่างที่ แยกได้ จากมู ลนกพิราบ 27 ไอโซเลท นกเขาไฟ
21 ไอโซเลท นกกระจอก 83 ไอโซเลท และนกเอี้ยง 12 ไอโซเลท เมื่อศึกษาโดยวิธี macroscopic และ microscopic study
จัดจาแนกเชื้อราจากมูลนกต่าง ๆ ได้ในระดับจีนัส 10 จีนัส ได้แก่เชื้อราในจีนัส Aspergillus spp. 63 ไอโซเลท, Penicillium spp.
22 ไอโซเลท, Curvularia spp. 19 ไอโซเลท, Fusarium spp. 10 ไอโซเลท, Mucor spp. 5 ไอโซเลท, Trichoderma spp.
3 ไอโซเลท, Rhizopus spp. 2 ไอโซเลท, Phialophora spp., Pythium spp. และ Cephaliophora spp.ชนิดละ 1 ไอโซเลท สามารถ
จัดจาแนกได้ในระดั บสปี ชีส์ 6 สปีชีส์ ได้แก่ Penicillum corylophilum Dierckx 9 ไอโซเลท, Aspergillus parasiticus Speare
3 ไอโซเลท, Mucor microspores 2 ไอโซเลท, Curvularia pallescens Boedijn, Curvularria lunata Boedijn, Cephaliophora tropica
Thaxter ชนิดละ 1 ไอโซเลท นอกจากนี้ยังพบเชื้อราในกลุ่ม mycelia sterilia ถึง 55 ไอโซเลท เนื่องจากเป็นเชื้อที่สร้างเพียง
เส้นใยอย่างเดียว ไม่พบการสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual spore) ตัวอย่างเชื้อราที่พบในมูลนกแสดงดังภาพที่ 1
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Penicillium
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ข
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spp.
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ง

ภาพที่ 1 ตัวอย่างโคโลนีราและลักษณะสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ (40X) ที่พบในมูลนก
Penicillium spp. (ก, ข) และ Aspergillus spp. (ค, ง)
การศึกษาเชื้อราในมูลนกบุกรุกซึ่งเป็นตัวอย่างมูลนกที่เก็บในช่วงฤดูฝนนี้ พบว่าเชื้อราที่มีจานวนมากที่สุดได้แก่
เชื้อราในจีนัส Aspergillus spp.รองลงมาคือ Penicillium spp. และ Curvularia spp. ตามลาดับ ซึ่งราเหล่านี้จัดเป็นเชื้อที่
สามารถพบอาศัยได้ตามธรรมชาติทั่วไป เช่น ตามพื้นดิน และตามสถานที่ต่างๆ เช่นเดียวกับการศึกษาของสุจิตรา และ
คณะ [7] ที่รายงานว่าราที่พบมากในดิน ได้แก่ Aspergillus และ Penicillium เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถพบในมูลนกชนิด
อื่น ๆ ได้ เช่น ในมูลนกนางแอ่น และนกแอ่น [8] เนื่องจากเชื้อราสามารถเจริญได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้น มีอุณหภูมิอยู่
ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียส โดยจานวนและเชื้อราชนิดต่างๆที่แยกได้จากมูลนกบุกรุกแต่ละชนิดแสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เชื้อราที่จัดจาแนกได้ในมูลนกบุกรุกทั้ง 4 ชนิด
ชนิดของเชื้อ
นกพิราบ
Aspergillus spp.
12
Aspergillus parasiticus Speare
Penicillium spp.
3
Penicillium corylophilum Dierckx
Phialophora spp.
Mucor spp.
1
Mucor microspores
Fusarium spp.
4
Curvularia spp.
6
Curvularia pallescens Boedijn
1
Curvularia lunata Boedijn
Cephaliophora tropica Thaxter
Trichoderma spp.
Pythium spp.
Rhizopus spp.
รวม

นกเขาไฟ นกกระจอก นกเอี้ยงหงอน
5
44
2
1
2
5
13
1
4
5
1
1
3
1
1
4
2
11
2
1
1
3
1
2
-

27

21

83

12
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การคัดแยกและจัดจาแนกเชื้อยีสต์
ในการเก็บตัวอย่างมูลนกบุกรุกทั้ง 4 ชนิด จากอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจานวน 42 ตัวอย่าง
เพื่อแยกและตรวจหายีสต์โดยเฉพาะยีสต์ C. neoformans ได้จากมูลนกพิราบ 15 ตัวอย่าง มูลนกเขาไฟ 10 ตัวอย่าง
มูลนกกระจอก 7 ตัวอย่าง และมูลนกเอีย้ ง 10 ตัวอย่าง ซึ่งจากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าแหล่งธรรมชาติที่พบ
เชื้อยีสต์ชนิดนี้มากที่สุดอยู่ในมูลสัตว์ปีกต่าง ๆ ได้แก่ มูลนกพิราบ มูลนกเขา มูลนกหงส์หยก และมูลไก่ เป็นต้น [9]
ผลการแยกเชื้อยีสต์จากตัวอย่างมูลนกบุกรุกได้ยีสต์ 440 ไอโซเลท เมื่อนามาย้อมด้วยสี Nigrosin เพื่อดู
ความสามารถในการสร้างแคปซูล ได้เชื้อที่มีลักษณะคล้ายการสร้างแคปซูล 8 ไอโซเลท โดยเป็นยีสต์ที่แยกได้จาก
มูลนกกระจอก 4 ไอโซเลท (BA7, BX14, BRn9, BRn14) นกเขาไฟ 1 ไอโซเลท (FKn10) นกพิราบ 2 ไอโซเลท (PP8,
PV1) และนกเอีย้ ง 1 ไอโซเลท (Wn7) ตัวอย่างโคโลนีเชื้อ และการสร้างแคปซูลแสดงดังภาพที่ 2
CN

ก

ข

PP8

ค

ง

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนียสี ต์บนจานอาหาร SDA และการสร้างแคปซูลของเชื้อ CN (ก, ข) และ PP8 (ค, ง)
เมื่อทดสอบการเจริญของยีสต์ทั้ง 8 ไอโซเลทบนอาหาร caffeic acid agar และ urea agar base พบว่า ยีสต์ไอโซเลท
PP8 สามารถเจริ ญ เปลี่ ยนสี โคโลนี เป็ นสี น้ าตาลด าบนอาหาร caffeic acid agar ได้ เนื่ องจากเชื้ อมี การสร้ างเอนไซม์
phenol oxidase และเมื่อเลี้ยงเชื้อในอาหาร urea agar base พบเชื้อสามารถเจริ ญและสร้ างเอนไซม์ urease ได้ เนื่องจาก
มี การเปลี่ ยนสี อาหารจากสี เหลื องเป็ นชมพู ท าการทดสอบยื นยั นผลการจั ดจ าแนกยี สต์ ด้ วยเทคนิ คทางโมเลกุ ล
พบว่ายีสต์ทุกไอโซเลทที่เลือกมีขนาดแถบ DNA อยู่ในช่วง 600 bp ซึ่งเป็นบริเวณดียวกับแถบ DNA ของเชื้อ C. neoformanns
(CN ; ตัวควบคุมบวก) ดังภาพที่ 3 ซึ่งเมื่อนาตัวอย่าง DNA ที่ได้ส่งบริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี เพื่อทา DNA sequencing
และเทียบสาย DNA ที่ได้กับฐานข้อมูล NCBI เพื่อตรวจสอบชนิดของยีสต์ พบว่าสามารถจัดจาแนกยีสต์ได้ดังตารางที่ 2
ส่ ว นยี ส ต์ ไ อโซเลท Bx14 และ BA7 (เลนที่ 2 และ 3 ในภาพที่ 3) ไม่ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณ DNA แล้ ว ตรวจสอบได้
ด้วยอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซีสได้ประกอบกับจากผลการทดสอบการเจริญบนอาหารทดสอบให้ผลที่ต่างจากยีสต์ CN
ที่เป็นตัวควบคุมบวก จึงไม่ทา DNA sequencing
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ภาพที่ 3 ผลการตรวจ DNA โดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส
M คือ Marker 1. CN (ตัวควบคุมบวก) 2. Bx14
3. BA7
4. FKn10
5. BRn9
6. BRn14
7. WT7
8. PP8
9. PV1
ตารางที่ 2 ผลการจาแนกชนิดยีสต์ดว้ ยเทคนิคทางโมเลกุล
รหัส
เชื้อ
Total
score
CN
Cryptococcus neoformans culture- 1029
collection CBS:10496
FKN10 Trichosporon asahii isolate XS3
1025
BRN9 Pichia kudriavzevii isolate DE3
969
BRN14 Candida tropicalis strain CMC_1953 1027
WT7 Trichosporon asahii isolate XS3
1025
PP8 Cryptococcus neoformans isolate VN- 1029
N426
PV1
Trichosporon asahii strain A-76
554

Query
cover
100%

E value

Ident

Accession

0.0

100%

KY107225.1

100%
100%
100%
100%
100%

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

100%
99%
100%
100%
100%

KY000088.1
KY296068.1
MF767877.1
KY000088.1
MF593935.1

93%

1e-153

86%

KX806575.1

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาชนิดของเชื้อราในมูลนกบุกรุกภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แก่ นกพิราบ นกเขาไฟ นกกระจอก
และนกเอี้ยง สามารถแยกเชื้อราได้ 143 ไอโซเลท จัดจาแนกได้ระดับจีนัส 10 จีนัส ได้แก่ Aspergillus spp., Penicillium
spp., Phialophora spp., Mucor spp., Fusarium spp., Curvularia spp., Trichoderma spp., Pythium spp. Rhizopus spp. และ
Cephaliophora spp. และระดับสปีชีส์ได้ 6 สปีชีส์ ได้แก่ Aspergillus parasiticus Speare, Penicillum corylophilum Dierckx,
Mucor microspores, Curvularia pallescens Boedijn, Curvularria lunata Boedijn, Cephaliophora tropica Thaxter โดยเชื้อรา
ที่พบมากที่สุดคือ Aspergillus spp. รองลงมาคือ Penicillium spp. เชื้อราที่แยกได้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อราที่สามารถพบได้ตาม
ธรรมชาติ ทั่ วไป มั กไม่ก่ อโรคกั บคนที่ มี ร่างกายแข็ งแรง และจากผลการทดสอบยี สต์ พบว่าได้ ยีสต์ ไอโซเลทที่ ให้
ผลการทดสอบทางชีวเคมีและเทคนิคทางโมเลกุลเหมือนกับเชื้อ C. neoformanns 1 ไอโซเลท คือเชื้อยีสต์ไอโซเลท PP8
เนื่องจากมูลนกที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการเก็บตัวอย่างมูลนกที่มีการถ่ายมูลสะสมไว้ตามอาคารสถานที่ ที่ไม่ได้รับ
การดูแลรักษาความสะอาด ทาให้ได้ตัวอย่างมูลนกที่อาจมีความเก่าใหม่ปะปนกัน จึงทาให้การศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถ
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บอกได้ว่าเชื้อราและยีสต์ที่พบมีปริมาณ และชนิดแตกต่างกันอย่างไร และในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ต้องการมุง่ เน้นให้เกิด
การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานของมนุษย์ เพื่อให้ปลอดจากมูลนกซึ่งสามารถเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อจุลินทรียท์ ี่พบในมูลนกเอง หรือจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมที่อาจมีปริมาณและชนิดที่หลากหลายขึ้นเมื่อ
สะสมในมูลนกที่มีการถ่ายทิง้ ไว้
ในการศึ กษาวิ จั ยในครั้ งนี้ พบเชื้ อราจากมู ลนกบุ กรุ กที่ อาจก่ อให้ เกิ ดโรคในมนุ ษย์ ได้ เช่ น Aspergillus spp.
ซึ่งเป็นเชื้อฉวยโอกาส โดยผู้ที่จะเป็นโรคส่วนใหญ่มักมีบาดแผล หรือได้รับสปอร์ของเชื้อเข้าไปโดยตรงทางการหายใจ
ส่วนยีสต์เมื่อจัดจาแนกแล้วมี 1 ไอโซเลท ที่เหมือน C. neoformans โดยเป็นตัวอย่างที่แยกได้จากมูลนกพิราบ ซึ่งในรายงาน
การศึกษาส่วนใหญ่ก็พบว่ามักพบยีสต์สายพันธุ์น้ีในมูลนกพิราบเช่นเดียวกัน [10, 11] C. neoformans เป็นยีสต์เซลล์เดียว
สืบพันธุ์แบบไม่อาศั ยเพศโดยการแตกหน่อ (budding) พบได้ในธรรมชาติโดยเฉพาะในมูลนก และดินที่ปนเปื้ อนมู ลนก
เช่น นกเขา นกพิราบ นกหงษ์หยก เป็นต้น เป็นเชื้อที่ ทนทานมีอายุหลายปีในสิ่ งแวดล้อมและพบได้ทั่วโลก มีหลาย
สายพันธุ์ ในประเทศไทยสายพันธุ์ที่ก่อโรคคือ C. neoformans var. neoformans เชื้อจะอาศัยในหลอดอาหารและลาไส้นก
เมื่อนกถ่ายมูลออกมาจึงอาจมีเชื้อนี้ออกมาด้วย คนเป็นโรคได้เพราะหายใจรับเชื้อเข้าไป ถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะกาจัดเชื้อ
ออกไปได้ แต่ผู้ ที่มีความผิ ดปกติของภู มิร่างกาย โรคสามารถแพร่ กระจายไปอวั ยวะต่าง ๆ ได้ [12] ดั งนั้นจึ งควรมี
การป้องกัน และระวังการสะสมของมูลนกโดยเฉพาะสถานที่ที่มีบุคคลเข้าไปใช้งาน ซึ่งจะมีโอกาสได้รับเชื้อสูง จึงต้อง
หลีกเลีย่ งโอกาสที่จะได้รับเชื้อ และหมั่นดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากมูลนก และป้องกันการเข้า
อาศัยและการสะสมของมูลนก รวมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
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ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบ Eryngium foetidum และ Apium graveolens
Antibacterial activities of Eryngium foetidum and Apium graveolens crude extracts
นวิยา ต๊ะติ๊บ1 และ ศิริกาญจน์ สันพา1*
Nawiya Tatib 1 and Sirikarn Sanpa1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรียของผักชีฝรั่งและขึ้นฉ่ายในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อทดสอบ; Escherichia coli, Bacillus cereus, Shigella sp., Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus, Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus โดยใช้ตั ว
ทาละลายได้แก่ 95% เอทานอลและน้า ทาการทดสอบ ประสิทธิภาพการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการ disc diffusion, agar
well diffusion และ microdilution ผลการทดสอบพบว่า วิธีการ disc diffusion และวิธีการ agar well diffusion มีขนาดของโซนใส
ตัง้ แต่ 7.00 - 19.83 มิลลิเมตร และ 6.83 - 13.00 มิลลิเมตร ตามลาดับ ซึ่งสารสกัดให้ผลการยับยัง้ การเจริญสูงสุดต่อเชื้อ
V. cholerae และ V. parahaemolyticus ค่าความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งเชื้อ (MIC) และความเข้มข้นต่าสุดในการฆ่าเชื้อ
(MBC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 250 mg/ml และ 0.49 ถึง > 250 mg/ml ตามลาดับ โดยผลการทดสอบครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่า
สารสกัดของผักชีฝรั่งและขึ้นฉ่ายที่สกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้ อแบคทีเรียได้สู งกว่า
สารสกัดด้วยน้า
คาสาคัญ: สารสกัดสมุนไพร, ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย, พืชตระกูลผักชี, ขึน้ ฉ่าย, ผักชีฝรั่ง

Abstract
The aim of the present study was to assess the antibacterial activity of Eryngium foetidum and Apium
graveolens extracts against tested bacteria; Escherichia coli, Bacillus cereus, Shigella sp., Bacillus subtilis, Proteus
vulgaris, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Salmonella sp. , Pseudomonas aeruginosa, Vibrio
cholerae and Vibrio parahaemolyticus. For this purpose, extract of plants were obtained by 95% ethanol and
distilled water. Antibacterial activities of extracts was evaluated using disc diffusion, agar well diffusion and the
microdilution method. The diameter of the inhibition zone from disc diffusion and agar well diffusion were 7.00 to
19.83 mm. and 6.83 to 13.00 mm, respectively. The extracts were the most effective on V. cholerae and V.
parahaemolyticus. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC)
determination of extracts ranged 0.49 to 250 mg/ml and 0.49 to >250 mg/ml, respectively. The results of this
study indicate that ethanolic extract of E. foetidum and A. graveolens has more effective than aqueous extract.
Keywords: Plants extracts, Antibacterial activity, Apaiceae, Celery, Culantrol
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บทนา
ปัจจุบันโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาที่สาคัญของทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดจาก
การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อการรักษาอย่างมาก ดังนั้นการหายาปฏิชี วนะชนิด
ใหม่ขึ้นมาเพื่อรักษาโรคแทนการใช้ยาเดิมจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก แต่ผลที่ตามมาภายหลังคือ ปัญหาการดื้อยา
ของเชื้อ และในขณะเดียวกันก็มีการอุบัติของโรคชนิดใหม่ขึ้นมา ภายหลังมานี้การศึกษาเพื่อคัดกรองหาสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากพืชหรือสิ่งมีชีวิตได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก [1] โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแหล่งที่แตกต่ าง
กั น จะมีคุ ณ สมบั ติที่แ ตกต่า งกั น ซึ่ ง อาจน าไปสู่ ก ารค้ น พบสารชนิด ใหม่ที่มีค วามสามารถในการต้า นเชื้อ ก่ อ โรค
และการมีองค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญจะชี้ให้เห็นถึงการมีคุณสมบัติที่เป็นสารชีวกิจกรรม (bioactive) และนาไปสู่
การนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และนามาทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสารเคมีสังเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ ยง
อันตรายจากสารตกค้างในการรักษา [2-3]
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มลี ักษณะภูมปิ ระเทศที่มคี วามหลากหลายทางชีวภาพ มีจานวนชนิดของพืช สัตว์
รวมไปถึงจุลชีพต่าง ๆ มากมาย เป็นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญในการศึกษาถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมไปถึงพืชผัก
สวนครัว ซึ่งเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับการดารงชีวิตของมนุษย์มาช้านานแล้ว กล่าวคือ ได้มีการนาพืชผักมาใช้เป็น
อาหาร ตลอดจนใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งช่วยในลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยา และวัตถุดิบในการผลิตยาแผน
ปัจจุบันได้ การใช้ผักสวนครัวในการรักษาโรคต่าง ๆ นั้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรง เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
และช่วยลดอันตรายจากผลข้างเคียงของการใช้ยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถหาได้ง่าย เป็นที่รู้จักและนิยม
ปลูกอยู่ทั่วไป ซึ่งหลายๆงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าสารชนิดต่าง ๆ ที่ เป็นส่วนประกอบที่อยูใ่ นพืชเป็นแหล่งสาคัญในการ
นามาใช้ตอ่ สูก้ ับอาการเจ็บป่วยและป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี [4]
สาหรับพืชสกุล Apiaceae หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นพืชตระกูลผักชี ซึ่งในประเทศไทยนัน้ นิยมนามาใช้เป็น
เครื่องเคียง กับแกล้ม และนิยมในการใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารอยู่แล้ว เนื่องจากหาง่าย กลิ่นหอมและ
ให้รสชาติดี ทาให้ในหลายพื้นที่นิยมปลูกไว้รับประทานเอง เพราะพืชตระกูลนี้ปลูกง่ายและเจริญได้ในระยะเวลาสั้น ๆ
จึงทาให้นักวิจัยสนใจในการศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติตา่ ง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาโรค ภายหลังจึงได้
มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ฤทธิ์ ก ารต้ า นเชื้ อ จากสารสกั ด จากพื ช ตระกู ล ผั ก ชี อ ยู่ ห ลากหลายงานวิ จั ย และพบว่ า มี ส ารที่ มี
ประสิทธิภาพดีในการควบคุมการเจริญของแบคทีเรียอยู่หลายชนิด ผักตระกูลผักชีจึง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ
ต่อการนามาศึกษาความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาร
สกัดหยาบจากพืชตระกูลผักชี ได้แก่ ผักชีฝรั่งและขึ้นฉ่าย ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เป็นการสนับสนุนให้มีการนาผักสวนครัวไทยที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคเพื่อลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การเตรียมพืชตัวอย่าง
นาตัวอย่างพืชที่ต้องการศึกษา ได้แก่ ผักชีฝรั่งและขึ้นฉ่าย มาล้างทาความสะอาด ผึ่งให้แห้ง จากนั้นนามา
บดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยพืชทั้งสองชนิดใช้ส่วนของก้านและใบ เก็บรักษาไว้ในบีกเกอร์ห่อหุ้มด้วยฟอยด์ จนกว่าจะ
มีการใช้งาน
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2. การสกัดสารออกฤทธิ์ของพืช
การสกัดใช้ตัวทาละลายสองประเภท ได้แก่ 95% เอทานอลและน้า โดยการผสมพืชตัวอย่าง 50 กรัม ต่อตัว
ทาละลายปริมาตร 500 มิลลิลิตร หรือคิดเป็นอัตราส่วนพืชต่อตัวทาละลายเป็น 1:10 หมักที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง
เมื่อ ครบตามระยะเวลา ใช้ผ้ า ขาวบางกรอกเพื่อ แยกเศษของพืชออกจากตั ว ทาละลาย ทาเช่น นี้จ นครบ 3 ครั้ ง
ของเหลวที่ได้จากการกรองเรียกว่า สารสกัดหยาบ จากนั้นนาสารสกัดที่ได้ไประเหยจนแห้งแล้วให้เก็บไว้ในขวดสีชา
และเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจนกว่าจะมีการใช้งาน
3. การทดสอบสารต้านฤทธิ์จุลินทรีย์
3.1 วิธี disc diffusion method
ใช้สาลีกา้ นฆ่าเชื้อจุ่มลงในอาหาร Mueller Hinton Broth (MHB) ที่มเี ชื้อที่ปรับความขุ่นของเชื้อให้เท่ากับ McFarland
NO. 0.5 มาเกลี่ยลงบนอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) รอให้ผิวหน้าแห้ง จากนั้นดูดสารสกัดที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ
ได้แก่ 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงบน paper disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
มิลลิเมตร โดยมีนากลั
้ ่น และเอทานอล เป็น Negative control และใช้ยาต้านจุลชีพ Tetracyclin ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิ ลิ ตร เป็ น Positive control ปล่ อยไว้ให้ แห้ ง วาง paper disc บนผิ วหน้าอาหารที่ ทาการลงเชื้อไว้ จากนั้นน าไปบ่ มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสที่เกิดขึ้นทาการทดลองซ้าสามครั้ง
3.2 วิธี agar well diffusion method
ใช้สาลีก้านฆ่าเชื้อจุ่มลงในอาหาร MHB ที่มีเชื้อที่ปรับความขุ่นของเชื้อให้เท่ากับ McFarland NO. 0.5 มาเกลี่ยลง
บนอาหาร MHA รอให้ผิวหน้าแห้ง ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตรเจาะบนผิวอาหารลงไป จากนั้นหยด
สารสกัดความเข้มข้นต่าง ๆ ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ลงในหลุม โดยมีนากลั
้ น่ และเอทานอล เป็น Negative control และใช้ยา
ต้านจุลชีพ Tetracyclin ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็น Positive control รอประมาณ 5-10 นาที จากนัน้ นาไปบ่ม
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสที่เกิดขึน้ ทาการทดลองซ้าสามครั้ง
3.3 การศึ ก ษาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ( Minimal inhibitory
concentration: MIC) และความเข้มข้นต่าสุดทีส่ ามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (Minimal bactericidal concentration:
MBC) ของสารสกัด
ค่า MIC เป็นค่าของสารสกัดความเข้มข้นต่าที่สุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ ซึ่งจะทาให้ทราบปริมาณสารสกัด
อย่างน้อยที่สุดที่มีผลต่อากรเจริญของเชื้อ การตรวจสอบหาค่า MIC ตามวิธีมาตรฐานของ CLSI (Cockerill et al., 2012)
โดยใช้ความเข้มข้นสารสกัดระหว่าง 0.49-500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทาการเจือจางสารสกัดความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ MHB ใน 96-well microtiter plate โดยใช้ปริมาณของสารสกัดและปริมาณอาหารเพาะเชื้อ
อย่างละ 50 ไมโครลิตร สารสกัดมีความเข้มข้นสุดท้าย เท่ากับ 250, 125, 62.50, 3.13, 15.63, 7.81 , 3.91, 1.95, 0.98 และ
0.49 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ จากนั้นเติมเชื้อทดสอบ ความเข้มข้น 105 CFU/ml ใส่ลงในสารสกัดทุกความเข้มข้น
ปริมาตรหลุมละ 50 ไมโครลิตร นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง สังเกตความขุ่นใสในแต่ละ
หลุม เติม resazurin ลงในทุกหลุม ปริมาตรหลุมละ 10 ไมโครลิตร การอ่านผลหากไม่มีการเจริญของเชื้อสีของ resazurin
จะเป็นสีน้าเงินหรือสีม่วง แต่หากมีการเจริญของเชื้อสีของ resazurin จะเป็นสีชมพู จากนั้นใช้ห่วงถ่ายเชื้อแตะสารละลาย
จากหลุมทดสอบทุกความเข้มข้นของสารสกัดมาเลี้ยงบนอาหารเพาะเชื้อ MHA แล้วนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทาการอ่านค่า MBC จากความเข้มข้นของสารละลายต่าสุดในหลุมทดสอบที่ไม่พบการเจริญของเชื้อบน
อาหารเพาะเชื้อ ทาการทดลองซ้าสามครั้ง [5]
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ผลการศึกษา
1. ผลการสกัดสมุนไพร
การสกัดสารสกัดจากพืชที่มนี ้าหนักแห้ง 50 กรัม พบว่าได้ปริมาณสารสกัดหยาบจากผักชีฝรั่งที่สกัดด้วย
ตัวทาละลายน้า เท่ากับ 2.45 กรัม และตัวทาละลายเอทานอล 1.87 กรัม คิดเป็น 4.9% และ 3.74% ตามลาดับ และ
สารสกัดหยาบจากขึ้นฉ่ายที่สกัดด้วยตัวทาละลายน้า เท่ากับ 9.62 กรัมและตัวทาละลานเอทานอล เท่ากับ 7.28
กรัม คิดเป็น 19.24% และ 14.56% ตามลาดับ
1.1 การทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธกี าร disc diffusion method
จากการศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน ด้วยวิธีการ disc
diffusion method (ภาพที่ 1 และ 2) สารสกัดจากพืชที่สกัดด้วยเอทานอล ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สารสกัดจากผักชีฝรั่งสามารถยับยั้ง B. cereus, B. subtilis V. cholerae และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดโซนใส
เท่ากับ 7.67±0.47, 10.67±0.47, 16.33±1.70 และ 17.83±0.62 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย
สามารถยับยัง้ ได้เพียง B. cereus, B. Subtilis, V. cholerae และ V. parahaemolyticus เช่นกัน โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ
8.33±0.47, 11.33±0.47, 16.67±1.25 และ 13.33±1.18 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 200 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สารสกั ด จากผั ก ชี ฝ รั่ ง สามารถยั บ ยั้ ง B. cereus,
Shigella sp., B. subtilis, V. cholera และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 8.17±0.62, 10.83±1.31,
11.00±1.63, 14.33±1.25 และ 17.67±1.03 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับสารสกัดจากขึ้น ฉ่าย สามารถยับยัง้ ได้เพียง
B. cereus, Shigella sp., B. subtilis, V. cholera และ V. parahaemolyticus เช่นกัน โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 7.83±0.24,
12.67±0.94, 11.00±0.82, 19.83±1.03 และ 9.67±1.65 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 300 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สารสกั ด จากผั ก ชี ฝ รั่ ง สามารถยั บ ยั้ ง B. cereus,
S. epidermidis, Shigella sp., B. subtilis, V. cholerae และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 8.66±1.02,
10.66±1.31, 9.33±0.47, 10.50±0.00, 15.83±1.17 และ 15.83±2.46 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับสารสกัดจาก
ขึ้น ฉ่ า ยสามารถยั บยั้ง ได้ เพีย ง B. cereus, Shigella sp., B. subtilis, V. cholerae และ V. parahaemolyticus เช่น กั น
โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 8.83±0.85, 9.67±0.47, 11.00±0.71, 13.33±0.47 และ 8.50±0.41 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ส่ ว นสารสกั ด ด้ ว ยน้ า ที่ ค ว ามเข้ ม ข้ น 100, 200 และ 300 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สารสกั ด
ผักชีฝรั่งไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียทุกชนิดที่นามาทดสอบ สาหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลติ ร สามารถยับยัง้ ได้เพียง B. cereus และ V. cholerae โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 9.67±0.47 และ 7.33±0.47
มิ ล ลิ เ มตร ตามล าดั บ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 200 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สามารถยั บ ยั้ ง B. cereus, V. cholerae
และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 8.67±0.94, 8.33±0.94 และ 8.17±0.24 มิลลิเมตร ตามลาดับ
และที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รสามารถยับยัง้ ได้เพียง B. cereus, V. cholera และ V. parahaemolyticus
เช่นเดียวกัน โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 9.60±0.94, 9.30±0.94 และ 7.00±0.00 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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ภาพที่ 1 ผลของสารสกัดผักชีฝรั่งด้วยเอทานอลและน้าต่อการยับยัง้ เชื้อจุลินทรียด์ ้วยวิธี disc diffusion

ภาพที่ 2 ผลของสารสกัดขึน้ ฉ่ายด้วยเอทานอลและน้าต่อการยับยัง้ เชื้อจุลินทรีย์ดว้ ยวิธี disc diffusion
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2.2 การทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธกี าร agar well diffusion method
จากการศึกษาการยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน ด้วยวิธีการ Agar well
diffusion method (ภาพที่ 3 และ 4) สารสกัดจากพืชที่สกัดด้วยเอทานอล ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สารสกั ด จากผั ก ชี ฝ รั่ ง สามารถยั บ ยั้ ง S. aureus, B. cereus, Ps. aeruginosa, S. epidermidis, P. vulgaris, Shigella
sp.,B. subtilis, V. cholerae และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 7.67±0.47, 8.50±0.71, 10.50±0.71,
8.00±0.00, 7.67±0.47, 9.67±1.25, 9.33±1.89, 7.67±0.47 และ 8.50±0.41 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับสาร
สกั ด จากขึ้ น ฉ่ า ยสามารถยั บ ยั้ ง B. cereus, Ps.aeruginosa, S. epidermidis, P. vulgaris, Shigella sp., B. subtilis,
V. cholerae และ V. parahaemolyticus เช่น กั น โดยมีข นาดโซนใสเท่ า กั บ 7.33±0.47, 7.50±0.41, 7.33±0.47,
7.00±0.00, 8.50±1.08, 8.00±0.82, 7.00±0.00 และ 8.17±0.85 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 200 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สารสกั ด จากผั ก ชี ฝ รั่ ง สามารถยั บ ยั้ ง Salmonella sp.,
S. aureus, B. cereus, Ps. aeruginosa, S. epidermidis, P. vulgaris, Shigella sp. , B. subtilis, V. cholerae แ ล ะ
V. parahaemolyticus โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 7.67±0.47, 9.67±0.47, 10.50±0.71, 11.50±1.47, 8.67±0.94,
7.33±0.47, 8.00±0.82, 10.00±1.41, 7.67±0.47 และ 7.67±0.47 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย
ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง Salmonella sp. , B. cereus, Ps. aeruginosa, S. epidermidis, P. vulgaris, Shigella sp. ,
B. subtilis, V. cholerae และ V. parahaemolyticus เช่ น กั น โดยมี ข นาดโซนใสเท่ า กั บ 8.00±0.00, 8.00±0.82,
9.50±0.82, 7.33±0.47, 7.00±0.00, 7.00±0.00, 8.33±0.47, 7.50±0.71 และ 10.67±1.25 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 300 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สารสกั ด จากผั ก ชี ฝ รั่ ง สามารถยั บ ยั้ ง Salmonella sp.,
S. aureus, B. cereus, Ps. aeruginosa, S. epidermidis, P. vulgaris, Shigella sp. , B. subtilis, V. cholerae แ ล ะ
V. parahaemolyticus โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 7.66±0.47, 9.33±0.47, 9.16±0.23, 12.00±1.41, 8.00±0.00,
8.33±1.24, 9.16±1.64, 11.00±1.41, 7.66±0.40 และ 9.00±0.70 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย
สามารถยั บ ยั้ ง Salmonella sp., B. cereus, Ps. aeruginosa, S. epidermidis, P. vulgaris, Shigella sp., B. subtilis,
V. cholerae และ V. parahaemolyticus เช่น กั น โดยมีข นาดโซนใสเท่ า กับ 7.33±0.47, 8.83±0.62, 9.67±0.24,
7.33±0.47, 8.00±0.82, 9.00±1.41, 9.33±1.25, 8.00±0.82 และ 13.00±0.82 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ส่วนสารสกัดด้วยน้า ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดผักชีฝรั่งไม่สามารถยับยั้ ง
แบคทีเรียทั้ง 11 ชนิดที่นามาทดสอบ ที่ความเข้มข้น 200 สามารถยับยัง้ ได้เพียง V. cholerae ที่โซนใสขนาด 6.83±0.24
มิ ล ลิ เ มตร และที่ ค วามเข้ ม ข้ น 300 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต รสามารถยั บ ยั้ ง Ps. Aeruginosa, V. cholerae และ
V. parahaemolyticus ที่ขนาดโซนใสเท่ากับ 7.00±0.00, 9.50±0.41 และ 7.33±0.47 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับ
สารสกั ด จากขึ้ น ฉ่ า ย ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สามารถยั บ ยั้ ง ได้ เ พี ย ง Ps. Aeruginosa
และ S. epidermidis โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 7.17±0.24 และ 7.67±0.47 มิลลิเมตร ตามลาดับ ที่ความเข้มข้น
200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้ง Ps. aeruginosa, S. epidermidis, P. vulgaris และ V. cholerae โดยมีขนาด
โซนใสเท่ากับ 7.00±0.00, 7.33±0.47, 7.33±0.47 และ 7.67±0.94 มิลลิเมตร ตามลาดับ เช่นเดียวกับที่ความเข้มข้น
300 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง Ps. aeruginosa, S. epidermidis, P. vulgaris, V. cholerae แ ล ะ
V. parahaemolyticus โดยมี ข นาดโซนใสเท่ า กั บ 10.17±0.24, 10.00±0.82, 7.50±0.41, 10.33±1.65 และ
8.83±0.85 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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ภาพที่ 3 ผลของสารสกัดผักชีฝรั่งด้วยเอทานอลและน้าต่อการยับยัง้ เชื้อจุลินทรีย์วธิ ี agar well diffusion

ภาพที่ 4 ผลของสารสกัดขึน้ ฉ่ายด้วยเอทานอลและน้าต่อการยับยัง้ เชื้อจุลินทรีย์วิธี agar well diffusion
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ภาพที่ 5 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของสารสกั ดจากผักชีฝรั่ งและขึ้นฉ่ายในการยั บยั้งเชื้อ V. cholera โดยวิธี agar
diffusion method ; หมายเลข 1 คื อ การทดสอบด้ วยวิ ธี การ disc diffusion ที่ ความเข้ มข้ น 100 มิ ลลิ กรั มต่ อมิ ลลิ ลิ ตร,
หมายเลข 2 คือ การทดสอบด้วยวิธีการ agar well diffusion ที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, P คือ Positive control
ได้แก่ Tetracyclin ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, N1 คือ Negative control ได้แก่ น้า, N2 คือ เอทานอล, Ke คือ สาร
สกัดขึน้ ฉ่ายด้วย 95% เอทานอล, Kw คือ สารสกัดขึน้ ฉ่ายด้วยน้า, Ce คือ สารสกัดผักชีฝรั่งด้วย 95% เอทานอล, Cw คือ
สารสกัดผักชีฝรั่งด้วยน้า
2.3 การศึกษาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้ง การเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory
concentration: MIC) และความเข้มข้นต่าสุดทีส่ ามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (Minimal bactericidal concentration:
MBC) ของสารสกัด
ผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี broth dilution ทาให้ได้ค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยัง้
เชื้อได้ (MIC) จากนั้นนาถ่ายเชื้อจากหลุมที่พบการยับยั้งมาหาค่าความเข้มข้นต่าที่สุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรีย (MBC)
พบว่า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ มีฤ ทธิ์ ใ นการฆ่า เชื้ อ มีค่ า อยู่ ระหว่า ง 10.21±5.92 - 250±0.00 มิล ลิ ก รั ม ต่อ มิล ลิ ลิ ต ร
จากตารางที่ 1 พบว่า สารสกัดผักชีฝรั่ งและขึ้นฉ่ ายที่ ส กัดด้ วยน้าเมื่อ ทดสอบกับเชื้อ ทดสอบแล้ ว มีค่า MBC ≥125
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดของผักชีฝรั่งและขึ้นฉ่ายที่สกัดด้วยเอทานอล พบว่าค่า MBC ส่วนใหญ่สูงกว่า
125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดของผักชีฝรั่งเมื่อสกัดด้วยเอทานอลให้ ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อสูงสุดต่อเชื้อ
V. paraharmolyticus ที่ค่า MIC เท่ากับ 0.66±0.47 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC เท่ากับ 10.21±5.92 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ V. cholerae และ S. aureus มีค่า MBC 15.63 และ 36.46±28.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิต ร
ตามล าดั บ และสารสกั ด ขึ้ น ฉ่ า ยด้ ว ยเอทานอล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ ง สู ง สุ ด ต่ อ เชื้ อ V. parahaemolyticus
ที่คา่ MIC และ MBC ที่ 0.49 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
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ตารางที่ 1 ความเข้มข้นต่าสุดทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อ (MIC) และความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (MBC) ของ
สารสกัดหยาบจากขึ้นฉ่ายและผักชีฝรั่ง
จุลินทรีย์ที่ใช้
ทดสอบ
E. coli
Salmonella sp.
S. aureus
S. epidermidis

Eryngium foetidum
(Ethanol)
MIC
MBC
62.5
125

ความเข้มข้นของสารสกัด (mg/ml)
Eryngium foetidum
Apium graveolens
(Water)
(Ethanol)
MIC
MBC
MIC
MBC
83.33±58.9
>250
62.5
250
3
125
>250
62.5
250
125
250
31.25
31.25
250
>250
31.25
250

>250
36.46±28.05
125

B. cereus

62.5
31.25
36.46±28.0
5
31.25

250

125

>250

31.25

250

B. subtilis

62.5

62.5

125

125

62.5

P. vulgaris
Ps.
aerugginosa
Shigella sp.
V. cholerae
V.parahemolyti
cus

62.5
31.25

250
125

250
250

250
250

62.5
1.14±0.88
0.66±0.37

145.83±112.19
15.625
10.21±5.92

125
125
62.5

>250
250
145.83±112.
2

125
83.33±58.9
3
31.25
31.25
0.49

72.92±56.
1
250
250
250
125
0.49

Apium graveolens
(Water)
MIC
MBC
125
>250
62.5
250
125

125
250
>250

72.92±56.
1
125

125
250

125
125

250
125

62.5
125
31.25

125
250
36.46±28.
1

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อของสารสกัดของผักชีฝรั่งและขึ้นฉ่าย ที่สกัดด้วยตัวทาละลายน้าและเอทานอล
พบว่า เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค 11 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Bacillus
cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholera,
Salmonella sp., Proteus vulgaris, Shigella sp. และ Vibrio parahaemolyticus ด้วยวิธีการ disc diffusion ที่ระดับความเข้มข้น
100, 200 และ 300 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร พบว่ า สารสกั ด ผั ก ชี ฝ รั่ ง ด้ ว ยเอทานอลสามารถยั บยั้ ง การเจริ ญ ของ
V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสอยู่ที่ 15.83 - 17.83 มิลลิเมตร รองลงมาเป็ น
V. cholerae โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนในที่ 14.33 – 16.33 มิลลิเมตร ส่วนสารสกัดผักชีฝรั่งที่สกัดด้วยน้า
ในทุกระดับความเข้มข้น ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่นามาทดสอบ สาหรับสารสกัดหยาบของขึ้นฉ่าย
ด้ วยตั วทาละลายเอทานอล ที่ ระดั บความเข้ มข้ น 100, 200 และ 300 มิลลิ กรั มต่อมิลลิ ลิ ตร พบว่า สามารถยั บยั้ ง
การเจริญของ V. cholerae ได้ดีที่สุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสอยูท่ ี่ 13.33 - 19.83 มิลลิเมตร และสารสกัด
ขึ้นฉ่ายด้วยตัวทาละลายน้า มีผลในการยับยั้ งเชื้อ B. subtilis ได้ดีที่สุด โดยมีขนาดของเส้ นผ่านศูนย์กลางของโซนใส
อยู่ที่ 8.67 - 9.67 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสารสกัดด้วยตัวทาละลายทั้งสองชนิดแล้ว สารสกัดด้วยตัวทาละลาย
เอทานอลมี ประสิ ทธิ ภ าพในการยั บยั้ งการเจริ ญ ของเชื้ อ ที่ สู งกว่ า ตั ว ท าละลายน้ า ส่ ว นการทดสอบด้ ว ยวิ ธี ก าร
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agar well diffusion ที่ระดับความเข้มข้ น 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมิลลิลิ ตร พบว่า สารสกัดผักชีฝรั่ ง
ด้ วยเอทานอลสามารถยั บยั้ งการเจริ ญของ Ps. aeruginosa ได้ ดี ที่สุ ดโดยมีขนาดเส้ นผ่ านศู นย์กลางของโซนใสอยู่ ที่
10.50 - 12.00 มิลลิเมตร รองลงมาเป็น B. subtilis โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนในที่ 9.33 - 11.00 มิลลิเมตร
ส่วนสารสกัดผักชีฝรั่งที่สกัดด้วยน้าสามารถยับยั้ง V. cholaere ที่ระดับความเข้มข้น 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สาหรับสารสกัดหยาบของขึ้นฉ่ายที่ระดับความเข้มข้น 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า สารสกัดของ
ขึ้นฉ่ายด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของ V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุดโดยมรขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของ
โซนใสอยู่ ระหว่ า ง 8.17 – 13.00 มิ ล ลิ เมตร และสารสกั ด ของขึ้ น ฉ่ า ยด้ ว ยน้ า สามารถยั บยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ
Ps. aeruginosa และ S. epidermidis ได้ดีที่สุดโดยมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของโซนใสอยู่ที่ 7.00 – 10.17 มิลลิเมตร
และ 7.33 - 10.00 มิลลิเมตร ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสารสกัดด้วยตัวทาละลายทั้งสองชนิดแล้ว สารสกัดด้วยตัว
ทาละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อที่สูงกว่าตัวทาละลายน้า และในการศึกษาหาค่าความ
เข้มข้นต่าสุด (MIC) ของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและค่าความเข้มข้นต่าสุด (MBC) ที่สามารถ
ฆ่าเชื้อด้วยวิธี Broth microdilution technique พบว่า สารสกัดของผักชีฝรั่งที่ สกัดด้วยเอทานอล ให้ค่า MIC อยู่ระหว่าง
0.66±0.47 ถึง 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC อยู่ระหว่าง 10.21 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไปจนถึงความเข้มข้นที่
สูงกว่า 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดของผักชีฝรั่งที่สกัดด้วยน้า ให้ค่า MIC อยู่ระหว่าง 62.5 ถึง 250 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และมีค่า MBC ตั้งแต่ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไปจนถึงความเข้มข้นที่สูงกว่า 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สาหรับสารสกัดขึ้นฉ่ายที่สกัดด้วยเอทานอล ให้ค่า MIC อยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC
อยู่ ร ะหว่ า ง 0.49 ถึ ง 250 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร และสารสกั ด ขึ้ น ฉ่ า ยด้ ว ยน้ า มี ค่ า MIC อยู่ ร ะหว่ า ง 31.25 ถึ ง
250 มิลลิ กรั มต่อมิลลิ ลิ ตร และมีค่ า MBC อยู่ระหว่าง 36.46 มิลลิ กรั มต่อมิลลิ ลิ ตร ไปจนถึ งความเข้ มข้ นที่ สู งกว่ า
250 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยที่ ผั ก ชี ฝ รั่ ง ที่ ส กั ด ด้ ว ยเอทานอลให้ ค่ า MIC และค่ า MBC ต่ าที่ สุ ด เมื่ อ ทดสอบกั บ
V. parahaemolyticus และผักชีฝรั่งที่สกัดด้วยน้ามีค่า MIC ต่าที่สุดเมื่อทดสอบกับ V. parahaemolyticus แต่มีค่า MBC
ต่าที่สุดเมื่อทดสอบกับ B.subtilis สาหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่ายที่สกัดด้วยเอทานอลและน้าให้ค่า MIC และ MBC ต่าที่สุด
เมื่อทดสอบกับ V. parahaemolyticus
จากการศึ ก ษาผลของสารสกั ด หยาบจากผั ก ชี ฝ รั่ ง และขึ้ น ฉ่ า ย ด้ ว ยตั ว ท าละลาย 2 ชนิ ด คื อ น้ าและ
เอทานอล พบว่า การสกัดขึน้ ฉ่ายด้วยตัวทาละลายน้าให้ปริมาณสารสกัดมากกว่าตัวทาละลายเอทานอล ในขณะที่ ผักชีฝรั่ง
ที่ สกั ดด้ วยตั วท าละลายเอทานอลได้ ปริ มาณสารสกั ดมากกว่ า เนื่ องจากสารประกอบทางเคมี ของพื ชแต่ ละชนิ ด
มีความสามารถในการละลายในตัวทาละลายแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่า สารสกัดด้วยน้าและ
เอทานอลจากผักชีฝรั่งพบสารที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิด ได้แก่ ไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน ซาโปนิน
แอนโทไซยานิ น สเตอร์รอยด์ ไตรเทอร์พีน อัลตร้าควิโนน และสารประกอบฟี นอลต่างๆ ซึ่งสารประกอบที่ พบเหล่ านี้
อาจเป็นสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ [6-9] สาหรับสารสกัดขึ้นฉ่ายนัน้ มีรายงานการพบสารสาคัญ
หลายชนิด ได้แก่ ซาโปนิน แทนนิน ควิโนน ฟลาโวนอยด์ สเตอรอยด์ ไตรเทอร์พีนและแอลคาลอยด์ ซึ่งพบว่าการสกัดด้วย
เอทานอลนั้น ทาให้ได้สารประกอบหลายชนิดมากกว่า [10] เมื่อทดสอบฤทธิ์การยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียแล้ว พบว่าสารสกัดจาก
ตั วท าละลายเอทานอลสามารถยั บยั้ งการเจริ ญได้ ดี ก ว่ าสารสกั ดจากตั วท าละลายน้ า อาจเนื่ องจากเอทานอลมี
ความสามารถในการละลายสารประกอบในกลุ่มฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียออกมาในตัวทาละลายได้ [11] โดยกลไกการ
ยับยั้งของสารคือเข้าไปรบกวนการทางานของเยื่อหุ้มเซลล์และทาปฏิกิริยากับโปรตีน ทาให้โปรตีนเสียรูปร่างและทาหน้าที่
ได้น้อยลง ส่งผลให้ยับยัง้ แบคทีเรียทั้งแกรมบวก แกรมลบได้ [12-15] จากผลการการทดลองนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากขึ้นฉ่ายและผักชีฝรั่ง โดยการเลือกตัวทาละลายที่เหมาะสมและมีความเป็นพิษต่อ
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สิ่งมีชีวิตต่า ภายหลังจากที่ทาการระเหยตัวทาละลายออกทั้งหมดแล้ว ได้เก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในที่อุณหภูมิต่าเพื่อเป็ น
การหลีกเลี่ยงไม่ให้สารสกัดได้รับความร้อนเป็นการลดการสลายตัวของสารประกอบที่ได้จากการสกัด เมื่อการทดสอบ
ความไวของสารสกัดต่อเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธี broth microdilution ใน 96-well microplate ทาให้สามารถทราบความเข้มข้น
ต่าสุดในการยับยัง้ (MIC) และความเข้มข้นต่าสุดในการฆ่าเชื้อ (MBC)
จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าค่า MIC ในการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดขึ้นฉ่ายและผักชีฝรั่งด้วยน้าและ
เอทานอลให้ผลการยับยั้งใกล้เคียงกัน อาจเนื่องมาจากพืชทั้ง 2 สายพันธุ์ เป็นพืชตระกูลผักชีเหมือนกัน จึงทาให้มี
ปริ ม าณของสารองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ค ล้ า ยคลึ ง กั น นอกจากนี้ยั ง มีก ารรายงานถึ ง ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ การได้ ม า
ซึ่งองค์ประกอบของสารสกัด เช่น ความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ จานวนและขนาดของพืช รวมทั้งกรรมวิธี ใ น
การสกัด ทาให้ได้ปริมาณสารประกอบต่าง ๆ รวมไปถึงสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพแตกต่างกันในแต่ละครั้งของการสกัด
[16] ซึ่งอาจส่งผลต่อการยับยัง้ เชื้อแตกต่างกันได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย นี้ไ ด้ รับการสนั บสนุ น จากทุ น อุ ด หนุ น โครงการวิจั ย งบประมาณรายได้ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารอ้างอิง
1. Kanokratana, P., Chanapan, S., Pootanakit, K. and Eurwilaichitr L. Diversity and Abundance of Bacteria and Archaea in the
Bor Khlueng Hot Spring in Thailand. Journal of Basic Microbiology, 44: 2004; 430-444.
2. Wei, A. and T. Shibamoto. Antioxidant Activities and Volatile Constituents of Various Essential Oils. Journal of
Agricultural and Food Chemistry. 55: 2007; 1737-1742.
3. Bagamboula, C.F., M. Uyttendaele and J. Debevere. Inhibitory Effect of Thyme and Basil Essential Oils,
Carvacrol, Thymol, Estragol, Linalool and P-Cymene towards Shigella sonnei and Shigella flexneri. Food
Microbiology. 21: 2004; 33-42.
4. ประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชร, พิทัย กาญบุตร และสาธร พรตระกูลพิพัฒน (ผู้บรรยาย). การทดสอบฤทธิ์ตา้ นเชื้อของ
สมุนไพรในห้องปฏิบัตกิ าร. หอประชุมใหญ่ : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.
5. วิสสุตา คุ้มวงษา, ลลิตา ไพบูลย์ และปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล. ประสิทธิภาพของเจลล้างมือผสมสารสกัดจาก
เปลือกผลไม้ในการยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรค. 66 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 1(2):
2558; 66-81
6. Lingaraju D P, Sudarshana M S, Mahendra C and Poornachandra Rao K. Phytochemical Screening and
Antimicrobial Activity of Leaf Extracts of Eryngium foetidum L. (Apiaceae). Indo American Journal of
Pharmaceutical Research; 2016, 4339-4344 .
7. Malik T, Pandey DK, Roy P and Okram A. Evaluation of Phytochemicals, Antioxidant, Antibacterial and
Antidiabetic Potential of Alpinia galanga and Eryngium foetidum Plants of Manipur (India).
PharmacognosyJournal, 8(5): 2016; 459-464.

Proceedings
38

8. Dalukdeniya, D. A. C. K., and Rathnayaka, R. M. U. S. K. Comparative Study on Antibacterial and Selected
Antioxidant Activities of Different Eryngium foetidum Extracts. Journal of Applied Life Sciences International,
12(4): 2017; 1-7.
9. Ural, I.O., Kayalar, H., Durmuskahya, C., Cavus, I. and Ozbilgin, A. In vivo Antimalarial Activity of
Methanol and Water Extracts of Eryngium thorifolium Boiss (Apiaceae Family) Against P. berghei in Infected
Mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 13 (8): 2014; 1313-1317
10. Iswantini, D., Tuti Hayati Ramdhani, and Latifah K. Darusman. In Vitro Inhibition of Celery(Apium graveolens L.)
Extract on the Activity of Xanthine Oxidase and Determination of Its Active Compound. Indonesian Journal of
Chemistry; 12 (3); 2012, 247.
11. Naczk M, Shahidi F. Phenolics in Cereals, Fruits and Vegetables: Occurrence, Extraction and Analysis.Journal of
Pharmaceutical and Biomedical Analysis; 41: 2006; 1523-42.
12. Cowan, M. Plants Products as Anti-Microbial Agents. Clinical Microbiology Reviews, 12(4): 1999; 564-582.
13. Newman, D. J. and Cragg, G. M.. Natural Products as Sources of New Drugs over the 30 Years from 1981 to
2010. Journal of Natural Products. 75: 2012; 311–335.
14. Mason,T.L. and B.P. Wasserman . Inactivation of Red Beta Glucan Synthase by Native and Oxidized Phenolic
Compounds. Phytochemistry. 26: 1987; 2197-2202.
15. Sung WS, Lee IS and Lee DG. Damage to the Cytoplasmic Membrane and Cell Death Caused by Lycopene
in Candida albicans. Journal of Microbiology and Biotechnology, 17: 2007; 1797-804.
16. ชุ ติ มา ลิ้ มมั ทวาภิ รั ต์ิ และสนทยา ลิ้ มมั ทวาภิ รั ต์ิ . การสกั ดพื ชสมุ นไพรโดยการสกั ดด้ ว ยของไหลความดั น สู ง
Herbal Extraction by Pressurized Liquid Extraction (PLE). วารสาร ไทยไภษั ชยนิ พ นธ์ . ฉบั บเดือนมกราคม เดือนธันวาคม 2555: 1-19.

Proceedings
39

การพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในรกหญิงตั้งครรภ์ท่คี ลอดก่อนกาหนด
The presence of Porphyromonas gingivalis in preterm delivery placenta
อรรถพล ปัญญาภู1*
Atthaphon Punyaphu1*
บทคัดย่อ
เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เป็นแบคทีเรียที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ สามารถพบได้ภายในช่องปาก
ในปัจจุบันมีการรายงานว่าสามารถพบเชื้อชนิดนี้ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและมีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบอื่น
ๆ รวมถึงการคลอดก่อนกาหนด การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิง
ตั้งครรภ์ ทาการเก็บชิ้นรกจากหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ 10 คน และหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด
10 คนหลังคลอด จากนั้นนารกมาสกัดดีเอ็นเอของแบคทีเรีย นาไปทดสอบการพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ด้วย
วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ผลการศึกษาพบว่าสามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิง
ตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด 5 คน และในรกของหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ 1 คน โดยไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05)
คาสาคัญ: พอร์ไฟโรโมแนส, จิงจิวาลิส, การคลอดก่อนกาหนด,รก

Abstract
Porphyromonas gingivalis is bacteria which is significant to the periodontal disease and can be found in
oral cavity. Current studies suggest that Porphyromonas gingivalis can be found in the other organs and associated
with many systemic diseases and also preterm delivery. The aim of this study was to identify the presence of
Porphyromonas gingivalis in placenta. Placentas were collected from 10 normal delivery pregnants and 10 preterm
delivery pregnants. The placentas were processed for DNA extraction and Porphyromonas gingivalis was detected
using with polymerase chain reaction using specific primers. The results showed the presence of Porphyromonas
gingivalis in 5 preterm placentas and 1 normal term placenta with no statistical significance (P > 0.05)
Keywords: Porphyromonas, gingivalis, Preterm delivery, Placenta
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บทนา
เชื้ อ พอร์ ไ ฟโรโมเเนส จิ ง จิ ว าลิ ส (Porphyromonas Gingivalis) เป็ น แบคที เ รี ย แกรมลบไม่ พ่ึ ง ออกซิ เ จน
ในการเจริญเติบโต (gram negative anaerobe bacteria) พบได้มากในช่องปากของคนเป็นโรคปริทันต์อักเสบ แบคทีเรีย
ชนิด นี้ไ ด้ รับการศึก ษาแล้ ว ว่า เป็ น สาเหตุ ของการเกิ ดโรคปริ ทั น ต์ [1] โดยมีปัจ จั ย ก่ อ โรค (virulence factor) ต่า ง ๆ
ที่สามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย [2] เช่น แคปซูล (capsule) ที่ห่อหุ้มผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้
มีความสามารถในการต่อต้านการจับกินของเม็ดเลือดขาว ไลโปโพลีแซคคาไรด์บนผนังเซลล์ของเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส
จิงจิวาลิส สามารถกระตุน้ เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ (monocyte) หรือแมโครฟาจ (macrophage) ให้เกิดการสร้างสาร
สื่อ กลางการอั ก เสบขึ้น มา [3] นอกเหนือ กจากนี้แ ล้ ว ยั ง มีค วามสามารถในการสร้ า งเอนไซม์ย่อ ยสลายโปรตี น
(proteinase) ในการทาลายเนื้อ เยื่อ [4] ซึ่ ง จะส่ งผลให้เกิด การทาลายอวั ยวะปริ ทันต์ที่ค้าจุน ฟั น และส่ ง ผลให้เกิด
การสูญเสียฟันต่อไป ในปัจจุบันมีการศึกษาได้รายงานว่า เชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส นอกจากจะมีความสัมพันธ์
กั บพยาธิ ก าเนิด ของโรคปริ ทัน ต์แ ล้ ว ยั ง มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บโรคทางระบบอื่น ๆ ได้ แ ก่ โรคเบาหวานชนิด ที่ 2 [5]
โรคหัวใจและหลอดเลือด [6] โรครูมาตอยด์ [7] และการคลอดก่อนกาหนดและเด็กแรกเกิดน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ (8)
เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทาให้สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในอวัยวะอื่น ๆ
นอกเหนือจากภายในช่องปาก และมีการตั้งสมมติฐานการศึกษาว่าเชื้อชนิดนี้ มีความสัมพันธ์กับโรคในอวัยวะอื่น ๆ
เช่นกัน การศึกษาได้รายงานว่าสามารถตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส ในน้าเลี้ยงไขข้อ (synovial fluid)
ของผู้ ป่ ว ยโรครู ม าตอยด์ [9] และอธิ บ ายไว้ ว่ า เชื้ อ พอร์ ไ ฟโรโมแนส จิ ง จิ ว าลิ ส สามารถสร้ า งเอนไซม์ PADs
หรื อ peptidyle arginine deiminase ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการแปลสั ญ ญาณพั น ธุ ก รรม ท าให้ arginine
หรื อ methylarginine เปลี่ ย นไปเป็ น citrulline โปรตี น ชนิ ด นี้ จ ะมี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กระบวนการ citrullination
ที่มีสว่ นสาคัญในการกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิตา้ นตนเอง (autoimmune disease) [10] และยังมีการศึกษาที่แสดงการตรวจ
พบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส ที่ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจและสิ่งสะสมบนผนังหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด [11] และยังสามารถตรวจพบเชื้อชนิดนี้ได้จากเนื้อเยื่อผนังหลอดเลือดโป่งพอง (aneurysmal wall)
ของผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองบริเวณช่องท้อง (abdominal aortic aneurysm) [12] Yoneda และคณะในปี 2012
ได้ตรวจพบเชื้อ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส จากชิ้นเนื้อตับของผู้ป่วยโรคตับชนิด non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD) และได้รายงานว่า เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เป็นหนึ่งในเชื้อก่อโรคปริทันต์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและลุกลาม
ของโรคตั บชนิด NAFLD ถึ ง 2.615 เท่ า [13] นอกจากนี้ การศึกษาของ Singhrao และคณะในปี 2015 ได้ รายงานว่าเชื้อ
พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส มี ความสัมพันธ์กับโอกาสการเกิ ดโรคอัลไซเมอร์ ได้ โดยได้อธิบายไว้ว่า เมื่อมีการติดเชื้ อ
พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในช่องปากแล้ว เชื้อชนิดนี้สามารถผ่านไปยังระบบไหลเวียนโลหิตไปสู่สมอง เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มของร่างกายในบริเวณสมองและทาให้เกิดการทาลายเซลล์ประสาทในสมอง [14]
การศึกษาการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในอวัยวะรองรับการตั้งครรภ์และส่งผลต่อการคลอดก่อนกาหนดนั้น
เริ่มทางานศึกษาในสัตว์ทดลองก่อน โดยทาการฝังเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เข้าไปใต้ผิวหนังหรือบริเวณหลอดเลือดดา
ของสัตว์ทดลองที่กาลังตั้งครรภ์อยู่ ผลการศึกษาพบว่าเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส มีการแพร่กระจาย ผ่านระบบหลอด
เลือดจากบริเวณฝัง ไปยังรก มดลูก น้าคร่า และตัวอ่อน (fetus) นอกจากนัน้ แล้วยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนใน
ครรภ์สัตว์ทดลอง เช่น การสลายตัว น้าหนักของตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ทดลองน้อยกว่าปกติ [15-17] การศึกษาในมนุษย์เป็น
การศึกษาเชิงระบาดวิทยา โดยมีการศึกษาของ León และคณะในปี 2007 รายงานการพบเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส ใน
น้าคร่าหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด [18] และการศึกษาของ Ercan และคณะในปี 2015 สามารถตรวจพบยีน 16S rDNA
ของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในน้าคร่าของหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด [19]
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ส่วนการศึกษาในรกของมนุษย์ Barak และคณะในปี 2007 ได้รายงานการพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
ในเนื้อเยื่อรกของหญิ งตั้งครรภ์ ที่ได้ รั บการวิ นิจฉั ยว่าครรภ์ เป็ นพิ ษ (preclampsia) และต้ องทาการผ่ าตั ดคลอด [20]
การศึกษาของ Swati และคณะในปี 2012 ทาการศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงในช่วงตั้งครรภ์และต้องรับการ
ผ่าตัดคลอด สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในรกได้ 70% ของจานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผิดปกติเหล่านั้น
[21] ในปี 2013 Chaparro และคณะได้นาเสนอการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ความดันโลหิตสูงและครรภ์เป็นพิษในช่วงตั้งครรภ์เช่นกัน [22] การศึกษาของ Katz และคณะ ในปี 2009 ได้รายงานว่า
พบเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อทา
การเปรียบเทียบกับรกจากหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี (immunohistochemistry) [23]
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาที่ ตรวจพบเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิ งจิ วาลิ ส ในอวั ยวะต่าง ๆ
ของร่างกายและส่งผลต่อการเกิดโรคขึ้น นอกเหนือจากนั้น ยังสามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในอวัยวะ
รองรับการตั้งครรภ์และส่งผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอดที่ผิดปกติในรูปแบบต่าง ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด โดยก่อนหน้านี้ มีเพียงการศึกษาเดียวที่
รายงานการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดโดยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี ดังนัน้
การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาที่สนับสนุนการศึกษาก่อนหน้านี้ว่า สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรก
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีสมมติฐานว่าสามารถตรวจ
พบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากหญิงตั้งครรภ์ได้ และสามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
ในรกของหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดมากกว่าในรกของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สถานที่ ทาการศึ กษา ณ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ศู นย์อนามั ยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่ และเด็ ก )
ระยะเวลาทาการศึกษา สิงหาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 โดยตัวอย่างรกทั้งหมด 20 ชิ้น ทาการเก็บมาจากประชากร
กลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมงานวิจัย 20 ราย หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้ฝากครรภ์และทาการคลอดที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างชิ้นรก 10 ชิ้น ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตาม
เกณฑ์ปกติ 10 ราย (รก 1 ชิ้น / 1 ราย) และตัวอย่างชิ้นรก 10 ชิ้น ได้มาจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด 10 ราย
(รก 1 ชิ้น / 1 ราย) การกาหนดเกณฑ์การคลอดก่อนกาหนดอ้างอิงจากการวินิจฉัยขององค์การอนามัยโลกดังนี้ [24]
จาแนกการเกิดตามอายุที่อยู่ในครรภ์หญิงตั้งครรภ์
1. การคลอดก่อนกาหนด (Preterm labor) หมายถึงการคลอดทารกก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์
2. การคลอดตามก าหนด (Full term or Mature labor) หมายถึ ง การคลอดทารกที่ มี อ ายุ ค รรภ์ ตั้ ง แต่
37 สัปดาห์ถึง 41 สัปดาห์
เกณฑ์ข้อกาหนดหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถเก็บรกได้
1. มีอายุ 20 – 35 ปี
2. ไม่พบภาวะตัง้ ครรภ์แบบแฝด
3. ไม่มปี ระวัตกิ ารคลอดก่อนกาหนด
4. ไม่เคยได้รบั การรักษาด้วยยาเช่น ยาประเภทสเตียรอยด์ ยาปฏิชวี ะ ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์
ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนเข้าร่วมงานวิจัย
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5. เป็นโรคทางระบบและมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทาให้มีโอกาสคลอดก่อนกาหนดได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง
6. มีประวัตสิ ูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการตั้งครรภ์
การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อรก (placenta tissue)
ภายหลังหญิงตั้งครรภ์ที่ได้เข้าร่วมงานวิจัยคลอด พยาบาลวิชาชีพประจาห้องคลอด ใช้มีดผ่าตัดเบอร์ 15
ทาการสุ่มตัดเนื้อเยื่อรกภายหลังคลอด โดยตัดชิ้นเนื้อรกในตาแหน่งที่ใกล้กับทารก 1 ชิ้นและตาแหน่งที่ใกล้กับหญิง
ตัง้ ครรภ์ 1 ชิ้น จากนั้นล้างเนื้อเยื่อรกด้วยน้าเกลือ (normal saline solution) และวางบนผ้าก๊อซ (gauze) เพื่อซับน้าเกลือ
ออกก่อนนาไปใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างและเก็บรักษาที่กล่องควบคุมความเย็น (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างรก (A) และการเก็บตัวอย่างเนือ้ เยื่อรกในหลอดเก็บตัวอย่าง (B)
ทันตแพทย์ผู้วิจัยจะนาเนื้อเยื่อรกที่ได้มาตัดเป็นชิ้นให้มีขนาดโดยประมาณ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทาการตัด
เนื้ อ เยื่ อ รกด้ า นที่ ใ กล้ กั บ ทารกและด้ า นที่ ใ กล้ กั บ หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ต าแหน่ง ละ 1 ชิ้ น น าเนื้ อ เยื่ อ ที่ ไ ด้ ไ ปใส่ ใ นหลอด
เก็ บตั ว อย่า งปลอดเชื้อ ขนาด 1.5 มิล ลิ ลิ ต รแล้ ว น าไปเก็ บไว้ใ นอุ ณหภู มิ -20 องศา เพื่อ รอการสกั ด ดี เอ็ น เอและ
วิเคราะห์ต่อไป (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ชิ้นเนื้อรกขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรนาไปใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ (A) หลอดเก็บ
ตัวอย่างปลอดเชื้อพร้อมชิน้ เนื้อรก (B)
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ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในห้องปฏิบัตกิ าร
วิธีการสกัดดีเอ็นเอแบคทีเรียจากรก
ในการสกั ด แยกดี เ อ็ น เอแบคที เ รี ย จากรกจะใช้ ชุ ด สกั ด ดี เ อ็ น เอของ QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen®,
Valencia, CA, USA) (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ชุดสกัดดีเอ็นเอสาเร็จรูป QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen®, Valencia, CA, USA)
(แหล่งที่มา qiagen.com)
การสกัดดีเอ็นเอแบคทีเรียจากชิ้นรกจะมีวธิ ีการตามที่ผู้ผลิตกาหนด มีวธิ ีโดยย่อดังนี้
1. หลังจากนาชิ้นรกไปแช่ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสแล้ว จะนาชิ้นรกที่อยู่ในตาแหน่ง
ใกล้ กั บ มารดา 1 ชิ้ น และจากต าแหน่ ง ใกล้ กั บ ทารก 1 ชิ้ น ไปบดในโกร่ ง บดสาร (mortar and pestle) ให้ ล ะเอีย ด
แล้วนาชิ้นเนื้อทั้งหมดมาผสมรวมกัน นาชิ้นเนื้อที่บดและผสมแล้วแบ่งส่วนออกมาให้มีนาหนั
้ ก 25 มิลลิกรัม (ภาพที่ 4)
นาไปใส่ในหลอดเอพเพนดอร์ฟ (eppendorf) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร

ภาพที่ 4 รกที่ถูกนาไปแช่ในอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส (A) รกถูกนามาบดด้วยโกร่งบดสาร (mortar and pestle) (B)
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2. เติม Buffer ALT ลงไป 180 ไมโครลิตร เติม Proteinase K ปริมาตร 20 ไมโครลิตร นาไปเขย่าบนเครื่องผสม
สารเป็นเวลา 15 วินาที บ่มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส นาขึ้นมาเขย่าบนเครื่องผสมสารทุก
ๆ 20 นาทีในช่วงระหว่างการบ่มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ การย่อยเนื้อเยื่อจะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง
3. นาไปปั่นเหวี่ยงเพื่อไม่ให้มสี ่วนผสมใดๆ ติดบริเวณฝาปิดหลอดเอพเพนดอร์ฟ ค่อย ๆ เติม Buffer AL ลงไป
200 ไมโครลิตร แล้วนาไปเขย่าบนเครื่องผสมสารอีกครั้งเป็นเวลา 15 วินาที นาไปแช่ในกล่องควบคุม (heat box)
อุณหภูมิ 70 องศาเป็นเวลา 10 นาที
4. เติม ethanol (90 – 100 %) ลงไปปริมาตร 200 ไมโครลิตร นาส่วนผสมที่ได้ไปเขย่าด้วยเครื่องผสมสารอีก
ครั้งเป็นเวลา 15 วินาที นาส่วนผสมที่ได้ใส่ลงไปในหลอด QIAamp mini spin column ที่เสียบไว้ในหลอดเก็บตัวอย่าง
ขนาด 2 มิลลิลิตร ปิดฝาแล้วนาไปปั่นเหวี่ยงที่ 6000 ×g (8000 rpm) เป็นเวลา 1 นาที นา QIAamp mini spin column
ออกมาใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างขนาด 2 ไมโครลิตรใหม่ ทิ้งส่วนของเหลวในหลอดเก็บตัวอย่างเก่าไป
5. เติม สารละลาย Buffer AW1 500 ไมโครลิต ร แล้ ว น าไปปั่ นเหวี่ย งที่ 6000 × g (8000 rpm) เป็ น เวลา
1 นาที นา QIAamp mini spin column ออกมาใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างขนาด 2 ไมโครลิตรใหม่อกี ครัง้
6. เติมสารละลาย Buffer AW2 500 ไมโครลิตรลงไป นาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วสูงสุด 20,000 × g (14,000 rpm)
เป็นเวลา 3 นาที เมื่อครบกาหนดเวลา นา QIAamp mini spin column ออกมาใส่ใน collection tube ขนาด 2 ไมโครลิตร
อันใหม่อกี ครั้ง แล้วนาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วสูงสุดอีกครั้งเป็นเวลา 1 นาที นา QIAamp mini spin column มาใส่ลงในหลอด
เอพเพนดอร์ฟขนาด 1.5 มิลลิลิตร
7. เติมสารละลาย Buffer AE หรือน้ากลั่นปริมาตร 200 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 นาที แล้วนาไป
ปั่นเหวี่ยงที่ 6000 ×g (8000 rpm) เป็นเวลา 1 นาที จะได้ดีเอ็นเอออกมา นาไปแช่ไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสเพื่อ
รอการทดสอบในขัน้ ตอนต่อไป
การตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ด้วยปฏิกริ ิยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
การเตรียมส่วนผสม reaction mixture เพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมสาหรับปฏิกิริยาประกอบไปด้วย
1. ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไซต์ไตรฟอสเฟส (dNTP; Ferments, Burlington, Ont., Canada) ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์
2. 10x PCR buffer (Qiagen®, Valencia, CA, USA) ความเข้มข้น 1.5 มิลลิโมลาร์
3. เอนไซม์ดีเอ็นเอโพลิเมอเรส (Taq DNA polymerase; Qiagen®, Valencia, CA, USA.) ความเข้มข้น 1.25 ยูนิต
4. คู่ไพรเมอร์จาเพาะต่อเชื้อแบคทีเรียที่ทาการศึกษาความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ โดยไพรเมอร์ที่ใช้เป็นยีนในส่วน
16S rRNA ของแบคทีเรียทั่วไป (ubiquitous bacteria) และไพร์เมอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับยีน 16S rRNA ของเชือ้ พอร์ไฟ
โรโมแนส จิงจิวาลิส นามาขยายชิ้นส่วน อ้างอิงตามการศึกษาของ Ashimoto และคณะในปี 1996 (25) (ตารางที่ 1)
5. น า reaction mixture ที่ เตรี ยมได้ ในปริ มาตร 45 ไมโครลิ ตร ผสมกั บดี เอ็ นเอจากตั วอย่างต่าง ๆ ปริ มาตร
5 ไมโครลิตร
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ตารางที่ 1 ไพรเมอร์จาเพาะของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และเชื้อแบคทีเรียทั่วไป (Ashimoto และคณะ 1996)
Base position
Periopathogen
Primer pairs (5’ – 3’)
(amplicon length in bp)
P. gingivalis
AGG CAG CTT GCC ATA CTG CG
729 - 1,132 (404)
ACT GTT AGC AAC TAC CGA TGT
Ubiquitous primer
GAT TAG ATA CCC TGG TAG TCC AC
786 - 1,387 (602)
CCC GGG AAC GTA TTC ACC G
ชุดควบคุมผลบวก (positive control) ใช้การอ้างอิงดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส สายพันธุ์ ATCC 33277
ชุดควบคุมผลลบ (negative control) ได้แก่นากลั
้ ่นปลอดเชื้อ (sterile deionized water)
การทาปฏิกริ ิยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเพื่อขยายสัญญานดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
1. นาสารละลายที่เตรียมไว้ใส่ลงในเครื่องทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (Thermal cycler; Eppendorf Master cycler®
Gradient, Geramany) (ภาพที่ 5) โดยทาการตั้งอุณหภูมิตามชนิดของแบคทีเรียที่ต้องการศึกษา อ้างอิงการศึกษาของ
Ashimoto และคณะในปี 1996

ภาพที่ 5 เครื่อง Mastercycler Gradient thermal cycler (Eppendorf, Germany)
2. Ubiquitous primer เริ่มต้นด้วยขั้นตอน Initial denaturing ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที
จากนั้นทาการแยกเกลียวสายคู่ของดีเอ็นเอให้ออกจากกัน (denaturing) ที่อุณหภูมิ 96 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที
ตามด้วยการจับของไพร์เมอร์และดีเอ็นเอแม่แบบ (primer annealing) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที
และการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ตอ่ จากไพร์เมอร์ (extension) ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ทาซ้า
จนครบ 36 รอบ อุณหภูมิสุดท้าย (final step) ที่ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที
3. เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เริ่มต้นด้วยขั้นตอน Initial denaturing ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 2 นาที จากนั้นจะเป็นอุณหภูมิที่จะทาให้สายคู่ของดีเอ็นเอแยกออกจากกันที่ 95 องศาเซลเซียส 30 วินาที
จะมีการจับกันของไพรเมอร์กับดีเอ็นเอแม่แบบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที และมีการสังเคราะห์
ดี เอ็ น เอสายใหม่ต่อ จากไพรเมอร์ ที่อุ ณ หภู มิ 72 องศาเซลเซี ย สเป็ น เวลา 1 นาที ทาซ้ าจนครบทั้ ง หมด 36 รอบ
โดยมีอุณหภูมิสุดท้ายที่ 72 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที
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การวิเคราะห์ผลผลิตของปฏิกิรยิ าลูกโซ่โพลิเมอเรส
ทาการแยกผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องปฏิกิ ริย าลู ก โซ่ โพลิ เมอเรสด้ ว ยเครื่อ งแยกกระแสไฟฟ้าบนเจล (agarose gel)
ร้อยละ 1.2 ใน Tris boric acid EDTA (TBE) ที่ 80 โวลต์ (ภาพที่ 6) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นย้อมสีแถบผลิตภัณฑ์ของ
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสด้วย Ethidium bromide (EtBr2) 15 นาที แล้วล้างแผ่นเจลด้วยน้าสะอาด นาแผ่นเจลไปส่อง
หาแถบดีเอ็นเอภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต เทียบกับแถบดีเอ็นเออ้างอิง โดยใช้ดีเอ็นเอ 1 kb DNA ladder (Fermentas,
Burlington, Ont, Canada) จากนั้ น ท าการบั น ทึ ก ภาพด้ ว ยเครื่ อ งถ่ า ยภาพพร้ อ มโปรแกรมวิ เ คราะห์ ภ าพรุ่ น UVP
Auto-Chemi and Software LAbwork 4.5 (AC1 Auto Darkroom Set-up & Operating Instruction, UK)

ภาพที่ 6 เครื่องแยกผลิตภัณฑ์ PCR ด้วยกระแสไฟฟ้า (แหล่งที่มา bio-rad.com)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ Statistical Package for Social Science (SPSS)
version 23.0 ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงความถี่เป็นร้อยละการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิ
วาลิส ในรก ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ และทาการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมานเพื่อทาการเปรียบเทียบการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรก ระหว่างกลุ่ม
หญิ ง ตั้ง ครรภ์ที่ค ลอดก่ อ นก าหนดและกลุ่ ม หญิ ง ตั้ง ครรภ์ที่ค ลอดตามเกณฑ์ปกติ โ ดยใช้ส ถิ ติ Fisher’s exact test
กาหนดความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P < 0.05
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ผลการศึกษา

ภาพที่ 7 แถบดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด
ขนาด 404 คู่เบส จากดีเอ็นเอตัวอย่างเทียบกับตัวควบคุมบวก
ช่องที่ 1 แสดงแถบดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA ladder) 404 คู่เบส
ช่องที่ 2 แสดงตัวควบคุมลบที่ไม่มเี ชื้อแบคทีเรีย (น้ากลั่นปลอดเชื้อ)
ช่องที่ 3 แสดงตัวควบคุมบวกที่มีเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
ช่องที่ 4-13 แสดงแถบดีเอ็นเอที่เป็นผลของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเพื่อตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส ของกลุ่มตัวอย่างลาดับที่ 1-10
จากภาพเอกาโรสเจล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 2, 3, 4, 7 และ 9 สามารถตรวจพบแถบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโร
โมแนส จิงจิวาลิส ที่มีขนาด 404 คู่เบส

ภาพที่ 8 แถบดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ
ขนาด 404 คู่เบส จากดีเอ็นเอตัวอย่างเทียบกับตัวควบคุมบวก
ช่องที่ 1 แสดงแถบดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA ladder) 404 คู่เบส
ช่องที่ 2 แสดงตัวควบคุมลบที่ไม่มเี ชื้อแบคทีเรีย (น้ากลั่นปลอดเชื้อ)
ช่องที่ 3 แสดงตัวควบคุมบวกที่มีเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
ช่องที่ 4-13 แสดงแถบดีเอ็นเอที่เป็นผลของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเพื่อตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
ของกลุม่ ตัวอย่างลาดับที่ 1-10
จากภาพเอกาโรสเจล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 3 สามารถตรวจพบแถบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
ที่มีขนาด 404 คู่เบส
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จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส สามารถตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากกลุ่มหญิง
ตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด ร้อยละ 50 (5 ราย) ตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 10 (1 ราย) จากสถิติ Fisher ‘s exact test พบว่า การตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโร
โมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ ปกติ
ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P = 0.141
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ภาพที่ 9 แผนภูมแิ ท่งแสดงข้อมูลเป็นร้อยละการตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
ในรกจากกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์คลอดก่อนกาหนดทั้งหมด 10 ราย และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์คลอดตามเกณฑ์ปกติ 10 ราย

วิจารณ์และสรุปผล
การคลอดก่อนกาหนดมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเช่น เชื้อชาติ โภชนาการ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์สถานะ
ทางสั งคม ความเครี ยด [26-30] แต่ ปั จจั ยที่ มี ผลมากที่ สุ ดคื อการติ ดเชื้ อบริ เวณมดลู กระหว่ างตั้ งครรภ์ ซึ่ งถื อเป็ น
ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญที่ทาให้เกิดการคลอดก่อนกาหนด [31-32] การศึกษาต่าง ๆ มีการสันนิษฐานว่าการติดเชื้อบริเวณ
มดลูกเกิดได้จาก 4 เส้นทางด้วยกันได้แก่ 1. การติดเชื้อแบคทีเรียจากช่องคลอดไปยังถึงมดลูก 2. การติดเชื้อแบคทีเรียจาก
ภายในช่องท้องและส่งผ่านท่อนาไข่ (fallopian tubes) ไปยังมดลูก 3. มีการติดเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะอื่น ๆ แบคทีเรียแพร่
ผ่านกระแสโลหิตมายังรกและมดลูก 4. การติดเชื้อแบคทีเรียจากการตรวจครรภ์เช่นการเจาะตรวจน้าคร่า [33] ดังนั้นจึง
เป็นไปได้ว่าเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคปริทันต์และสามารถตรวจพบได้ง่ายในช่องปาก สามารถแพร่
ผ่านเส้นเลือดขนาดเล็กไปยังรกและมดลูก ส่งผลให้เกิดการคลอดก่อนกาหนดได้ การศึกษานี้สามารถตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อ
พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิงตัง้ ครรภ์ แต่การตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิงตัง้ ครรภ์ที่
คลอดก่อนกาหนดไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับในรกหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์
ปกติ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ [20-23] การศึกษาอื่นๆ ยังสามารถตรวจพบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ชนิด
ต่างๆ ในรกเช่น แอคทิโนบาซิลัส แอคทิโนมัยซีเต็มโคมิแทนส์ แทนเนอเรลลา ฟอร์ซิเทีย ทรีโพนีมา เดนติ โคลา ฟิวโซ
แบคทีเรียม นิวคลีเอตัม และ พรีโวเทลลา อินเตอร์มีเดีย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์และคลอดที่ผิดปกติแบบต่าง ๆ
[34, 35] ทั้งนี้ยังมีการศึกษาที่สามารถตรวจหาเชื้อก่อโรคปริทันต์ในน้าคร่าซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับรกในหญิงตั้งครรภ์ที่
คลอดก่อนกาหนด ดังเช่นการศึกษาของ Ercan และคณะในปี 2015 ทาการตรวจหายีน 16S rDNA ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ปริ ทั นต์ ในน้ าคร่ าของหญิ งตั้ งครรภ์ ผลการศึ กษา พบเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิ งจิ วาลิ ส แทนเนอเรลลา ฟอร์ ซิ เที ย
แคมไพโรแบคเตอร์ เรคตัส ในน้าคร่าของหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด [19] การศึกษานี้ทาการศึกษาเชื้อก่อโรคปริทันต์
พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เพียงชนิดเดียวเท่านั้น จากข้อจากัดด้านงบประมาณ ดังนั้นถ้าสามารถทาการตรวจหาเชื้อก่อโรค
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ปริทันต์ชนิดอื่น ๆ ได้ในรก จะสามารถสันนิษฐานความเป็นไปได้วา่ เชื้อก่อโรคปริทันต์จากในช่องปากหญิงตั้งครรภ์ สามารถ
แพร่กระจายมายังรกและอาจส่งผลให้เกิดการคลอดก่อนกาหนดได้
สรุปผลงานการศึกษา สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกหญิงตั้ งครรภ์ที่คลอดก่อน
กาหนดและในรกหญิงตัง้ ครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังบางชนิด
Efficiency of medicinal plant extracts against some pathogenic bacteria causing
skin disease
กรองกาญจน์ จันต๊ะ1* และ วัชราภรณ์ ทาหาร2
Krongkan Janta1* and Watcharaporn Thaharn 2
บทคัดย่อ
โรคผิวหนังโดยทั่วไปมีมาจากเชื้อ แบคทีเรียบางชนิดซึ่งสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะ แต่อย่างไรก็
ตามการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะเป็ น เวลานานอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การดื้ อ ยาในผู้ ป่ ว ยได้ ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ท าการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิดในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง บางชนิด คือ Pseudomonas
aeruginosa, methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) แ ล ะ Staphylococcus aureus โ ด ยทด ส อบฤ ทธิ์
การต้านเชื้อของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรที่สกัดด้วยน้าและเอทานอลด้วยวิธี agar well diffusion และ broth dilution
ผลที่ได้คือ ผักคาวตองที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus และ MRSA ได้ดีที่สุด โดยค่าความ
เข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) เท่ากับ 15.63 และ 7.81 mg/ml และค่าความ
เข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) ได้เท่ากับ 31.25 และ 62.50 mg/ml ตามลาดับนอกจากนี้
แล้วใบย่านางที่ส กัดด้วยเอทานอลสามารถยั บยั้งการเจริญของ MRSA และ Ps. aeruginosa โดยให้ค่า MIC ต่าสุด
เท่ากับ 7.81 mg/ml และ MBC ต่าสุดเท่ากับ 125 mg/ml ตามลาดับ ส่วนผักเชียงดาที่สกัดด้วยเอทานอลและสารสกัด
น้าจากพืชทั้ง 5 ชนิดไม่มีการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ จากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าสมุนไพรบางชนิดมีความ
เป็นไปได้ที่นาไปพัฒนาเป็นตัวยาหรือผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหนังได้ต่อไป
คาสาคัญ: พืชสมุนไพร, ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย, agar well diffusion, broth dilution
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Abstract
Skin diseases are commonly caused by some bacteria. Normally, bacterial infection can be treated with
antibiotics. However, taking antibiotics for long term can lead to increasing antimicrobial resistance in patients.
Therefore, this research was aimed to study on efficiency of 5 local medicinal plant extracts against some
pathogenic bacteria causing skin diseases. The tested bacteria in this study were Pseudomonas aeruginosa,
methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Staphylococcus aureus. The antibacterial activity of ethanol
and aqueous crude extracts of each plant were investigated by agar well diffusion assay and broth dilution method.
The results shown that the ethanol extract of Houttuynia cordata had the highest activity against S. aureus and
MRSA with the minimal inhibitory concentration (MIC) value of 15.63 and 7.81 mg/ml and the minimum bactericidal
concentration (MBC) value of 31.25 and 6 2.5 0 mg/ml, respectively. Moreover, the ethanolic extracts of Tiliacora
triandra represented the highest growth inhibitory activity on MRSA and Ps. aeruginosa, at MIC value of 7 . 8 1
mg/ml and MBC value of 1 2 5 mg/ml, while the ethanolic extracts of Gymnema inodorum (Lour.) Decne. and the
aqueous extract of fiveplants had no antibacterial activity on the tested bacteria. The results from this study showed
the possibility of some herbal plants for further medical or skin products development.
Keywords: medicinal plants, antibacterial activity, agar well diffusion, broth dilution

บทนา
พืชสมุนไพรจัดเป็นกลุ่มพืชที่มีสรรพคุณทางยา และมีการนาไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์อย่างแพร่หลาย
ในการรักษาโรคต่างๆ โดยสมุนไพรหลายชนิดให้ผลในการรักษาโรคได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้สูงกว่า (Nasri H, Shirzad H, 2013) จากสรรพคุณดังกล่าวจึงทาให้แนวโน้มในการนาพืชสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์เพิ่มมากขึน้ และมีการศึกษาถึงคุณสมบัตขิ องสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อที่
ก่อโรคในมนุษย์ได้ โดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลุ่มโรคต่าง ๆ หลายชนิด เช่น โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ก่อโรคทางผิวหนังนัน้ พบว่าเป็น
กลุ่ ม ที่ มั ก พบได้ บ่อ ยที่ สุ ดในบุ ค คลทั่ว ไป ซึ่ ง มีส าเหตุ ม าจากเชื้อ แบคที เรี ยบางชนิด เช่น Propionibacterium acnes,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis แ ล ะ methicillin - resistant
Staphylococcus aureus เป็นต้น (Cogen, A L et al., 2008) โดยอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเชื้อก่อโรคสามารถรักษาได้
โดยการใช้ยาปฏิชวี นะ แต่อย่างไรก็ตามการใช้อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อาจทาให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ และทา
ให้เกิดการดื้อยาของเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (อัฐญาพร และ นฤมล, 2554) จากการศึกษาถึงสรรพคุณของพืชสมุนไพร
หลายชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบนผิวหนังได้ ดีเช่นเดียวกัน เช่น Chansakaow et al. (2003)
พบว่าสารสกัดทับทิมที่สกั ดด้วยเอทานอลแสดงผลการยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922
ได้ดี อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ (2008) การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื้อ
แบคที เ รี ย ก่ อ สิ ว บนผิ ว หน้ า ได้ แ ก่ Staphylococcus aureus, S. epidermidis และ Propionibacterium acnes พบว่ า
สามารถยั บยั้ง การเจริ ญ ของเชื้อ แบคที เ รี ย ทั้ ง 3 ชนิด อั ฐ ญาพร และ นฤมล (2554) ทาการทดสอบการยั บ ยั้ ง
การเจริญของเชื้อแบคที เรี ยก่ อโรคผิว หนัง ทั้ ง 6 ชนิด ได้แก่ E. coli O157:H7, P. acnes, Ps. aeruginosa, S. aureus,
MRSA และ S. epidermidis ด้วยพืชสมุนไพรไทย 10 ชนิด พบว่าแต่ละชนิดมีฤทธิ์ในการยับยัง้ เชื้อทดสอบได้แตกต่างกัน
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นอกจากนี้จากรายงานของ ทิฐิมา ภาคภูมิ และ กัลยาภรณ์ จันตรี (2555) พบว่า สารสกัดผสมระหว่างจอกและ
มะขามป้อมมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคผิวหนังได้ โดยอัตราส่วน 1:3 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ
Staphylococcus aureus และ Candida albican ได้ดีที่สุด และอัตราส่วน 3:1 มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อ Proteus vulgaris
ได้ดีที่สุด จากการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสมุนไพรหลายชนิด จะเห็นได้ว่าพืชสมุนไพรหลาย
ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบนผิวหนังได้ดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีสมุนไพรในท้องถิ่นอีกบางส่วนที่ยัง
มีการศึกษาและทาการทดสอบความสามารถในการยับยั้งโรคทางผิวหนังค่อนข้างน้อย เนื่องจากพบได้เฉพาะในบาง
ท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้อาจจะสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นตัวยาในการรักษาโรคทดแทนยาที่สังเคราะห์จาก
สารเคมีได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังบางชนิด ของสาร
สกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่พบในจังหวัดเชียงราย 5 ชนิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาคัญในการนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตเป็น
ตัวยา หรือสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้ทดแทนยาจากสารเคมี

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวางแผนการทดลอง
การคัดเลือกตัวอย่างสมุนไพร
เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง ผักคาวตอง ตาลึง ผักเชียงดา และแปะตาปึง
โดยแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ของพืชตามรายงานการใช้ประโยชน์ ตามที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมุนไพรที่ใช้ในการทดสอบ
ชนิดพืชสมุนไพร

ส่วนที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ

Tiliacora triandra (Colebr.) Diels (ย่านาง)
Houttuynia cordata Thunb. (ผักคาวตอง)
Coccinia grandis L. Voigt (ตาลึง)
Gymnema inodorum (Lour.) Decne. (ผักเชียงดา)
Gynura divaricata (L.) DC. (จักรนารายณ์, แปะตาปึง)

ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ

การเตรียมตัวอย่างสารสกัดหยาบจากสมุนไพร
นาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิด ได้แก่ ย่านาง ผักคาวตอง ตาลึง ผักเชียงดา และ แปะตาปึง โดยใช้ส่วนใบของแต่ละ
ชนิดอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 55 °C บดให้ละเอียด แบ่งตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิดออกเป็น 2 ชุดการสกัด ชุดละ 250 กรัม
โดยชุดที่หนึ่งสกัดสารออกฤทธิ์ด้วยเอทานอล 95% แล้วนาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ส่วนอีกชุดหนึ่งสกัด
ด้วยน้ากลั่น แช่ใน water bath ที่อุณหภูมิ 45 °C ซึ่งแต่ละชุดการสกัดใช้อัตราส่วนสมุนไพรต่อตัวทาละลายเท่ากับ 1:4
นาสารสกัดที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และระเหยตัวทาละลายออก ละลายกลับด้วย Dimethyl
sulfoxide (DMSO) ให้มีความเข้มข้นตามที่ต้องการเพื่อใช้ทดสอบขั้นตอนต่อไป
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การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar well diffusion
ท าการเพาะเลี้ ย งเชื้ อ ทดสอบ ได้ แ ก่ Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ methicillin
resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ในอาหารเหลว Mueller Hinton broth (MHB) ปริมาตร 5 ml บ่มที่ 37 °C เป็น
เวลา 16-18 ชั่วโมง จากนั้นปรับความขุ่นของแบคทีเรียให้เทียบเท่ากับสารละลายมาตรฐาน McFarland เบอร์ 0.5
จากนั้นใช้ไม้พันสาลีปลอดเชื้อจุ่มลงในหลอดเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทดสอบแต่ละชนิด นาไปเกลี่ยบนผิวหน้าอาหาร
Mueller Hinton agar (MHA) ให้ ทั่ ว ท าการเจาะวุ้ น อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ให้ เ ป็ น หลุ ม (hole-plate diffusion) ให้ ไ ด้ ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm แล้วหยดสารสกัดหยาบแต่ละชนิดในปริมาตร 100 µl ลงไปในหลุมที่เจาะ โดยใช้ยาปฏิชีวนะ
Gentamicin ความเข้ ม ข้ น 2.5 mg/ml เป็ น ชุ ด ควบคุ ม (ผลบวก) และ Dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็ น ชุ ด ควบคุ ม
(ผลลบ) นาไปบ่มที่ 37 ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (clear zone) คัดเลือกสาร
สกัดสมุนไพรที่ให้ผลบวก เพื่อทดสอบหาค่า MIC และ MBC ต่อไป
การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้ งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค (Minimal
Inhibitory Concentration, MIC)
ทาการหาความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ยับยัง้ การเจริญของเชื้อด้วยการเจือจางสารสกัดสมุนไพรที่ให้ผลบวก
จากวิธี Agar well diffusion และยาปฎิชีวนะ Gentamicin แบบลาดับส่วน 2 เท่า โดยให้มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 500
และ 2.5 mg/ml ตามลาดับ ในอาหาร MHB นาแบคทีเรียก่อโรคที่ปรับความขุ่นแล้วเติมลงในหลอดทดลองรวมกับสารสกัด
สมุนไพรแต่ละชนิด หรือยาปฏิชีวนะ Gentamicin อัตราส่วน 1:1 นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อ่านผลโดย
สังเกตการเกิดความขุ่นของเชื้อในหลอดทดลองแต่ละหลอด พิจารณาหลอดทดลองที่สารละลายยังใสอยู่ที่มีความเข้มข้น
ของสารสกัดต่าที่สุด และทาการวัดค่าความขุ่นโดยใช้ Spectrophotometer เปรียบเทียบกับหลอดควบคุม ที่มียาปฏิชีวนะ
Gentamicin อยู่ ซึ่งระดับความเข้มข้นที่ต่าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อได้ คือ ค่า MIC
การหาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ของสารสกั ด ที่ ส ามารถฆ่ า แบคที เ รี ย (Minimum Bactericidal
Concentration, MBC)
เลือกหลอดทดลองที่ มี ระดั บความเข้ มข้ นของสารสกั ดที่ สามารถยั บยั้งการเจริ ญของเชื้ อได้ คื อ ที่ ไม่เห็ น
การเจริญของเชื้อทุกหลอด (ลักษณะใส) มาทาการ Streak plate บนอาหาร MHA นาจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง อ่านผลโดยดูการเจริญของเชื้อทดสอบ แปลค่าที่ได้โดยค่า MBC ต้องสามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ 99.99 %
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
- จากวิธี Agar well diffusion ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียจากค่าความกว้างของวงใส
ของการยับยั้ง (inhibition zone) บันทึกเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส คัดเลือกสารสกัดสมุนไพรที่ให้ผลบวก เพื่อทดสอบหาค่า
MIC และ MBC ขั้นตอนต่อไป
- การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค (MIC) พิจารณา
จากหลอดทดลองที่สารละลายที่มีความใส โดยการวัดค่าความขุ่นโดยใช้ Spectrophotometer เปรียบเทียบกับหลอด
ควบคุม เป็นระดับความเข้มข้นที่ต่าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อได้ คือ ค่า MIC
- การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) นาหลอดทดลองที่มีความใส
ทั้งหมดมา Streak plate ในจานเพาะเชือ้ อ่านผลโดยดูการเจริญของเชื้อทดสอบบนจานเพาะเชือ้
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ผลการศึกษา
การทดสอบสารสกัดต่อเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี agar well diffusion
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการ agar well diffusion พบว่า สาร
สกัดแต่ละชนิดให้ผลการยับยัง้ ที่ต่างกันดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยัง้ แบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ (mm)
ตัวทาละลาย
สารทดสอบ
S. aureus
Ps. aeruginosa
MRSA
ผักคาวตอง

18.0 ± 0

ตาลึง

13.0 ± 0

11.7 ± 0.6

13.0 ± 0

12.7 ± 0.6

12.3 ± 0.6

12.7 ± 0.6

แปะตาปึง

13.3 ± 0.6

12.3 ± 0.6

11.0 ± 0

ผักเชียงดา

0

0

0

ผักคาวตอง

0

0

0

ตาลึง

0

0

0

0

0

0

แปะตาปึง

0

0

0

ผักเชียงดา

0

0

0

12.0 ± 0

31.7 ± 0.6

ใบย่านาง

ใบย่านาง

Gentamycin 1 mg/ml

เอทานอล 95%

น้ากลั่น

32.7 ± 0.6

17.3 ± 0.6

14.3 ± 0.6

จากตารางที่ 1 พบว่า ผักคาวตอง ตาลึง ใบย่านาง และแปะตาปึง ที่สกัดด้วยเอทานอล 95% สามารถยับยั้ง
การเจริ ญ ของเชื้ อ แบคที เ รี ย S. aureus, MRSA และ Ps. aeruginosa ได้ ต่ า งกั น โดยสารสกั ด จากผั ก คาวตองให้
ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งมากที่สุดเท่ากับ 18.0 17.3 และ 14.3 มิลลิเมตร ตามลาดับ สารสกัดตาลึง
ใบย่า นาง และแปะต าปึ ง มีฤ ทธิ์ ใ นการยั บยั้ง การเจริ ญ ของเชื้อ แบคที เ รี ย S. aureus, MRSA และ Ps. aeruginosa
โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งอยู่ ในช่วงระหว่าง 12.7-13.3, 11.7-12.3 และ 11.0-13.0 มิลลิเมตร
ตามลาดับ ส่วนผักเชียงดาที่สกัดด้วยเอทานอล 95%, ผักคาวตอง ตาลึง ใบย่านาง แปะตาปึง และผักเชียงดาที่สกัด
ด้วยน้ากลั่นไม่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ gentamycin
ความเข้ ม ข้ น 1 mg/ml พบว่า สามารถยั บ ยั้ง การเจริ ญ ของ S. aureus, MRSA และ Ps. aeruginosa ได้ โดยมีข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 32.7, 12.0 และ 31.7 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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ผลของค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ (MIC) และค่า
ความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (MBC)
จากการหาความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) ด้วยการเจือจาง
สารสกัดสมุนไพรที่ให้ผลบวก พบว่า สารสกัดผักคาวตองที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ให้ค่า MIC และ MBC ต่าสุดใน
การยับยัง้ การเจริญของ S. aureus โดยมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 15.63 และ 31.25 และยังสามารถยับยัง้ เชื้อ MRSA
โดยมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 7.81 และ 62.50 mg/ml ตามลาดับ รองลงมาคือ สารสกัดย่านางที่สกัดด้วยเอทานอล
95% โดยให้ค่า MIC ต่าสุดเท่ากับ 7.81 mg/ml และ MBC ต่าสุดเท่ากับ 125 mg/ml ในการยับยั้งการเจริญของ MRSA
และ Ps. Aeruginosa เมื่อเปรียบเทียบกับยาปฏิชวี นะ gentamicin พบว่ามีค่า MIC และ MBC ของแบคทีเรีย S. aureus,
MRSA และ Ps. aeruginosa เท่ากับ 0.50, 8.0 และ 0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบได้ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่าสุ ด ของ
สารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ (MBC)
ความเข้มข้น (mg/ml)
ตัวทาละลาย
สารทดสอบ
S. aureus
MRSA
Ps. aeruginosa
MIC
MBC
MIC
MBC
MIC
MBC
ผักคาวตอง
ตาลึง
ใบย่านาง
แปะตาปึง
ผักเชียงดา

เอทานอล 95%

15.63
31.25
15.63
15.63
-

31.25
7.81
12531.25 125
125
7.81
125
31.25
-

62.50
62.50
7.81
62.50
-

31.25
62.50
7.81
62.50
-

62.50
125
125
125
-

Gentamycin
0.50
0.50
8.0
8.0
0.05
0.05
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ - คือ ไม่ทดสอบเนื่องจากสารสกัดไม่สามารถยับยัง้ แบคทีเรียได้ด้วยวิธี agar well diffusion

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการทดสอบสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดด้วยวิธีการสกัดที่ต่างกัน พบว่า ผักคาวตองที่สกัดด้วยเอทานอล
สามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus และ MRSA ได้ดีที่สุด โดยให้ค่า MIC ต่าสุดเท่ากับ 15.63 และ 7.81 mg/ml และ
ค่า MBC ต่าสุด เท่ากับ 31.25 และ 62.50 mg/ml ตามลาดับ นอกจากนี้แล้วใบย่านางที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้ง
การเจริญของ MRSA และ Ps. aeruginosa โดยให้ค่า MIC ต่าสุดเท่ากับ 7.81 mg/ml และ MBC ต่าสุดเท่ากับ 125 mg/ml
ตามลาดับ ส่วนผักเชียงดาที่สกัดด้วยเอทานอล และตัวอย่างสมุนไพรที่สกัดด้วยน้ากลั่นจากพืชทั้ง 5 ชนิดไม่สามารถ
ยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบได้
จากผลที่ได้จากการทดสอบสารสกัดสมุนไพร จะเห็นได้ว่า สารสกัดให้ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่เป็น
แกรมบวก (S. aureus และ MRSA) ได้ดีกว่าแกรมลบ (Ps. aeruginosa) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะผนังเซลล์ของแบคทีเรีย
แกรมลบมีโครงสร้างด้านนอกของผนังเซลล์ เป็นชั้นของ outer membrane ซึ่งเป็นสารประเภท lipopolysacharide โดยชั้น
ดังกล่าวนี้จะเป็นตัวกั้นการซึมของสารต่าง ๆ ให้ผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ยากขึ้น ส่วนแบคทีเรียแกรมบวกนัน้ มีส่วนประกอบของ
ผนั งเซลล์ ที่แตกต่างจากแกรมลบ จึ งทาให้ สารทดสอบสามารถซึ มผ่ านเข้ าสู่ เซลล์ ได้ ง่ ายกว่ า (Martinez de Tejada G,
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et al., 2012; Gberikon GM, Adeoti II and Aondoackaa AD, 2015) สาหรับความสามารถในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดแต่ละชนิด พบว่า สมุนไพรที่สกัดด้วยน้ากลั่นไม่สามารถทาการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคที เรียได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อจากัดในปัจจัยบางประการที่ อาจส่ งผลต่อการออฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สมบัติการละลายของสารสาคัญที่ อยู่ ในตั ว
สมุนไพรที่ละลายได้ในตัวทาละลายที่แตกต่างกัน โดยมักจะขึ้นอยู่กับสภาพขั้วของตัวทาละลายที่มีความแรงในการดึง
สารออกมาได้ต่างกันด้วย โดยในการทดลองนี้มีการใช้ตัวทาละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล 95% และน้ากลั่น ซึ่งน้าเป็นตัวทา
ละลายที่มีความเป็นขั้วมากกว่าเอทานอล โดยจากการทดสอบสารสกัดจากน้ากลั่นไม่ออกฤทธิ์ในการยับยัง้ เชื้อทดสอบ เป็น
เพราะน้ากลั่นมีความสามารถในการดึงสารส าคัญที่ ออกฤทธิ์ยั บยั้งการเจริ ญของเชื้อทดสอบได้ ไม่ดี เท่ ากับเอทานอล
ซึ่งแสดงว่าสารสาคัญในสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดที่ออกฤทธิ์ยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบอาจเป็นชนิดที่ละลายได้ดีใน
ตัวทาละลายที่มีความเป็นขั้วต่า (เอทานอล) มากกว่าที่มีขั้วสูง (น้า) ซึ่งตรงกับการรายงานของ Witkowska AM, et al. (2013)
และในการออกฤทธิ์ ทางชี วภาพในการยั บยั้งเชื้อแบคทีเรียนั้นยังขึ้นอยู่กั บสารสาคั ญที่มีอยู่ ในสมุ นไพรแต่ละชนิดด้ วย
โดยจากการทดสอบ พบว่า สมุนไพร 4 ชนิดที่สกัดด้วยเอทานอล ได้แก่ ใบคาวตอง ใบย่านาง ตาลึง และแปะตาปึง สามารถ
ยับยั้งเชื้อทดสอบได้ทั้ง 3 ชนิด แต่ให้ผลของการยับยั้งเชื้อแตกต่างกัน โดยจากการศึกษาวิจัยอื่น ๆ พบว่า สารสกัดจากใบ
คาวตอง ใบย่านาง ตาลึง และแปะตาปึง ล้วนแล้วแต่มีการรายงานผลทางด้านประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคที เรี ย
หลากหลายชนิด โดยในส่วนของผักคาวตองนั้น พบว่า มีสารสาคัญที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิ ดได้
(Jiangang F, et al. 2013) เช่น ใบคาวตองที่สกัดด้วยเมทานอล และ เอทานอล จะให้สารสกัดเป็นสารออกฤทธิ์พวกกรดเม
ทธิลเอสเทอร์ (methyl ester) ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคได้หลายชนิด เช่น Burkholderia pseudomallei, Shigella
flexneri, Salmonella group B, Staphylococcus aureus และ Group A streptococci เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ก็
เช่นเดียว โดยพบว่า สารสกัดจากใบคาวตองมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบได้ดี โดยสามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อ
S. aureus และ MRSA ได้ ดี ที่สุ ด ส่ วนในใบย่านางก็ พบว่า มีสารส าคั ญบางกลุ่ มที่ มีฤทธิ์ ในการต้านเชื้อได้ เช่นเดี ยวกั น
คื อ สารสกั ดน้ามั นหอมระเหยจากย่านางมีองค์ ประกอบหลั กที่ ส าคั ญ ได้ แก่ β-Linalool, -terpineol และ β-ionone
(ขวัญชนก กลิ่นกลั่น และคณะ, 2014) ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Escherichia coli และ Salmonella sp. ได้ (Naibaho NM, et. al., 2012) ในส่วนของสมุนไพรตัวอื่นอย่างตาลึงก็เป็นพืชสมุนไพร
ที่ให้ผลต่อการยับยั้งเชื้อทดสอบได้ ทั้งนี้เนื่องจากในตาลึงประกอบด้วยสารสาคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavoniod) และ
ฟี โนลิ ก (phenolic) ที่ มี ฤทธิ์ ในการยั บยั้ งแบคที เรี ยที่ ก่ อโรคสิ วได้ โดยพบว่ า สารสกั ดต าลึ งที่ สกั ดด้ วยเอทานอลมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acne (กุณฑิกา และคณะ, 2554) นอกจากนี้ใน
การทดสอบครั้งนี้แปะตาปึงก็มฤี ทธิ์ในการยับยัง้ เชื้อทดสอบได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถยับยัง้ เชื้อ Staphylococcus aureus ได้
ดีที่สุด ทั้งนี้อาจเกิดจากสารสาคัญที่มีฤทธิ์ต่อเซลล์แบคทีเรีย โดยทางเภสัชวิทยา พบว่า มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสเริมซึ่งเป็น
สาเหตุก่อโรคบนผิวหนังบริเวณจาเพาะ ซึ่งกลุ่มสารที่พบว่าแสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสเริม ได้แก่ กลุ่มสารประเภท
dicaffeoyl quinic acids, sitosteryl และ stigmasteryl glucosides และ 1,2-bis-dodecanoyl-3-alpha-D-glucopyranosyl-snglycerol (ปรียา กุลละวณิชย์ และ ประวิตร พิศาลบุตร, 2548) จากฤทธิ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสารสาคัญที่มีอยู่ในแปะ
ตาปึงอาจมีแนวโน้มในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคบนผิวหนังได้เช่นเดียวกัน จากประสิทธิภาพในการต้าน
เชื้อทดสอบทั้งหมดของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดการทดลองครั้งนี้จะเห็นได้ว่า สารสกัดสมุนไพรเกือบทั้งหมดที่สกัดด้วย
เอทานอลให้ผลต่อการยับยั้งเชื้อทดสอบได้ดี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การศึกษาขั้ นถั ดไป โดยพิจารณาถึ งค่ าความเป็ นพิ ษของสารสกั ดต่ อเซลล์ รวมถึ งฤทธิ์ ด้ านอื่ น ๆ หรือการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดในกลุ่มสัตว์ทดลอง หรือกับผู้ใช้ ตลอดจนสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งเชื้อที่ก่อโรคทางผิวหนังได้ต่อไปอนาคต
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การประเมินปริมาณการได้รับสัมผัสเชื้อ Staphylococcus aureus จากการบริโภค
น้าส้มคั้นสดในจังหวัดพิษณุโลก
Exposure assesssment of Staphylococcus aureus for fresh orange juice in
Phitsanulok
มุทิตา คณฑา1* อรอินทุ์ ประไชโย2 และ จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ1
Muthita Khontha1*, Ornin Prachaiyo2 and Jaruwan Thongsanit Okumura1
บทคัดย่อ
Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ จากสารพิษที่ผลิต ซึ่งปนเปื้อนในอาหารที่มี
การผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ น้าส้มคัน้ สด เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม มีจาหน่ายทั่วไป ตามร้านค้าแผงลอยข้างทาง
ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อจากผู้ผลิต วัตถุดิบ และสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดการเจ็บป่วยกับผู้บริโภค ดังนั้นการศึกษานี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลการประเมินการได้รับสัมผัส S. aureus ในน้าส้มคั้นสด เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของ
โอกาสเกิ ดอั นตรายจากการบริ โภคน้าส้ มที่ มีการปนเปื้ อน S. aureus จากการเก็ บตั วอย่างน้าสั้มคั้นสด จ านวน 100
ตัวอย่าง พบ S. aureus จานวน 7 ตัวอย่าง (ความชุกร้อยละ 0.07) ปริมาณที่ตรวจพบ 1-100 CFU/ml คุณลักษณะ
น้าส้มคั้นสด มีค่าเฉลี่ยของความเป็นกรดด่าง ปริมาณน้าอิสระ ความหวาน และปริมาณเกลือ เท่ากับ 3.47, 0.90, 16.44
และ 0.60 ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ของการพบและไม่พบ S. aureus
ในน้าส้มคั้น การบริโภคน้าส้มคั้นของประชากรคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด ค่าเฉลี่ยของปริมาณการบริโภค
น้าส้มคั้น เท่ากับ 218.69 มิลลิลิตร/คน/วัน ปริมาณเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเมื่อบริโภคน้าส้มคั้นสด คานวณจากปริมาณที่ตรวจ
พบมากที่ สุ ด (100 CFU/มิลลิ ลิ ตร) เท่ ากั บ 2.19x104 CFU/มิลลิ ลิ ตร/คน/วั น ความน่ าจะเป็ นของการได้ รับสั มผั ส เชื้ อ
S. aureus เท่ากับ 0.0007
คาสาคัญ: Staphylococcus aureus, การประเมินการได้รับสัมผัส, น้าส้มคัน้ , พิษณุโลก
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Abstract
Staphylococcus aureus is a food poisoning bacteria which causes toxins-producing. It contaminated in
foods that were improperly produced. Orange juice is a popular drink. It was sold in the walk street market and
roadside. Thus, it may be contaminated S. aureus from the producers, raw materials and environment. As well as
it caused illness with the consumers. The aim of this study was to evaluate S. aureus exposure assessment in fresh
orange juice. A total of 100 samples of fresh orange juice were collected in Phitsanulok. The result displayed the
contamination level and prevalence of S. aureus in orange juice were 1-100 CFU / ml and 0.07, respectively. The
fresh orange juice features had average of pH, water activity, sugar and sodium chloride content were 3.47, 0.90,
16.44 and 0.6, respectively. There were no statistically significant differences (p> 0.05) of S. aureus in orange
juice. Consumption orange juice of Thai people was 12% of the total people. The average of consumption orange
juice was 218.69 ml / person / day. The amount of bacteria entering the body when consumed fresh orange juice.
Calculated from the most detected (100 CFU / ml) was 2.19x104 CFU / ml / person / day. The probability of exposure
to S. aureus was 0.0007.
Keywords: Staphylococcus aureus, Exposure assessment, Orange juice, Phitsanulok

บทนา
Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปกลม ไม่สร้างสปอร์ สร้างสารพิษ สามารถเจริญเติบโต
ได้ ที่ ความเป็ น กรดด่ า ง (pH) 4.5 – 9.3 ค่ า ต่ าสุ ด ของปริ ม าณน้าอิส ระ(aw) ที่ เจริ ญ ได้ 0.86 อุ ณ หภู มิที่ส ามารถ
เจริญเติบโตได้ 7 - 46 องศาเซลเซียส และสามารถเจริญได้ดีในสภาวะที่มีเกลือ (NaCl) 7 – 10 % [1] S. aureus เป็น
แบคที เรี ย ก่ อ โรคอาหารเป็ น พิษ จากการสร้ า งสารพิษ Enterotoxin ชนิด ตางๆ ได้ แ ก ชนิด A, B, C, D, E และ G1
ประกอบกับแบคทีเรียนี้เปนเชื้อประจาถิ่นบริเวณผิวหนังและโพรงจมูกของมนุษย์ทาให มีแนวโน้มปนเปื้อนในอาหารได้
ง่ายจึงมีการศึกษาในกล ุมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความปลอดภัยของอาหาร และยังเปนเชื้อที่ใชบงชี้ถึงความสะอาด
ของกระบวนการผลิตอาหารไดอีกดวย [2] การเจ็บป่วยจากการได้รับสารพิษนี้ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
เกร็ง ท้องเสีย ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปวดหัว ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ และสูญเสียน้า ปริมาณของเชื้อที่ทาให้
เกิดการเจ็บป่วย 105 - 108 CFU/g [3,4] แหล่งที่พบจุลินทรีย์น้ี สามารถพบได้ในอาหารประเภท เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์
จากนม รวมถึงในร่างกายของคน เช่น ผิวหนัง คอหรือบริเวณที่มีบาดแผล ซึ่งการพบ S. aureus ในอาหาร นอกจาก
การปนเปื้อนจากวัตถุดิบแล้ว ยังสามารถเกิดจากสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ดีของผู้ผลิตหรือผู้เตรียมอาหารได้อกี ด้วย
จากการระบาดของโรคอาหารเป็ น พิ ษ ของส านั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค ในช่ ว ง 4 ปี ที่ ผ่ า นมา
(พ.ศ. 2556-2559) พบว่ามีผู้ป่วย 131,870 , 134,797, 130,995 และ 138,595 ราย อัตราการป่วยคิดเป็น 204.07,
207.52, 200.22 และ 211.83 ต่ อ ประชากรแสนคน ตามล าดั บ [5, 6, 7, 8] ซึ่ ง ผลการตรวจเชื้ อ ก่ อ โรคที่ ไ ด้ รับ
รายงานเข้าระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา S. aureus จะอยู่ใน 3 ลาดับแรกที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอาหารเป็น
พิษ นอกจากนี้มีรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน จ.สุพรรณบุรี 2551 พบว่ามีการระบาดเชื้อโรค
อาหารเป็นพิ ษปนเปื้อนในน้าส้มคั้น ทาให้นักเรียนมีอ าการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว จานวน 28 ราย
คิดเป็นร้อยละ 21.54 ด้วยการที่มีระยะฟักตัวสั้น จึงได้มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสารเคมีหรือสารพิษ และจาก
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารพบว่ามีการตรวจพบเชื้อ S. aureus ในน้าส้มคั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
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หาอัตราเสี่ยงสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค (Relative Risk) นอกจากนี้ประเทศอินเดียได้มีการแยกจุลินทรีย์จากน้าผลไม้สด
ซึ่งพบ S. aureus ในน้าส้ม 2 ตัวอย่างจากทั้งหมด 10 ตัวอย่าง [9] และประเทศไนจีเรียได้มีการตรวจสอบคุ ณภาพ
น้าผลไม้พบ S. aureus มากที่สุด(ร้อยละ 14) โดยเฉพาะในน้าส้ม [10]
น้าส้มเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณค่าทางอาหารสูง
โดยเฉพาะวิตามินซีสูง จึงมีการผลิตและจาหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งแบบคั้นสด และแบบบรรจุขวด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องดื่มที่มีกระบวนการผลิตที่ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยการคั้นสดและ
บรรจุใส่ขวดวางจาหน่ายทั่วไปตามร้านค้าแผงลอย ตลาด ซึ่งการผลิตและจาหน่ายแบบนี้อาจพบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
ปนเปื้อนในน้าส้มคั้นสด จากการการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะทั้งจากอุปกรณ์ เครื่องมือ และผู้ผลิตเอง โดยเฉพาะ
S. aureus ซึ่งจัดเป็นเชื้อจุลินทรีย์ช้ีบ่งถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลด้วย น้าส้มคั้นสดจะมีค่าความเป็นกรดด่าง ประมาณ
3.30 – 4.19 ค่าปริมาณน้าอิสระของน้าผลไม้ 0.80 -0.87 ปริมาณน้าตาล 11.8 องศาบริกซ์ [11] สาหรับเกณฑ์
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานของ S. aureus ในน้าผลไม้ คื อ ต้อ งไม่พ บในน้าผลไม้ 0.1 มิล ลิ ลิ ต ร ดั ง นั้น จึ ง ศึก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อ
การเจริญของ S. aureus ในน้าส้มคั้นสด และนามาประเมินปริมาณการได้รับสัมผัสเชือ้ แล้วทาให้เกิดการเจ็บป่วย
การประเมินการได้รับสัมผัสเป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินความเสี่ยง โดยเป็นการหาความน่าจะเป็น
ของโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค จากการสร้างรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อแสดงปริมาณเชื้อก่อโรค ซึ่งมีข้อมูลการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค ปริมาณอาหารที่
บริโภคแต่ละครั้ง ปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร สุขลักษณะการผลิต กระบวนการผลิต การบรรจุ การขนส่ง
การเก็บรักษา และการเตรียม เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน [12] ดังนัน้ การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การประเมินความเสี่ยง S. aureus ในน้าส้มคั้นสดที่จาหน่ายในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเจริญของ S. aureus ในน้าส้มคั้นสด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ตัวอย่าง โดยการเก็บตัวอย่างน้าส้มคั้นสดที่จาหน่ายในมหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า ตลาด ร้านค้าแผงลอย
โรงพยาบาลและศูนย์ราชการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 100 ตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องแก้วและอุปกรณ์: ตูอ้ บร้อน (Hot air oven) เครื่องนึ่งทาลายเชื้อ (Autoclave) ตูอ้ บเพาะเชือ้
(Incubator) เครื่องวัดปริมาณน้าอิสระ (Water activity) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องผสม (Vortex
mixer) เครื่องวัดความหวาน (Brix Refractometer) ปิเปต (Pipette) จานเพาะเชือ้ (Petri dish) ห่วงเขี่ยเชื้อ (Loop) แท่ง
แก้วงอ (Glass spreader)
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ และสารเคมี : Butterfield’phosphate buffered dilution water (BPB), Baird-Parker
medium (BP), Brain heart infusion broth (BHI), Tryptic soy agar (TSA), Coagulase plasma (rabbit) with EDTA,
Silver Nitrate (AgNO3), Potassium Cromate (K2CrO4), Sodiumcloride (NaCl)
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วิธีการศึกษา
1. การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา S. aureus [13] เขย่าตัวอย่างในภาชนะบรรจุให้เข้ากัน เทตัวอย่าง
ลงในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ และเขย่าให้เข้ากันอีกครั้ง (ตัวอย่างเริ่มต้น)เตรียมตัวอย่างโดยเจือจางตัวอย่างตามลาดับ
ลาดับละ 10 เท่า ด้วยสารละลายเจือจาง (Butterfield’phosphate buffered dilution water) ปิเปตตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร
ใส่ลงในสารละลายเจือจาง 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน จะได้ตัวอย่างเจือจางเป็น 1 : 10 ปิเปตตัวอย่างเริ่มต้นและ
ตัวอย่างที่ระดับความเจือจาง 1 : 10 ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-Parker medium จานเพาะเชื้อ1 มิลลิลิตร
จานวน 3 จานเพาะเชื้อ (0.3 0.3 และ 0.4 มิลลิลิตร) ต่อระดับความเจือจาง แล้วใช้แท่งแก้วงอเกลี่ยให้ทั่วจนหน้า
อาหารเลีย้ งเชื้อแห้งนาไปบ่มที่ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45-48 ชั่วโมง นับโคโลนีในจานเพาะเชื้อที่มลี ักษณะ
โคโลนีเฉพาะ คือ กลม นูน สีเทาถึงสีดา มีโซนขุ่นรอบโคโลนี และอาจมีโซนใสรอบนอกด้ว ย 20-200 โคโลนี
เขี่ยเชื้ออย่างน้อย 5 โคโลนี นาไปตรวจยืนยัน โดยการทดสอบ Coagulase test โดยเขี่ยโคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะลง
ใ น Brain heart infusion broth 0.2-0.3 มิ ล ลิลิตร แ ล ะ Tryptic soy agar (TSA) slant บ่มที่ 35 อง ศา เซ ล เซี ย ส
18-24 ชั่วโมง (เก็บ TSA slant ที่อุณหภูมิหอ้ งเพื่อทดสอบเพิ่มเติมหรือทดสอบ Coagulase ซ้า) เติม coagulase plasma
(rabbit) with EDTA 0.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ ม ที่ 35 องศาเซลเซี ย ส 6 ชั่ ว โมง สั ง เกตการจั บ ตั ว กั น เป็ น ลิ่ ม ( clot)
ในหลอด โดยการเอียงหรือคว่าหลอดถ้ายังอยูใ่ นสภาพเดิม สรุปว่าพบ S. aureus แต่ในกรณีที่ไม่แข็งหรือแข็งบางส่วน
ให้บ่มต่ออีก 18-48 ชั่วโมง แล้วอ่านผล ถ้าไม่พบการแข็งตัวเป็นลิ่มขึ้นให้สรุปผลเป็นลบ
2. การวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ด้วยเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter) ใช้ตัวอย่างน้าส้มคั้นสด
20 มิลลิลิตร โดยเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทาการวัด 3 ครัง้ /ตัวอย่าง และหาค่าเฉลี่ย
3. การวัดค่าความหวานของน้าส้มคั้นสด ด้วยเครื่อง Refractometer โดยการหยดตัวอย่างน้าส้มคั้นสดลงที่
เครื่อง หลังจากนั้นอ่านค่าจากสเกล ซึ่งมีคา่ 0 -32 องศาบริกซ์ ทาการวัด 3 ครัง้ /ตัวอย่าง และหาค่าเฉลี่ย
4. การหาปริม าณน้าอิสระ (Water activity; Aw) ด้ ว ยเครื่อ งวั ด ปริ ม าณน้าอิสระ(Water activity) ยี่ห้ อ
NOVASINA รุ่น AW-CENTER 200 S/N9604001 โดยการใส่ตัวอย่างลงในตลับ แล้วค่อย ๆ วางที่หลุม ปิดฝาเครื่อง
หลังจากนัน้ เครื่องจะทาการอ่านผล
5. การหาปริมาณเกลือ (Sodium chloride; NaCl) ตามวิธีของมอร์ (Mohr’s method) การวิเคราะห์หา
ปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ โดยการไทเทรตกับ สารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) และใช้โพแทสเซียม
โครเมท (K2CrO4) เป็นอินดิเคเตอร์ ณ จุดสมมูล เมื่อ AgNO3 ทาปฏิกิริยากับโซเดียมคลอไรด์ หมดแล้ว AgNO3 ที่เกิน
มาเพียงเล็กน้อย จะทาปฏิกิริยากับ K2CrO4 เกิดตะกอนซิลเวอร์โครเมท (Ag2CrO4) เป็นสีนาตาลแดง
้
ซึ่งเป็นตัวบอกถึง
จุดยุติของปฏิกิริยา โดยการไตเตรทด้วยสารละลายมาตรฐานลงในตัวอย่างน้าส้มคั้นสด ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และ
คานวณร้อยละของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ในน้าส้มคั้นสด
6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป STATA 12 เพื่อเปรียบเที ย บ
ความสัมพันธ์ทางสถิติ ด้วย Chisquaed test (X2) และ Fisher’s exact test
7. การประเมินการได้รับสัมผัส ใช้การคานวณความน่าจะเป็นของโอกาสที่บริโภคน้าส้มคั้น แล้วเกิดการ
เจ็บป่วยจาก S. aureus โดยการสืบค้นข้อมูล หลักฐานทางวิชาการ และผลการศึกษานี้ ดังนี้
- ข้อมูลจากรายงานสถิติจานวนประชากรและบ้าน ประจาปี พ.ศ. 2559 ว่าด้วยจานวนประชากรในจังหวัด
พิษณุโลก
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- ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 สืบค้นข้อมูลจากสานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
- ปริมาณการปนเปื้อนและความชุกของการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus คานวณจาก จานวนที่พบเชื้อ/จานวน
ตัวอย่างทัง้ หมด
- ประเมินความน่าจะเป็นของโอกาสปนเปื้อน S. aureus ที่ระดับต่างๆในน้าส้มคั้น จากข้อมูลปริมาณการปนเปื้อน
มาประเมินความถี่ด้วยวิธี Gumbel’s method สาหรับหา Reoccurrence ((จานวนตัวอย่างทั้งหมด+1)/ลาดับที่ของตัวอย่าง)
ความถี่ (1/Reoccurrence) และนาค่าที่ได้มาสร้างกราฟ ระหว่างปริมาณการปนเปื้อนที่ระดับต่าง ๆ กับความถี่ เพื่อหาสมการที่
เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Excel สมการที่ได้จะนามาประเมินความน่าจะเป็นของโอกาสการปนเปื้อนที่ระดับต่าง ๆ [12]
- การคานวณความน่าจะเป็นของการสัมผัส S. aureus โดยใช้สมการ [14]

PE = P x (1 – e-Dose)

(1)

เมื่อ P คือ ความชุก (Prevalence) ของ S. aureus ในน้าส้มคั้น
Dose คือ จานวน S. aureus ที่เข้าสูร่ ่างกาย

ผลการศึกษา
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้าส้มคัน้
การศึกษาคุณลักษณะของน้าส้มคั้น เพื่อใช้สาหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของ S. aureus ในน้าส้มคั้น
และการสร้างแบบจาลองการเจริญที่สามารถสร้างสารพิษในระดับที่ทาให้เกิดการเจ็บป่วย ซึ่งแสดงค่าดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้าส้มคั้น

Variable
pH
Sugar content (๐Brix)
Water activity(AW)
% NaCl

Mean

SD

3.47
16.44
0.897
0.60

0.41
7.25
1.02
1.86

95% Confidence
Interval
3.39 – 3.55
15.00 – 17.88
0.895 – 0.900
0.53 – 0.68

จากตารางพบว่า คุณลักษณะของน้าส้มคั้น มีค่าเฉลี่ยของความเป็นกรดด่าง เท่ากับ 3.47 ส่วนปริมาณ
น้าตาลแสดงค่าความหวานเป็นองศาบริกซ์ มีค่าเท่ากับ 16.44 ในขณะที่ปริมาณน้าอิสระของน้าส้ มคั้นที่ได้จาก
การศึกษานี้ คือ 0.897 และมีปริมาณเกลือที่พบในน้าส้มคั้นมีค่าเท่ากับ 0.60
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จากการศึกษาเพื่อดูความสัมพันธ์ของ ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณน้าตาล ปริมาณน้าอิสระ และร้อยละ
ของเกลือกับการตรวจพบและตรวจไม่พบ S. aureus ในน้าส้มคั้น พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เนื่องจากค่ า p –value > 0.05 (ตารางที่ 2 ) นอกจากนี้ได้ ศึกษาความสั มพั นธ์ ของพื้นที่ ในการเก็ บตั วอย่าง แบ่ งได้
5 พื้นที่ (บริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร เขตอาเภอเมืองพิษณุโลก อาเภอวังทอง อาเภอบางระกา และตลาดบ้านกร่าง)
และลักษณะการจาหน่าย มี 5 รูปแบบ (คั้นสด โหลแช่น้าแข็ง โหลอุณหภูมิปกติ ขวด ปั่นเกล็ดน้าแข็ง) กับการตรวจพบ
และไม่พบ S. aureus พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบและไม่พบ S. aureus ในน้าส้มคั้น
Variable
S. aureus
p-value

pH

Positive
(Mean±SD)
3.69 ± 0.30

Negative
(Mean±SD)
3.45 ± 0.41

0.147

Sugar content

18.3 ± 7.35

16.3 ± 7.27

0.475

Water activity

0.905 ± 1.04

0.897 ± 1.01

0.169

%NaCl

0.77 ± 1.89

0.59 ± 1.86

0.273

การหาความชุกและปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในน้าส้มคั้น
จากการตรวจวิเ คราะห์การปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในน้าส้มคั้นจานวน 100 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อ น
S. aureus 7 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็นความชุกร้อยละ 7 (0.07) และปริมาณที่พบการปนเปื้อนอยูใ่ นช่วง 1 – 100 cfu/ml
การประเมินปริมาณการได้รับสัมผัส
จากข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย สานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีการบริโภค
น้าส้มคั้นของประชากรร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่บริโภคเฉพาะผู้ที่บริโภคน้าส้มคั้น ที่มี
อายุ 3 ปีข้นึ ไป เท่ากับ 218.69 มิลลิลิตร/คน/วัน
การประเมินความน่าจะเป็นของโอกาสการปนเปื้อนเชื้อ จากการประเมินความถี่ของปริมาณปนเปื้อนเชื้อ
ในระดับต่าง ๆ โดยวิธี Gumbel’s Method มีปริมาณการปนเปื้อน 7 ระดับ คือ 1, 3, 6, 18, 51, 56 และ 100 CFU/ml
มี ค วามถี่ ข องการปนเปื้ อ นเป็ น 0.06930, 0.05942, 0.04950, 0.03960, 0.02970, 0.01980 และ 0.00990
ตามลาดับ (ตารางที่ 3) และสร้างกราฟระหว่างปริมาณการปนเปื้อนและความถี่ของการปนเปื้อน เมื่อ y คือความ
ความถี่ ข องการปนเปื้ อ น x คื อ ปริ ม าณการปนเปื้ อ น จากกราฟได้ ส มการ y = 0.0616e-0.018x ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.9656 (ภาพที่ 1)
ความน่าจะเป็นของปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ในน้าส้มคั้นที่ระดับต่าง ๆ (ตารางที่ 4) โดยแทนค่าใน
สมการ เมื่อ
x คือ ระดับการปนเปื้อน
y คือ ความถี่ของการปนเปื้อน
e คือ ค่าคงที่ (e = 2.71828182845904…)
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ความถี่การปนเปื้อน
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ปริมาณการปนเปื้อน (cfu/ml)
ภาพที่ 1 ความถี่และปริมาณปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในน้าส้มคั้น
ตารางที่ 3 การหาความถี่ของการปนเปื้อนโดยวิธี Gumbel’s Method
ปริมาณเชื้อการ
ปนเปื้อน CFU/ml
100
56
51
18
6
3
1

ลาดับที่

Reoccurrence

ความถี่

1
2
3
4
5
6
7

101.00
50.50
33.67
25.25
20.20
16.83
14.43

0.00990
0.01980
0.02970
0.03960
0.04950
0.05942
0.06930
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ตารางที่ 4 ความน่าจะเป็นของปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ในน้าส้มคั้นที่ระดับต่าง ๆ
ปริมาณการปนเปื้อน (X)
ความถี่การปนเปื้อน (Y)*
ความน่าจะเป็น (Y/Z)
1
0.06050**
0.219272***
3
0.05836
0.211514
6
0.05529
0.200389
18
0.04454
0.161438
51
0.02458
0.089099
56
0.02247
0.081426
100
0.01017
0.036862
0.27591 (Z)
1.000000
รวม
* y = 0.0616e-0.018x , **= 0.0616e-0.018x1 = 0.06050 ,*** = 0.06050 /0.27591 = 0.219272
ประเมินความน่าจะเป็นของการสัมผัส S. aureus จากการบริโภคน้าส้มคัน้ จาก
- ความชุกของการตรวจพบ S. aureus น้าส้มคัน้ = 0.07
- ปริมาณเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเมื่อบริโภคน้าส้มคั้นสด คานวณจากปริมาณที่ตรวจพบมากที่สุด (100 CFU/ml)
เท่ากับ 2.19 x 104 CFU/มิลลิลิตร/คน/วัน
แทนค่าความชุก (P) และปริมาณเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย (Dose) ลงในสมการ (1) ได้ค่าความน่าจะเป็นที่จะได้รับ
S. aureus จากน้าส้มคั้น เท่ากับ 0.0007

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาคุณลักษณะของน้าส้มคั้น พบว่ามีความแตกต่างจากน้าส้มคั้นที่มีการศึกษาก่อนหน้านี้ โดยมี
ค่าความเป็นกรดด่างใกล้เคียงกับการศึกษาของศุภชัย บุญนามา และคณะ ในปี 2556 ซึ่งมีค่า 3.5 ± 0.2 ค่าความ
หวานของน้าส้มคั้น เท่ากับ 16.44 สูงกว่า 11.8 [11] ในขณะที่ปริมาณน้าอิสระของน้าส้มคั้นที่ได้จากการศึกษานี้
คือ 0.897 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก Safefood 360๐ [15] ซึ่งมีคา่ ของปริมาณน้าอิสระอยู่ที่ 0.870 ปริมาณเกลือ
ที่พบในน้าส้มคั้นมีค่าเท่ากับ 0.60 โดยเป็นค่าที่สูงกว่าการศึกษาของ Laura Corpas et al. [16] ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.015
เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ ข องการผลิ ต น้ าส้ ม คั้ น มี ก ารปรุ ง แต่ ง รสชาติ โดยการเติ ม น้ าเชื่ อ ม เกลื อ และน้ าต้ ม สุ ก
ตามความชอบของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ ที่ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ จึงมีความแตกต่างกัน รวมถึงชนิด
ของส้มที่นามาคั้น มีความหวานและความเป็นกรดด่างที่แตกต่างกัน
การตรวจหาการปนเปื้อน S. aureus ในน้าส้มคั้น พบว่า คุณลักษณะของน้าส้มคั้นไม่มีผลต่อการตรวจพบ
และไม่พบ S. aureus ในน้าส้มคั้น รวมถึงพื้นที่การผลิตและจาหน่าย หรือรูปแบบการจาหน่ายก็ไม่มีความแตกต่าง
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ปริมาณและความชุกของการตรวจพบ S. aureus ในน้าส้มคั้น มีปริมาณการปนเปื้อนที่
ค่อนข้างน้อย และมีความชุกต่า ซึ่งปริมาณมีไม่มากพอที่จะสร้างสารพิษแล้วทาให้เกิดการเจ็บป่วยต่อการบริโภค
น้าส้มคั้นได้ อีกทั้งด้วยลักษณะของน้าส้มเองที่มีความเป็นกรดสูง เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการผลิตสารพิษ ซึ่งค่า
pH ที่เหมาะสมต่อการผลิตสารพิษของ S. aureus จะอยู่ที่ 7.0 -7.5 [17] และจากการศึกษาการปนเปื้อน S. aureus
ในตั ว อย่ า งอาหารประเภทอื่ น ๆ เช่ น การปนเปื้ อ น S. aureus ในชี ส สดของประเทศบราซิ ล มี ก ารรายงาน
ค่ า โดยประมาณ น้อ ยกว่า 3 น้อ ยกว่า 10 หรือ น้อ ยกว่า 100 และ 0 หรือ ไม่พ บ [18] และจากการศึก ษาของ
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เพ็ญศรี รอดมา และคณะ ในปี 2554 ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยง S. aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบระดับการปนเปื้อน S. aureus อยู่ในช่วง 34 – 340 เซลล์ต่อกรัม และผลจากการประเมินความ
เสี่ยงของโอกาสที่จะบริโภคอาหารที่มี S. aureus คือ 1,832 ครัง้ ต่อปีตอ่ ประชากร 100,000 คน
สาหรับการประเมินการได้รับสัมผัส S. aureus ในน้าส้มคั้น สามารถสรุปได้ว่า การบริโภคน้าส้มคั้นมีความ
น่า จะเป็ น ที่ จ ะไดรั บ S. aureus อยู่ใ นระดั บที่ น้ อ ยมาก ถึ ง อย่า งไรหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ มีห น้าที่ ดู แ ลสุ ข ลัก ษณะ
การผลิตอาหาร และสุขอนามัยผู้บริโภค สามารถนาข้อมูลจากการศึกษานี้ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการผลิตน้าส้มคั้น
ให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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ศึกษาผลการยับยั้งแบคทีเรียของซิริซินและไคโตซานเพื่อเป็นวัสดุปิดแผลชีวภาพ
Study the antimicrobial activity of sericin and chitosan used as a biological wound
dressing
สมฤทัย ตันมา1*
Somruthai Tunma1*
บทคัดย่อ
ปัจจุบันวัสดุปิดแผลมีการพัฒนาอย่างมาก โดยมีการผสมตัวยาทั้งชนิดสารเคมีและสารชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ สมานแผล และช่วยให้แผลหายเร็วขึน้ วัสดุปิดแผลทั่วไปใช้ยาปฏิชวี นะเช่น ซิลเวอร์ซัลฟา
ไดอะซีนเป็นส่วนประกอบแต่เมื่อใช้เป็นเวลานานจะทาให้เชื้อดื้อยาหรือตกค้างในแผลและอาจส่งผลให้การรักษายุ่งยาก
ขึ้น งานวิจั ย นี้ศึกษาการพั ฒนาวัส ดุปิด แผลชีว ภาพที่ ได้จ ากสารธรรมชาติผงไหมซิริซิ นและไคโตซาน โดยศึก ษา
คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคที เรียก่อโรคติดเชื้อในแผล พบว่าสารละลายซิริซินผสมไคโตซานสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ S. aureus และ E. coli โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 60.0±2.0 มม. และ 58.0±2.4 มม.
ตามลาดับ (สารมาตรฐาน gentamycin เท่ากับ 35±0.8 และ 30.0±1.0 มม.) และผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยสารละลาย ซิริซิน
ผสมไคโตซานสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 26.4±1.8 มม.
ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับผ้าก๊อซชุบเคลือบยาปฏิชีวนะซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีนที่มีค่าเท่ากับ 32.0±0.5 มม. และ
พัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลชีวภาพประกอบด้วยผ้าก๊อซชุบเคลือบสารละลายซิริซินผสมไคโตซานที่สามารถต้านการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดโรคแผลติดเชื้อ ที่มรี าคาไม่สูงมากเนื่องจากใช้สารชีวภาพที่ผลิตในประเทศไทย
คาสาคัญ: วัสดุปิดแผลชีวภาพ, ซิริซิน, ไคโตซาน, แผลติดเชื้อ, การต้านเชื้อ
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Abstract
Nowadays, wound dressing has a highly development. It is a combination of both chemical and biological
agents to enhance antimicrobial activity and wound healing process. Traditionally wound dressing used the
antibiotics such as silver sulfadiazine (AgSD). The limitations of traditional wound healing process are the
accumulation of antibiotics agent in the human organs and the drug resistance which lead to the more difficult
treatment. This research covers the development of biological wound dressing from silk sericin, chitosan and theirs
mixer. Study the antimicrobial properties of the biological active substance of the sericin solution, chitosan solution
and the mixed of sericin and chitosan solution. The results showed that the solution of sericin-chitosan mixture
inhibited the growth of S. aureus and E. coli with a clear diameter of inhibition zone of 60.0±2.0 mm and 58.0±2.4
mm, respectively (Gentamycin standard solution are 35±0.8 and 30.0±1.0 mm). Gauze dressing coated with the
solution of sericin-chitosan mixture inhibited the growth of S. aureus with a clear zone diameter of 26.4 ± 1.8 mm,
which was similar to that of silversulfadiazine (AgSD) antibiotics (32.0±0.5 mm). The biological wound dressings of
this research were prepared from cotton gauze coated with the solution of sericin-chitosan mixture, can prevent
the growth of potentially pathogenic bacteria, safely and not very high cost because of the use of biological
substance produced in Thailand.
Keywords: biological wound dressing, sericin, chitosan, chronic wound, antimicrobial activity

บทนา
ปัจจุบันเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิดก่อให้เกิดแผลติดเชื้อโดยเฉพาะในแผลเรื้อรัง (chronic wound) และ
การรักษาแผลติดเชื้อโดยทั่วไปจะใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) อาทิ กลุ่มเพนิซิลลิน (penicillins) ใช้กับแบคทีเรียชนิด
แกรมบวก และกลุ่มซัลฟาโฟนาไมด์ (sulfonamide) และอมิโนกลัยโคไซด์ (aminoglycoside) ใช้กับแบคทีเรียชนิดแกรมลบ
[1] ซึ่งการรักษาแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่นแผลไฟไหม้ น้าร้อนลวก นิยมใช้ยาฆ่าเชือ้ ทาภายนอก (tropical antibiotics) เช่น
1%ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (silver sulfadiazine), กลูตาไมซินครีม (glutamicin cream) และฟูซิดีนครีม (fucidine cream)
เป็นต้น การรักษาแผลเรือ้ รังนี้จะต้องใช้เวลานานประมาณ 8-12 สัปดาห์ และเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดสามารถปรับตัว
ให้มีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาทาให้ยากต่อการรักษา อีกทั้งมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่จาเป็น
และมากเกิ น ความจ าเป็ น ซึ่ ง จะต้ อ งท าให้ เ ปลี่ ย นไปใช้ ย าปฏิ ชี ว นะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น และยาชนิ ด ใหม่
ที่ใช้ได้ผลกับเชื้อดื้อยานัน้ มีอยู่จากัด มักจะมีราคาแพง และมีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้สูงโดยเฉพาะในเด็กที่มีระบบภูมิคุ้มกัน
ยังไม่สมบูรณ์ จากข้อควรระวังในการใช้ยาปฏิชวี นะที่มีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึน้ จึงควรมีการศึกษา
หาสารชีวภาพที่มีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะธรรมชาติ (natural antibiotics) เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน โดยมี
รายงานวิจัยสารออกฤทธิ์ ทางชีว ภาพจากรังไหมซิ ริซิน (silk sericin) [2, 3] และไคโตซาน [4] ที่สามารถยับยั้ง /ฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการตระหนักถึงการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อ ยู่ ภ ายในประเทศ และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น แนวทางส าคั ญ ใน
การจัดการองค์ความรู้สาหรับการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่มีในประเทศ
ซิริซิน (C15H23N5O8) เป็นโปรตีนองค์ประกอบหนึ่งของเส้นใยไหม โดยเส้นใยไหมมีองค์ประกอบหลักของโปรตีน
2 ชนิด คือไฟโบรอิน (fibroin) (C15H26N6O6) ประมาณ 70% เป็นโปรตีนชนิดไม่มีขั้ว และซิริซิน (sericin) ประมาณ 20-30%
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ทีช่ ว่ ยยึดโปรตีนไฟโบรอินให้เชื่อมติดกันเกิดความเสถียรของโครงร่างของรังไหม จึงเรียกซิริซินว่าโปรตีนกาวไหม ดังแสดง
ในภาพที่ 1 มีสมบัติในการดูดซับและรักษาน้าไว้ได้ดี จากการศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติทางชีวเคมีพบว่าโปรตีนไหมซิริซิน
ประกอบด้วยกรดอะมิโนสาคัญ 18 ชนิดที่มีคุณสมบัติและหน้าที่สาคัญต่อร่างกายมนุษย์ อาทิ กรดแอสปาร์ติก (aspartic
acid) ช่วยขับไล่อาการบาดเจ็บและพิษแอมโมเนียออกจากร่างกาย, กรดกลูตามิก (glutamic acid) ช่วยลดแอมโมเนียใน
เลือด รักษาปริมาณน้าของผิวหนังและป้องกันผิวแห้ง, ซิสเทอีน (cysteine) ทาหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเพิ่ม
ความแข็งแกร่งให้ร่างกายในการต่อต้านรังสีและมลพิษ ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน มีความจาเป็นต่อการสร้างผิวหนัง
จึงจะช่วยให้แผลไฟไหม้และแผลผ่าตัดหายเร็วขึ้น, ลูซีน (leucine) ช่วยลดน้าตาลในเลือดช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น และ อาร์
จิ นี น (arginine) เสริ มสร้ างภู มิ คุ้ มกั นต่ อเชื้ อแบคที เรี ย ไวรั ส และเซลล์ เนื้ องอก ช่ วยให้ แผลหายเร็ วขึ้ น เป็ นต้ น [2]
จากรายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าสารสกัดรังไหมจาก Bombyx mori สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแผล
ติดเชื้อได้หลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อ Corynebacterium sp. ด้วยวิธี agar well diffusion [3]

ภาพที่ 1 แสดงรังไหมและโครงสร้างของเส้นใยไหม
ที่มา: http://www.miqura.com/the-qualities-of-silk เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ไคติน (C8H13O5N) – ไคโตซาน (C6H11O4N) เป็นวัสดุชีวภาพเกิดในธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตผสมที่
ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้าตาลกลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจน ทาให้มีคุณสมบัตโิ ดดเด่นและหลากหลาย มีประสิทธิภาพสูงใน
กิจกรรมชีวภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยไคตินเป็นพอลิเมอร์สายยาวมีองค์ประกอบของหน่วยย่อยเป็นอนุพันธ์
ของน้าตาลกลูโคสที่มีช่ือว่า N-acetyl glucosamine ส่วนไคโต-ซานเป็นพอลิเมอร์ของหน่วยย่อยที่มีช่ือว่า glucosamine
มากกว่า 60% ขึ้นไป ไคโตซานได้จากปฏิกิริยากาจัดหมู่อะซิติล (deacetylation) ของไคตินนั่นเอง ดังแสดงในภาพที่ 2
มีงานวิจัยของ T.Dai et al. [4] จากประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาการใช้ไคโตซานในการรักษาแผลไฟไหม้ และผลิตเป็นวัสดุ
ปิดแผลจากไคโตซาน (chitosan based wound dressing) รวมทั้งยังมีการใช้ไคโตซานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม เป็นต้น

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างไคตินและไคโตซาน
ที่มา: http://www.siamchemi.com/ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

Proceedings
73

งานวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนาวัสดุปิดแผลชีวภาพ (biological gauze dressing) ที่ได้จากสารชีวภาพผงไหมซิริซิน
(sericin) และไคโตซาน (chitosan) เคลือบบนผ้าก๊อซ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง
ติ ด เชื้ อ ในแผลเรื้ อ รั ง กั บ ยาปฏิ ชี ว นะที่ ใ ช้ กั น โดยทั่ ว ไป คื อ 1% ซิ ล เวอร์ ซั ล ฟาไดอะซิ น (silver sulfadiazine) โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาสารละลายซิริซิน ไคโตซาน และซิริซินผสมไคโตซานต่อการต้านเชื้อแบคทีเรีย
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของซิริซินและไคโตซานกับยาปฏิชีวนะในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคแผลติดเชื้อ
3. พัฒนาวัสดุปิดแผลชีวภาพจากซิริซินและไคโตซาน (biological gauze dressing)

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
มีกระบวนการดาเนินงานการวิจัยแบ่งเป็น 5 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมสารละลายผงไหมซิริซิน, ไคโตซาน และผงไหมซิริซินผสมไคโตซาน โดยศึกษาตัวทาละลายต่าง ๆ
ดังนี้ น้ากลั่น, เอทานอล และกรดอะซิตกิ
2. ศึกษาประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแผลติดเชื้อชนิดแกรมบวก (Staphylococcus
aureus) และแกรมลบ (Escherichia coli) ด้วยวิธี agar well diffusion ของสารละลายตัวอย่าง
3. การเตรียมวัสดุปิดแผลชีวภาพจากสารละลายซิริซิน, สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิริซินผสมไคโตซาน
กับผ้าก๊อซปิดแผล
4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านเชื้อของวัสดุปิดแผลชีวภาพที่เตรียมได้กับยาปฏิชวี นะ ซิลเวอร์ซัลฟา
ไดอะซีน (silver sulfadiazine; AgSD)
5. การพัฒนาวัสดุปิดแผลชีวภาพจากซิริซินและไคโตซาน

ผลการศึกษา
1. การเตรียมสารละลายผงไหมซิริซิน, ไคโตซาน และผงไหมซิริซินผสมไคโตซาน โดยศึกษาตัวทา
ละลายต่าง ๆ ดังนี้ น้ากลั่น, เอทานอล และกรดอะซิติก
พบว่าตัวทาละลายที่เหมาะสมสาหรับผงไหมซิริซิน คือ น้ากลั่นและ 1.0% กรดอะซิติก สาหรับผงไคโตซานคือ
1.0%กรดอะซิติก สาหรับของผสมซิริซินและไคโตซานคือ 0.1% กรดอะซิติก
2.
ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแผลติดเชื้อชนิดแกรมบวก
และ แกรมลบ ด้วยวิธี agar well diffusion
จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารละลายตัวอย่างในการยับยั้งการเจริญของ S. aureus และ E. coli ด้วยวิธี
agar well diffusion ซึ่งใช้สารละลายตัวอย่าง 100 µl โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคือยาปฏิชีวนะ gentamycin
ความเข้ ม ข้ น 0.5 mg/ml พบว่า สารละลายตั วอย่า ง 1.0%sericin-1.0%acetic acid, 1.0%chitosan-1.0%acetic acid,
2.0%sericin+chitosan-0.1%acetic acid และ2.0%sericin+chitosan-1.0% acetic acid สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ ทดสอบได้
แสดงผลการทดสอบดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสารละลายตัวอย่างในการยับยัง้ การเจริญของ S. aureus และ E. coli ด้วยวิธี agar well diffusion
สารทดสอบ
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง
(mm)
S. aureus
E. coli
1. 1.0%sericin-H20
0
0
2. 1.0%sericin-1.0%acetic acid
43.0±1.6
34.0±2.0
3. 1.0%chitosan-1.0% acetic acid
50.0±1.4
44.0±2.0
4. 2.0%sericin+chitosan-0.1% acetic acid
14.0±2.2
13.0±1.8
5. 2.0%sericin+chitosan-1.0% acetic acid
60.0±2.0
58.0±2.4
6. Gentamycin (0.5 mg/ml)
35.0±0.8
30.0±1.0
จากผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญเชื้อ S. aureus และ E. coli ของสารละลายตัวอย่างต่าง ๆ พบว่า
สารละลายซิริซิน, สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิริซินผสมไคโตซานใน 1.0%กรดอะซิติกสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อทั้ง 2 ชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเส้นผ่า ศูนย์กลางวงใสของการยั บยั้ง เชื้อ S. aureus เท่ากั บ
43.0±1.6 มม., 50.0±1.4 มม. และ 60.0±2.0 มม. ตามลาดับ และมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเชื้อ E. coli
เท่ากับ 34.0±2.0 มม., 44.0±2.0 มม. และ 58.0±2.4 มม. ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานยาปฏิชีวนะ
gentamycin ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 35.0±0.8 มม. และ 30.0±1.0 มม. สาหรับเชื้อ S. aureus
และ E. coli ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาระหว่างสารละลายซิริซิน สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิริซินผสมไคโตซานใน 1.0%
กรดอะซิติก พบว่าสารละลายซิริซินผสมไคโตซานมีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus และ E. coli
ได้ผลดีกว่าสารละลายซิริซิน และสารละลายไคโตซานเพียงอย่างเดียว ดังนั้นอาจรายงานผลได้ว่าซิริซินและไคโตซาน
สามารถทางานร่วมกันได้ดสี ่งผลให้มีประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้มากขึ้น
3. การเตรียมวัสดุปิดแผลชีวภาพจากสารละลายซิริซิน, สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิริซิน
ผสมไคโตซานกับผ้าก๊อซปิดแผล และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุปิดแผลชีวภาพที่เตรียมได้กับยา
ปฏิชีวนะซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (1%Silversulfadiazine; AgSD)
จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลชีวภาพที่เตรียมได้เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ AgSD ในการยับยัง้ การ
เจริ ญ ของ S. aureus ด้ ว ยวิธี agar well diffusion ด้ ว ยการวั ด เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางของบริ เวณที่ ไ ม่มี เชื้อ แบคที เ รี ย ขึ้ น
(inhibition zone) วัดจากขอบโซนข้างหนึ่งไปยังขอบโซนอีกข้างหนึ่งและให้ผ่านจุดศูนย์กลางของวัสดุปิดแผลชีวภาพ
ขนาดกว้างและยาวเท่ากับ 1×1 ซม. โดยวัดหน่วยขอบโซนเป็นมิลลิเมตร (mm) ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพของผ้าก๊อซต่าง ๆ ในการยับยัง้ การเจริญของ S. aureus ภาพ (1) คือผ้าก๊อซควบคุม, ภาพ (2)
คือผ้าก๊อซ+AgSD, ภาพ (3) คือผ้าก๊อซ+1.0%acetic acid, ภาพ (4) คือผ้าก๊อซ+1.0%sericin-1.0%acetic acid, ภาพ (5) คือ
ผ้าก๊อซ+1.0%chitosan-1.0% acetic acid และภาพ (6) คือผ้าก๊อซ+2.0%sericin+chitosan-1.0% acetic acid
จากผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญเชื้อ S. aureus ของผ้าก๊อซตัวอย่างต่างๆ พบว่าผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วย
สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิ ริ ซิ น ผสมไคโตซาน สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ S. aureus โดยมี
เส้ น ผ่ า ศู น ย์กลางวงใสของการยั บยั้ง เชื้อ เท่ ากั บ 22.0±1.2 มม. และ 26.4±1.8 มม. ตามล าดั บ ซึ่ ง ใกล้ เคี ย งกับยา
ปฏิชวี นะซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (AgSD) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ เชื้อเท่ากับ 32.0±0.5 มม. ในขณะที่ผ้า
ก๊อซควบคุม, ผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยกรดอะซิติก และผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยสารละลายซิริซินไม่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ S. aureus ได้
4. การพัฒนาวัสดุปิดแผลชีวภาพจากไคโตซานและซิริซิน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของผ้าก๊อ ซชุบเคลือบสารละลายต่าง ๆ
สามารถสรุปได้ว่าผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยสารละลายไคโตซาน และผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยสารละลายซิริซินผสมไคโตซาน
มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อได้ใกล้เคียงกับผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยยาปฏิชีวนะ AgSD ดังนั้นขั้นตอนการพัฒนาเป็นวัสดุ
ปิดแผลชีวภาพจึงเลือกสารละลายซิริซินผสมไคโตซานในการนามาชุบเคลือบผ้าก๊อซ ดังนี้
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วิจารณ์และสรุปผล
ผลการทดสอบการยับยัง้ การเจริญเชื้อ S. aureus และ E. coli ของสารละลาย พบว่าสารละลายผสมระหว่าง
ซิริซินและไคโตซานในกรดอะซิติกมีประสิทธิภาพการยับยั้ งการเจริญของเชื้อดังกล่าวได้ผลดีกว่าสารละลายซิริซิน
และสารละลายไคโตซานเพียงอย่างเดียว เบื้องต้นอาจรายงานผลได้วา่ ซิริซินและไคโตซานสามารถทางานร่วมกันได้ดี
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้มากขึ้น ซึ่งเชื้อ S. aureus และ E. coli เป็นหนึ่งในกลุ่ม
แบคที เ รี ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด แผลติ ด เชื้ อ ซึ่ ง S. aureus เป็ น แบคที เ รี ย แกรมบวกในวงศ์ Micrococcaceae
S. aureus เป็นเชื้อประจาถิ่นที่พบได้โดยทั่วไปในร่างกาย เช่น โพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ ผิวหนังและทางเดิน
อาหาร เป็นต้น และสามารถทาให้เกิด โรคติดเชื้อบนผิวหนัง มีฝีหนอง อาการอักเสบ บวม แดงร้อน และมีอาการปวด
โดยเฉพาะเชื้อที่พบในโรงพยาบาลมักก่อโรคในลักษณะเชื้อฉวยโอกาสก่อโรคในผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอ หรือติดต่อ
ทางบาดแผลถลอกหรือแผลจากการผ่าตัด สาหรับเชื้อ E. coli เป็นแบคทีเรียแกรมลบชนิด facultative ที่พบได้โดยทั่วไป
ในระบบทางเดินอาหาร โดยไม่ก่ออันตราย ซึ่งแหล่งที่พบเชื้อ E. coli ได้แก่ ในลาไส้คนและสัตว์ พบเชื้อนี้ได้ในอุจจาระ
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า เชื้ อ E. coli เป็ น สาเหตุ ข องการติ ด เชื้ อ ในแผลภายนอก เช่ น แผลผ่ า ตั ด แผลมี ด บาด
เชื้อผลิตสาร endotoxin เมื่ออยูใ่ นเลือดทาให้เกิดการอักเสบที่แผลได้ [5]
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ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียของผ้าก๊อซชุบเคลือบสารละลายผสมซิริซิน
และไคโตซานสามารถยับยัง้ S. aureus โดยมีขนาดวงใสของการยับยัง้ เชื้อใกล้เคียงกับขนาดวงใสของการยับยัง้ เชื้อของ
ผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยยาปฏิชีวนะ AgSD ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้สามารถเตรียมสารละลายผงไหมซิริซินและไคโตซาน
สาหรับการพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลชีวภาพได้จากสารละลายซิริซินผสม ไคโตซานในตัวทาละลาย 1.0%v/v กรดอะซิติก
และนาไปชุบเคลือบกับผ้าก๊อซปิดแผลได้เป็นผ้าก๊อซที่สามารถยับยั้งการเจริญ ของเชื้อแบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดโรค
แผลติดเชื้อทางผิวหนังได้ เช่น S. aureus และ E. coli และวัสดุปิดแผลชีวภาพจากผ้าก๊อซชุบเคลือบสารละลายซิริซิน
ผสมไคโตซานนี้มีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ใกล้เคียงกับผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยยาปฏิชีวนะ
ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (1% silversulfadiazine; AgSD) โดยวัสดุปิดแผลชีวภาพที่เตรียมได้น้มี ีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของ
ก า รยั บ ยั้ ง เชื้ อ S. aureus เท่า กั บ 26.4±1.8 มม. ใ นข ณ ะ ที่ ย าปฏิ ชี ว นะซิ ล เว อร์ซั ล ฟา ได อะซี น ( AgSD)
มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ เชื้อเท่ากับ 32.0±0.5 มม.

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการศึกษาต่อไป
1. ควรมีการศึกษาต่อเนื่องโดยนาวัสดุปิดแผลชีวภาพจากงานวิจัยนีไ้ ปใช้กับการรักษาแผลในมนุษย์ เพื่อมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลชีวภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และสามารถผลิตเพื่อจาหน่าย และ/หรือเพื่อเป็น
องค์ความรูส้ าหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้นาไปใช้จริง
2. ควรศึกษาวัสดุชีวภาพอื่นๆ เพื่อนามาผลิตเป็นวัสดุปิดแผลที่มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นนอกจาก
การต้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ลดการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลบ่อย ๆ เพราะจะทาให้แผลหายช้า วัสดุปิด
แผลไม่แห้งติดบาดแผล เป็นต้น
ข้อเสนอที่ได้จากงานวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าสารละลายผสมไคโตซานและซิริซินในกรดอะซิ ติกสามารถยับยั้งการเจริญ ของเชื้อ
แบคทีเรีย เช่น S. aureus และ E. coli ได้และมีประสิทธิภาพมากกว่าสารละลายไคโตซานหรือสารละลายซิริซินเพียง
ชนิดเดียว และสามารถนาสารละลายผสมไคโตซานและซิริซินนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ต่อไป อาทิ ใช้เป็น
ส่วนผสมยาฆ่าเชือ้ แบคทีเรียก่อโรค เป็นส่วนผสมยารักษาโรคต่าง ๆ เป็นต้น
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ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการคัดกรองความเสี่ยง
ต่อการล้มในผู้สูงอายุด้วยวิธีการทดสอบ Timed Up and Go
The ability of village health volunteers to screen risk of falls in older adults
using the timed up and go test
พุทธิพงษ์ พลคาฮัก 1* ใหม่ทิพย์ สิทธิตัน 2 วินัฐ ดวงแสนจันทร์ 3 สายสุนีย์ คนสนิท 1 สินธุพร มหารัญ 1
และ ศิรินทิพย์ คาฟู1
Puttipong Poncumhak1, Maitip Sittitan2, Winut Duangsanjun3, Saisunee Konsanit1, Sintuporn Maharan1
and Sirintip Kumfu1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ ศึกษาความสามารถในการประเมินความเสี่ ยงต่อการล้ม โดยการใช้การทดสอบ Timed Up and
Go Test (TUGT) ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจานวน 17 คน
จะได้รับการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติการทดสอบ TUGT และจะได้รับการทดสอบ ก่อนและหลังการ
ให้ความรู้ทางวิชาการ และการศึกษานี้ยังได้มศี ึกษาความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัด ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน นักกายภาพบาบัด และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทดสอบ โดยผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน มีอายุเฉลี่ย 43.65±13.20 ปี มีผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติ เพิ่มมากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และมีคา่ ความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดของการทดสอบ TUGT
อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ICC = 0.989; 95%CI = (0.982-0.996)) การศึกษานี้จึงสรุปได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านสามารถพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการดูแล ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุได้ และสามารถใช้การทดสอบ
ความสามารถทางกาย อย่างเช่น TUGT เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการล้มได้
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, การทดสอบความสามารถทางกาย, กายภาพบาบัด, การหกล้ม
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Abstract
This study investigates the ability of village health volunteers to assess the risk of falling by using the
Timed Up and Go Test (TUGT). There are 17 village health volunteers were trained to provide technical knowledge,
TUGT test practice, and have been tested before and after academic knowledge course. This study also examines
the inter-tester reliability of the test by village health volunteer, physical therapist, and expert of test. The results
showed that the village health volunteers had an average age of 4 3 . 6 5 ± 1 3 . 2 0 years. The post-test scores
increased significantly (p <0.001). The reliability of the TUGT test was excellent (ICC = 0.989; 95% CI = (0.9820.996)). This study concludes that Village health volunteers can develop their knowledge, ability to care, prevention
of falling into the elderly. Especially, Village health volunteers able to use TUGT to assess the risk of falling.
Keywords: Elderly, functional test, physical therapy, falls

บทนา
ความชรานั้นเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัยทาให้สมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ลดลง (Berg, Wood-Dauphinee, Williams, & Maki, 1992; Paterson, Jones,
& Rice, 2007; Patla et al., 1993) จึงส่งผลให้ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ลดลง และเกิดการล้มได้ง่าย
(Ambrose, Paul, & Hausdorff, 2013; Anacker & Di Fabio, 1992; Aoyama, Suzuki, Onishi, & Kuzuya, 2011) มากไป
กว่านั้น หากผู้สูงอายุที่เคยมีประวัติล้มแล้ว มักจะเกิดภาวการณ์กลัวการล้ม (fear of fall; FoF) ตามมา (van Iersel,
Munneke, Esselink, Benraad, & Olde Rikkert, 2008) ส่งผลให้ลดการเคลื่อนไหวเพื่อ ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ซึ่ง
อาจจะทาให้กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ประสิทธิภาพในการทางานน้อยลง และมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้ ดังนั้นแนวทางการ
ส่งเสริมป้องกันที่ดี น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะสามารถประเมิน ติดตามและป้องกันการล้มของผู้สูงอายุได้
ปัจจุบันมีวิธีการประเมินความเสี่ ยงต่อการล้ ม หลากหลายวิธี ทั้งในรูปแบบการสั มภาษณ์ ข้ อมู ล การศึกษา
อุบัตกิ ารณ์ย้อนหลัง และการประเมินความสามารถทางกาย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินความสามารถทางกาย
ที่ ครอบคลุ มปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการล้ ม เช่ น ความสามารถในการเดิ น ความแข็ งแรงของกล้ ามเนื้ อขา รวมไปถึ ง
ความสามารถในการทรงตัว อย่างเช่นการทดสอบ timed up and go test (TUGT) ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการทรง
ท่าแบบเคลื่อนที่ ที่สะท้อนถึงความสามารถในการเดินได้ด้วย โดยมีการศึกษาที่ผ่านมา ได้ทาการทดสอบ TUGT ในผู้ที่เป็น
โรคพาร์กิ นสั น (Verheyden et al., 2014) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Montes et al., 2007)และในผู้สู งอายุ (Lin et al., 2004;
Viccaro, Perera, & Studenski, 2011) ซึ่งเป็นการทดสอบที่ได้มาตรฐานที่นามาใช้ประยุกต์ทานายความเสี่ยงต่อการล้ม
นโยบายการพัฒนาทางด้านของการสาธารณสุขของไทย มุง่ เน้นการพัฒนาแกนนาสุขภาพระดับชุมชน เพื่อให้
เกิดการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนให้ยั่งยืน ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) น่าจะเป็นแกนนาสุขภาพ
ที่ ใ กล้ ชิ ด ประชาชนมากที่ สุ ด และยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละข้ อ มู ล ข่ า วสารทางด้ า นสุ ข ภาพให้
แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น อสม. จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทางาน
รวมไปถึงสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุในชุมชนที่ตนรับผิดชอบและสามารถเฝ้าระวังติดตามได้
อย่างเป็นระบบ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาความรู้ความสามารถของ อสม. เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการล้ม
การประเมิน ความเสี่ ย ง รวมไปถึ ง การดู แ ลเบื้อ งต้น เพื่อ พั ฒ นาและประเมิน ศั ก ยภาพแกนน า (อสม.) ในการใช้
การทดสอบ TUGT เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม ในผู้สูงอายุ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
อาสาสมัคร
การศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกจากคุณสมบัติของ อสม. ได้แก่ มีความสามารถอ่านออกเขียนได้เป็น
อย่า งดี และมีห น้า ที่ ใ นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ และหลั ง จากนั้น จะถู ก สุ่ ม อย่า งง่ า ย หมู่ล ะ 1 คน โดยมีทั้ง หมด 17 หมู่
รวมทั้งสิ้นมี อสม. 17 คนที่เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินการวิจัย
คณะผู้วิจัย ดาเนินการเตรียมการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ ประเมินการทดสอบ TUGT
และวิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ และฝึกปฏิบัตใิ ห้แก่แกนนา อสม. ทั้ง 17 หมูบ่ ้าน โดยมีการ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบและการประเมินในด้านความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัตกิ าร ก่อนและหลังการให้ความรู้
การประเมินความน่าเชื่อถือของผู้วัด เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคล (inter rater reliability)
โดยให้ อสม. นั ก กายภาพบาบั ด และผู้ เชี่ย วชาญ (นั ก กายภาพบาบั ดที่ เชี่ย วชาญในการทดสอบ TUGT) ประเมิน
อาสาสมัครสุขภาพดีจานวน 25 คน ที่ทดสอบด้วยการทดสอบ TUGT อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ ไม่มีที่พักแขนที่มีความ
สูงมาตรฐาน ในท่านั่งหลังตรง และวางส้นเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าประมาณ 10 เซนติเมตร ข้อสะโพกอยู่ในท่างอประมาณ
90 องศา โดยพิจารณาจากการวางเท้าเป็นหลัก และอาสาสมัครวางแขนไว้ข้างลาตัว ผู้วิจัยให้สัญญาณและเริ่มจับ
เวลาโดยใช้นาฬิการจับเวลาเมื่อผู้ประเมินบอก “เริ่ม” อาสาสมัครเปลี่ยนจากท่านั่งลุกขึ้นยืนและเดินเป็นระยะทาง
3 เมตร อ้อมกรวยแล้วเดินกลับมานั่งเก้าอี้ให้เร็วที่สุดและปลอดภัยโดยไม่มี การวิ่งหยุดจับเวลาเมื่ออาสาสมัครนั่งลง
และหลังพิงพนักพิงเก้าอี้ โดยผู้ประเมินแต่ละคนจะทาการวัดเวลาที่ใช้ในการทดสอบแต่ละการทดสอบพร้อมกันใน
อาสาสมัครทั้งหมดและบันทึกค่าที่ได้โดยไม่มีการปรึกษากัน โดยในแต่ละการทดสอบจะทาการวัด 3 ครั้ง แล้วนา
ค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินแต่ละคน ทั้ง 3 คน มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยพะเยาและอาสาสมัครทุกคนได้ลงนามในใบยินยอมก่อนเข้าร่วมการวิจัย
การวิเคราะห์ทางสถิติ
การศึกษานี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรมแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติพรรณาเพื่ออธิบายลักษณะพืน้ ฐานและข้อมูล
การศึกษาของอาสาสมัคร ใช้สถิติ paired-samples t test เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรมของอสม. และใช้ ส ถิ ติ Intraclass correlation coefficients (ICCs) เพื่ อ หาความน่ า เชื่ อ ถื อ ระหว่ า งบุ ค คล
โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p < 0.05

ผลการศึกษา
อสม. จานวน 17 คน อายุเฉลี่ย 43.65±13.20 ปี มีจานวนเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 88.24 ผลการทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ พบว่า อสม. มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p < 0.001) จากคะแนนเฉลี่ย 14.23 ± 1.64 คะแนนก่อนการได้รับความรู้ เป็น 16.47 ± 1.37 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน ดังแสดงแผนภูมทิ ่ี 1
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ระหว่ า งผู้ วั ด ในอาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี 25 คนที่ ไ ด้ รั บ การทดสอบ TUGT มี อ ายุ เ ฉลี่ ย
46.56±14.08 ปี มีจานวน เพศหญิงคิดเป็นร้อย 92 ผลการศึกษา พบค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดของการทดสอบ
TUGT อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ICC = 0.989; 95%CI = (0.982-0.996))
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คะแนน

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงผลคะแนนก่อนและหลังการให้ความรู้

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแกนนาสุขภาพชุมชน อย่างเช่น อสม. เพื่อให้มี ความรู้ความสามารถใน
การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการล้มและการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นได้ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสาคัญของการทางาน
ในระบบสาธารณสุขชุมชน และผลการศึกษาพบว่า อสม. มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p < 0.001) รวมไปถึงมีความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม ((ICC = 0.989; 95%CI = (0.982-0.996))
ปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุในชุมชน นักวิชาการต่างมุ่งเน้นศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้
วิธีการที่มีความแม่นยาในการวินิจฉัยหรือทานายความเสี่ ยง และง่าย สะดวก ใช้เวลาน้อย เพื่อให้มีความเหมาะสม
ในการลงตรวจประเมินในพื้นที่ และสาหรับประเทศไทย การทดสอบความสามารถทางกาย เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก
ที่ ถู กน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ ยงต่อการล้ มในผู้ สู งอายุ ในชุมชน พบว่าหลายการศึกษา มีการน าการทดสอบ
ความสามารถทางกายมาใช้ เช่น การประเมินที่ สะท้ อนถึ งความความแข็ งแรงของกล้ ามเนื้อขา ได้ แก่ การทดสอบ
การลุกจากท่านั่งขึน้ ยืน 5 ครั้ง (Five Times Sit-to-Stand Test; FTSST) (Poncumhak, insorn, Prasittimet, & Manota, 2014;
Whitney et al., 2005) ซึ่งพบว่าการทดสอบ FTSST สามารถนามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุ ได้
และการศึกษาของ Tiedemann และคณะ (2008) พบว่าการทดสอบ FTSST เป็ นการทดสอบที่ ดี ที่สุ ดในการท านาย
ความเสี่ยงต่อการล้ม ซึ่งมีค่าตัดแบ่งอยู่ที่ 12 วินาที การศึกษานี้ได้ทาการเปรียบเทียบความสามารถของการทดสอบ
8 การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบ FTSST การทดสอบการลุกจากท่านั่งขึน้ ยืน 1 ครั้ง (sit-to-stand test with one repetition)
การทดสอบ pick-up-weight test การทดสอบ half-turn test การทดสอบ alternate-step test (AST) การทดสอบ
six-meter-walk test (SMWT) และการทดสอบขึ้น-ลงบันได (stair ascent and descent tasks) โดยพิจารณาจากค่าความไว
ความจาเพาะ ความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ จากการศึกษาจะรายงานว่า FTSST เป็นการทดสอบที่มีความสามารถ
ในการทานายการล้มได้ดีที่สุ ด แต่ยังพบว่าความสามารถในการทานายอยู่ในระดั บปานกลางเท่านั้น (ความไว 0.66
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(95%CI;0.55-0.76) และความจาเพาะ 0.55 (95%CI;0.49-0.61)) ซึ่งหมายถึงว่า หากผู้สูงอายุที่ใช้เวลาในการทดสอบ
FTSST ตั้งแต่ 12 วินาทีขึ้นไป จะพบว่า มีเพียง 66 คนที่ล้มจริง อย่างไรก็ตาม พบว่าอีก 34 คนไม่ได้ล้มตามผลการทานาย
จากค่าตัดแบ่งของการทดสอบ FTSST (Tiedemann, Shimada, Sherrington, Murray, & Lord, 2008) และยังมีการประเมิน
ความสามารถในการทรงท่า ได้แก่ การทดสอบ TUGT (Shumway-Cook, Brauer, & Woollacott, 2000) และ การประเมิน
ด้วยแบบประเมิน Berg Balance Scale (BBS) (Berg et al., 1992) เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบ TUGT ในประเทศ
ไทย ถื อว่ าเป็ นการทดสอบมาตรฐาน ที่ นิ ยมน ามาใช้ ในการทดสอบความเสี่ ยงต่ อการล้ มในชุ มชน (Chantanachai,
Pichaiyongwongdee, & Jalayondeja, 2014) เนื่องจากเป็นการทดสอบที่ง่าย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และมีความ
แม่นยาในการทานายการล้มสูง และส่วนใหญ่ บุคลากรทางการแพทย์ อย่างเช่น นักกายภาพบาบัด แพทย์ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข มักเป็นผู้วัด ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจั ย ยังไม่พบการส่งเสริ มความสามารถในด้านนี้แก่
อสม. แต่อย่างใด
ผลการวัดความน่าเชื่อถือระหว่างผูว้ ัดนัน้ หากค่า ICC มากกว่า 0.9 ถือว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับดีเยี่ยม (excellent
reliability) หากมีค่า 0.75 และ น้อยกว่า 0.9 ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับดี ค่า ICC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แต่นอ้ ยกว่า
0.75 ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลางและค่า ICC น้อยกว่า 0.5 ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน้อย (Terry K.
Koo and Mae Y. Li, 2016) จากการศึกษานี้ พบว่า อสม. มีความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสะท้อนได้ว่า อสม.
มีความสามารถในการนาการทดสอบ TUGT ไปใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องได้รับ
การฝึกการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และในการศึกษานี้ ได้คัด อสม. เพียง 1 คนมาเป็นผู้วัด ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ และ
นักกายภาพบาบัด ในอนาคต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม รวมไปถึงการศึกษาความน่าเชื่อถือภายในผู้วัดด้วย
ปัจจุบันมีการส่งเสริม ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ของแกนนา อสม. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จากการศึ กษาก่ อนหน้ านี้ พบว่ า อสม. ได้ รั บการพั ฒนาในด้ านอื่ น ๆ เช่ น การศึ กษาของน้ อ มจิ ต ต์
นวลเนตร์ และคณะ ได้ ศึกษาความรู้ และวิธีการปฏิบัติตั วในชีวิตประจ าวั น ของ อสม. เกี่ ยวกั บโรคหลอดเลือดสมอง
ผลการศึกษาพบว่า อสม. ส่วนใหญ่มคี วามรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอยูใ่ นระดับสูง แต่ยังพบว่ามีความรู้ความเข้าใจใน
บางประเด็นไม่ถูกต้อง (Nomjit Nualnetr et al., 2008) และ Prapatsorn และคณะ (2014) ได้ทาการศึกษาความฉลาดทาง
สุขภาพของ อสม. ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความฉลาดทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจในระดับดี แต่
บางส่วนยังขาดทักษะในการอ่านและแปลความข้อมูลสาธารณสุขจากสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งศักยภาพของ อสม. ในการให้ความรู้แก่
ชุมชนอาจด้อยลง หากมีความฉลาดทางสุขภาพที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังขาดความมั่นใจในการแนะนาความรู้
แก่เพื่อนบ้าน ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศึกษา เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาประกอบด้วย
ในกระบวนการสรรหา อสม. เพราะมีความสัมพันธ์ตอ่ ระดับความฉลาดทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีความจาเป็น
ต่อการ ปฏิบัตหิ น้าที่ของ อสม. (Prapatsorn Ngasangsai, Padirada Sornseeyon, & Phattarabenjapol., 2014)
การศึกษานี้ สรุ ปได้ ว่า ผลการทดสอบความรู้ และการประเมิ นความเสี่ ยงต่ อการล้ ม ของ อสม. ส่ วนใหญ่
มีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น แต่ยังพบว่ามีบางราย ที่ได้คะแนนน้อยกว่าการสอบวัดความรู้ก่อนการอบรม ซึ่งอาจจะเป็นผล
มาจาก การรับรู้ เข้าใจที่ผิดประเด็น และข้อคาถามเป็นลักษณะ ให้ตอบ ผิด หรือ ถูก เท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่สะท้อนถึง
ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ การศึกษานี้ จึงอาจจะมีข้อจากัดของข้อสอบวัดความรู้ และยิ่งไปกว่านั้น การสอบหลัง
การให้ความรู้ ผู้วจิ ัยไม่ได้เว้นระยะเวลา โดยให้สอบทันทีหลังให้ความรู้เสร็จ จึงอาจจะทาให้ อสม. ใช้ความจาระยะสิ้นมาทา
ข้อสอบ ในอนาคตอาจจะต้องมีการพัฒนาข้อสอบที่สามารถประเมินได้ทั้งความรู้ทฤษฎีที่เน้นการวิเคราะห์และการนาไปใช้
มากกว่าความรู้ความจา และอาจจะต้องมีการประเมินผลในระยะยาว เช่น การเว้นระยะสอบหลังการให้ความรู้ไปอย่างน้อย
1-2 เดือน เป็นต้น
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การแยกเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนสุกรเพื่อการผลิตสารควบคุมคุณภาพ
Isolation of amylase enzyme from porcine pancreas for production of quality
control material
ดาวยศ ดาวเรือง1* และ พรเทพ ศรีวิภาค2
Daoyot Daorueang1*and Pornthap Sriwipak2
บทคัดย่อ
เอนไซม์อะไมเลสในกระแสเลือดมีความสาคัญในการวินิจฉัยพยาธิสภาพที่ตับอ่อนของผู้ป่วย วัตถุประสงค์
ของการศึกษานี้คือเพื่อแยกเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนสุกร และศึกษาผลของอุณหภูมิต่ อความคงตัวของเอนไซม์
อะไมเลส ในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร โดยวัดค่าความเข้มข้นของโปรตีนในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรด้วยหลักการ
Biuret method และวัดค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสด้วยหลักการ Amyloclastic-starch-iodine method พบว่า
สารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรมีค่าการทางานจาเพาะของเอนไซม์อะไมเลสเท่ากับ 929,250 ยูนิต/กรัม รวมทั้งพบว่าการ
เจือจางสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรที่อัตราส่วน 1:4000 มีค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสใกล้เคียงกับสารควบคุม
คุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัท และเมื่อเก็บสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่า เอนไซม์
อะไมเลสมีความคงตัวมากกว่าการเก็บที่ -20 องศาเซลเซียส (p < 0.05) แต่อย่างไรก็ตามควรเติมสารรักษาสภาพเพื่อ
เพิ่มความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร
คาสาคัญ: เอนไซม์อะไมเลส, สารควบคุมคุณภาพ, ตับอ่อนสุกร, ความคงตัว

Abstract
Serum amylase is a biochemical marker used for diagnosing pancreatic diseases. The purposes of this
study were to isolate amylase enzyme from porcine pancreas and evaluate the enzyme stability in two different
storage conditions, 4 and -20 °C. Total protein in crude extract was determined using Biuret method. Amylase
activity was measured using Amyloclastic-starch-iodine method. The specific activity of amylase in crude extract
was 929,250 units per gram of protein. Crude extract was diluted with the proportion of 1:4000 to obtain
the amylase activity similar to commercial abnormal control material. The results showed that the amylase activity
in crude extract storage at 4 °C was more stable than -20 °C (p < 0.05). Stabilizers should be necessary added
for improvement of enzyme stability.
Keywords: Amylase, Control material, Porcine pancreas, Stability
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บทนา
สารควบคุมคุณภาพคือสารที่ใช้เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อนในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ [1, 2, 3]
คุณสมบัตทิ ี่สาคัญของสารควบคุมคุณภาพคือมีส่วนประกอบเหมือนหรือใกล้เคียงกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย โดยทั่วไปสาร
ควบคุมคุณภาพที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ สารควบคุมคุณภาพที่เป็นสารละลาย (Aqueous
-based quality control material) ซึ่งเตรียมโดยการละลายสารเคมีตามชนิดที่ตอ้ งการในตัวทาละลายที่เหมาะสม อีกลุ่มคือ
สารควบคุมคุณภาพที่เตรียมจากซีรัม (Serum-based quality control material) เป็นสารควบคุมคุณภาพที่เตรียมได้จาก
ซีรัมหรือซีรัมควบคุ ม (Control serum) โดยทั่วไปแล้ วห้ องปฏิบัติการเคมีคลินิกนิยมใช้สารควบคุมคุณภาพอย่างน้ อย
2 ระดับ คือ ระดับปกติและระดับผิดปกติ [4, 5]
สารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติที่ใช้เพื่อควบคุมการตรวจการทางานของเอนไซม์อะไมเลสนั้นผลิ ตได้ยาก
โดยนิ ย มใช้ ส ารควบคุ ม คุ ณ ภาพชนิ ด ผิ ด ปกติที่ ผ ลิ ต จากบริ ษั ท ซึ่ ง มี ร าคาสู ง หรื อ ใช้ ซี รั ม ของผู้ ป่ ว ยที่ มีร ะดั บของ
เอนไซม์อะไมเลสในกระแสเลือดสูงมาเตรียมเป็นสารควบคุมคุณภาพ ซึ่งวิธีดังกล่าวมีข้อจากัดในการจัดหาตัวอย่าง
จึ ง น ามาสู่ แ นวคิ ด ในการผลิ ต สารควบคุ ม คุ ณ ภาพทดแทนจากแหล่ ง อื่น เพื่อ ใช้ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพการตรวจ
การทางานของเอนไซม์อะไมเลส งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ตับอ่อนของสุกรเพื่อเป็นแหล่งในการแยกเอนไซม์อะไมเลส
รวมถึงศึกษาความคงตัวของเอนไซม์ที่แยกได้ ผลจากงานวิจัยนี้อาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการผลิตสารควบคุม
คุณภาพเพื่อทดแทนสารควบคุมคุณภาพที่ผลิตจากบริษัทซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของห้องปฏิบัตกิ ารต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ตัวอย่างตับอ่อนและการแยกเอนไซม์อะไมเลส
ใช้ตัวอย่างตับอ่อนสุกรสดที่รักษาอุณหภูมิตลอดการทดลองด้วยน้าแข็ง โดยบดตับอ่อนด้วยตะแกรงเหล็กและ
ผสมด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 อัตราส่วนตับอ่อน 1 กรัมต่อฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร กรองด้วยผ้าขาวบาง
แล้วปั่นตกตะกอนที่ความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที นาน 5 นาที เก็บส่วนใสพร้อมทั้งบันทึกปริมาตร และวัดค่าโปรตีน
รวมด้วยหลักการ Biuret Method (Total Protein liquicolor, HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH,
Germany) หลังจากนัน้ แบ่งเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และ 4 องศาเซลเซียสเพื่อทดสอบความคงตัวต่อไป
การวัดค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลส
เจือจางสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 ให้ได้อัตราส่วนเท่ากับ 1:1,000, 1:2,000, 1:4,000,
1:8,000, 1:16,000, และ 1:32,000 วั ดค่ าการทางานของเอนไซม์ อะไมเลสในสารสกั ดหยาบตั บอ่อนสุ กรเจื อจาง
ดั ง กล่ า วโดยหลั กการ Amyloclastic starch iodine [6, 7, 8] ซึ่ ง เอนไซม์อ ะไมเลสที่ อ ยู่ในตั ว อย่างจะทาปฏิกิริย ากับ
สารละลายแป้ง แป้งที่เหลือจากการสลายด้วยเอนไซม์อะไมเลสจะทาปฏิกิริยากับไอโอดีนให้สารประกอบสีน้าเงินเข้ม
วัดค่าดูดกลืนแสงที่ 546 นาโนเมตร นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาคานวณเพื่อหาค่าการทางานของเอนไซม์ดว้ ยสมการ

โดย

Amylase activity (U/L) = [A(blk) - A(sample)] X 8000
A(blk)
A(blk)
= ค่าดูดกลืนแสงของ Blank
A(sample) = ค่าดูดกลืนแสงของ sample
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การศึกษาผลของอุณหภูมแิ ละเวลาต่อความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลส
นาสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรมาเจือจางให้ได้ค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสที่ใกล้เคียงกับค่าการ
ทางานของเอนไซม์อะไมเลสของสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัท (Serodos®plus, HUMAN Gesellschaft für
Biochemica und Diagnostica mbH, Germany) หลังจากนั้นนาตัวอย่างที่ได้และสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจาก
บริษัทเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 14 และ 21 วัน
หลังจากนั้นนาตัวอย่างและสารควบคุมคุณภาพจากบริษัทมาตรวจค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสโดยหลักการ
Amyloclastic starch iodine ดังระบุในข้างต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุ กรในแต่ละวัน
เทียบกับค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรที่วัดค่าได้ในวันแรก รวมถึง เปรีย บเทีย บ
ความแตกต่างของค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรในวันเดียวกันที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซี ย ส เที ย บกั บค่ า การทางานของเอนไซม์อ ะไมเลสในสารสกั ดหยาบตับอ่อ นสุ กรที่ เก็ บไว้ที่อุณหภูมิ
-20 องศาเซลเซียส โดยใช้สถิติ Dependent T-Test ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
IBM SPSS Statistics version 23
วิเคราะห์หาความแตกต่างของความคงตัวระหว่างสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทกับสารสกัด
หยาบตับอ่อนสุกร โดยเปรียบเทียบในตัวอย่างวันเดียวกันที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยใช้สถิติ independent T-Test
ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป IBM SPSS Statistics version 23

ผลการศึกษา
การทางานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร
ตับอ่อนสุกรน้าหนัก 99.63 กรัม ได้สารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรทั้งสิน้ 180 มิลลิลิตร และมีปริมาณโปรตีน
รวมเท่ากับ 2.88 กรัม เมื่อวัดการทางานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรดังกล่าวพบว่ามีค่าเท่ากับ
2,676,240 ยูนิต เมื่อคานวณค่าการทางานจาเพาะของเอนไซม์อะไมเลสพบว่ามีค่าเท่ากับ 929,250 ยูนิต/กรัม ดังสรุป
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร
Sample
Crude
extract

Volume
(mL)

Protein
concentration
(g/dL)

Total
protein
(g)

Amylase
activity (U/L)

Total activity
(U)

Specific
activity (U/g)

180

1.6

2.88

14,868,000

2,676,240

929,250

เมื่อเจือจางสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรแล้ววัดค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสพบว่าค่าการทางานของ
เอนไซม์อ ะไมเลสในตัว อย่า งที ่เ จือ จางที ่อ ัต ราส่ว น 1: 2000 ถึง อัต ราส่ว น 1:32,000 ให้ค ่า การทางานของ
เอนไซม์อะไมเลสแบบ dose dependent manner ดังแสดงในตารางที่ 2 นอกจากนี้พบว่าการเจือจางสารสกัดหยาบตับ
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อ่อนสุกรที่อัตราส่วน 1:4000 มีค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสเท่ากับ 3717 U/L ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสารควบคุม
คุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทที่มีค่าเท่ากับ 3999 U/L จึงเลือกค่าการเจือจางนี้ในการเตรียมตัวอย่างสารสกัดหยาบ
ตับอ่อนสุกรเพื่อศึกษาความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสต่อไป
ตารางที่ 2 ค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรเทียบกับสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติ
จากบริษัท
Commercial
Crude
Crude
Crude
Crude
Crude
Crude
abnormal
extract
extract
extract
extract
extract
extract
control
1:1000
1:2000
1:4000
1:8000
1:16000
1:32000
(U/L)
(U/L)
(U/L)
(U/L)
(U/L)
(U/L)
(U/L)
3999
7488
6195
3717
1858
942
457
ผลของอุณหภูมแิ ละเวลาต่อความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร
การศึกษาผลของเวลาต่อความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร โดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรในแต่ละวันเทียบกับค่าการทางาน
ของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรที่วัดค่าได้ในวันแรก พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงค่าการทางาน
ของเอนไซม์อะไมเลสของสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรลดลงเหลือร้อยละ 53±23.2 เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส และลดลงเหลือร้อยละ 82±2.1 เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการทางานของเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนสุกร
Amylase activity (%)
Day

Commercial Abnormal Control
(Mean±SD)
-20 °C

0
1
3
5
7
14
21

Crude Extract
(Mean±SD)

4 °C

-20 °C

107±3.4
106±1.4
104±1.5
102±0.5
102±3.6
98±1.1

53±23.2#

100±7.0
103±0.5
108±3.8
108±0.5
101±3.0
103±2.8
100±2.1

4 °C
100±1.5

36±3.2+*#
46±2.3+*#
22±2.3+*#
14±1.1+*#
22±10.7+#

82±2.1+#
81±0.5+*#
67±0.0+*#
59±1.1+*#
61±8.6*#
60±7.1+#

+

เปรียบเทียบกับตัวอย่างชนิดเดียวกันในวันที่ 0 (p < 0.05)
* เปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และ 4 องศาเซลเซียสของวันเดียวกัน ในตัวอย่างชนิดเดียวกัน (p < 0.05)
# เปรียบเทียบกับสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทที่อุณหภูมแ
ิ ละวันเดียวกัน (p < 0.05)
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นอกจากนี้พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 21 วัน ค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสของสารสกัดหยาบจากตับอ่อน
สุกรลดลงเหลือร้อยละ 22±10.7 เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และลดลงเหลือร้อยละ 60±7.1 เมื่อเก็บไว้
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งทั้งสองค่าน้อยกว่าค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสของสารสกัดหยาบจากตับอ่อน
สุ ก รในวั น ที่ 0 อย่า งมีนั ย สาคัญทางสถิ ติ (p < 0.05) นอกจากนี้การทดสอบผลของอุ ณหภู มิต่อ ความคงตั วของ
เอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรนั้นให้ผลในลักษณะเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 3

วิจารณ์และสรุปผล
การเตรียมเอนไซม์อะไมเลสจากตั บอ่อ นสุก รพบว่าสารสกัด หยาบจากตั บอ่อ นสุ ก รมีค่าการทางานของ
เอนไซม์อะไมเลสที่สูงไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง จาเป็นต้องมีการเจือจางสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรให้ได้
ค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสที่เหมาะสม โดยพบว่าการเจือจางที่ 1:4000 มีค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลส
ใกล้เคียงกับสารสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติที่ผลิตจากบริษัท
การศึกษาผลของอุณหภูมิตอ่ ค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลสจากสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรโดยเก็บ
ไว้ที่อุ ณ หภู มิ -20 องศาเซลเซี ย ส และ 4 องศาเซลเซี ย ส พบว่า ค่ า การทางานของเอนไซม์อ ะไมเลสที่ อุ ณ หภู มิ
-20 องศาเซลเซียส มีค่า ลดลงอย่า งมากเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การเก็บ สารสกัด หยาบจากตับอ่อ นสุก รที่อุณ หภูมิ
4 องศาเซลเซีย ส ซึ่ง สอดคล้อ งกับงานวิจัย ก่อ นหน้า นี้ [9, 10] การลดลงของค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลส
ดังกล่าวอาจเกิดจากการแช่แข็งที่ทาให้โครงสร้างของเอนไซม์เสียสภาพไป ดังนั้นหากต้องการเก็บรักษาสารสกัด
หยาบจากตับอ่อนสุกรเป็น ระยะเวลานานควรเติมสารที่มีคุณสมบั ติป้องกันการเสีย สภาพเมื่อ เก็บสารดั งกล่ า วที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
จากการเปรียบเทียบความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสจากสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรกับสารควบคุม
คุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทพบว่าสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริ ษัทมีความคงตัวมากกว่าสารสกัดหยาบ
จากตับอ่อนสุกรทั้งในตัวอย่างที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 และ 4 องศาเซลเซียส อีกทั้งพบว่าค่าการทางานของเอนไซม์
อะไมเลสจากสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่เก็บ ความคงตัวที่แตกต่างดังกล่าวอาจมี
สาเหตุอันเนื่องมาจากที่โดยทั่วไปแล้วสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทมักมีการเติมสารรักษาสภาพเพื่อเพิ่ม
ความเสถียรของเอนไซม์ ดังนั้นหากต้องการใช้สารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรเพื่อควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิ าร
ที่ครอบคลุมระยะเวลานานควรเติมสารรักษาสภาพเพื่อป้องกันการลดลงของการทางานของเอนไซม์อะไมเลส
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ผลของการบี บ อั ด แผ่ น เยื่ อ เพลตเลตริ ช ไฟบริ น ด้ ว ยความร้ อ นต่ อ ระยะเวลากา ร
สลายตัว และลักษณะโครงสร้างบริเวณพื้นผิวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด
Effect of heat-compression to platelet-rich fibrin membrane in degradation
time and surface structure using scanning electron microscope
ณัฐกุล จรัญธัญกุล1* และ คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ1
Natthakun Charanthanyakun1* and Kathawut Tachasuttirut1
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการบี บ อั ด แผ่ น เยื่ อ เพลตเลตริ ช ไฟบริ น ด้ ว ยความร้ อ นต่อ
ระยะเวลาการสลายตัว และลักษณะโครงสร้างบริเวณพื้นผิวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตัวอย่าง
แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินจะถูกเตรียมจากเลือดของอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงจานวน 10 คน อายุ 20-30 ปี และไม่
มีประวัติได้รับยาใด ๆ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างจานวน 60 ชิ้นถูกนามาบี บอัดด้วยเครื่องหนีบโดยใช้อุณหภูมิ
ต่างกันและแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมหรือไม่มกี ารใช้ความร้อน และกลุ่มบีบอัดด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 60, 70,
80, 90 และ 100 องศาเซลเซียส การศึกษาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ระยะเวลาการสลายตัวของตัวอย่าง 9 ชิ้นในแต่ละกลุ่ม
ถูกสังเกตและติดตามทุก 24 ชั่วโมง ตัวอย่างที่เหลือ 1 ชิ้นในแต่ละกลุ่มจะถูกตรวจสอบโครงสร้างบริเวณพื้นผิวผ่าน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่าค่าเฉลี่ยการสลายตัวของกลุ่มตัวอย่างที่ถกู
บีบอัดด้วยอุณภูมิ 90 และ 100 องศาเซลเซียส มีค่า 17 และ 15.67 วันตามลาดับ โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยการสลายตัว
นานขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างบริเวณพื้นผิวที่พบลักษณะของ
เส้นใยไฟบรินที่เรียงตัวหนาแน่นขึน้ และมีความพรุนลดลง
คาสาคัญ: แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน, ระยะเวลาการสลายตัว, โครงสร้างบริเวณพื้นผิว, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effect of heat-compression to platelet-rich fibrin (PRF)
membrane in degradation time and surface structure. The PRF membrane samples were prepared from blood
sample of ten healthy volunteers who aged 20-30 years and had no history of drug taking in a previous month.
Sixty samples were compressed using electric straightening iron with different temperature and were divided into
six groups: Control (no heat), 60, 70, 80, 90 and 100 degrees Celsius. The study was separated into 2 parts. The
degradation time of nine samples in each group was observed every 24 hours. The surface structure of one
remaining sample in each group was examined using scanning electron microscope (SEM). The results show that
the mean of degradation time of the PRF membrane samples, that were compressed with 90, and 100 degrees
Celsius, was 17, and 15.76 days, respectively. The degradation time in these groups was statistical significantly
longer than in the control group (p<0.05). According to the surface structure, dense fibrin network and low porous
was observed in these groups.
Keywords: Platelet-rich fibrin (PRF) membrane, Degradation time, Surface structure, Scanning electron microscope (SEM)

บทนา
การสูญเสียฟันเป็นปัญหาทางทันตกรรมที่ผู้ป่วยและทันตแพทย์ตอ้ งเผชิญตลอดมา ซึ่งสามารถทาการรักษาได้
หลากหลายวิธี เช่น การใส่ฟันปลอม การทาสะพานฟัน รวมถึงการฝังรากเทียมที่กาลังได้รับความนิยมในปัจจุ บัน
แต่ปัญหาที่มักพบร่วมกับการสูญเสียฟันเป็นระยะเวลานาน คือ กระดูกเบ้าฟันมีการสูญสลาย ส่งผลให้ทันตแพทย์ไม่
สามารถทาการบูรณะฟันที่สูญเสียไปได้อย่างเหมาะสม จากการศึกษาพบว่า กระดูกเบ้าฟันสูญสลายนั้นสามารถเกิด
ในแนวราบได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นของความหนาของกระดูกเบ้าฟัน ในขณะที่เกิดการสูญสลายในแนวตั้งน้อ ยกว่า
1 มิลลิเมตร นอกจากนัน้ ยังพบว่าการสูญสลายของกระดูกเบ้าฟันทั้งในแนวราบหรือแนวตั้งนั้นจะเกิดได้ถึงสองในสาม
ส่วนในช่วง 1 เดือนภายหลังการหลังถอนฟัน [1]
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษาเพื่อหวังจะลดอัตราการสูญสลายของกระดูกเบ้าฟันภายหลังการสูญเสียฟัน
มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์กระดูกเบ้าฟันให้พร้อมสาหรับการบูรณะในอนาคต ตัวอย่างเช่น การคงสภาพเบ้าฟัน (Socket
preservation) ภายหลังการถอนฟันโดยการใช้กระดูก อาตมัน (Autologous bone) หรือวัสดุทดแทนกระดูก ร่วมกั บ
การใช้แผ่นเยื่อกั้นทั้งแบบชนิดสลายตัวหรือไม่สลายตัวใส่ในแผลถอนฟันทันทีภายหลังหัตถการ [2] หรือแม้กระทั่ง
การใช้เพียงแผ่นเยื่อกั้นคลุมปากแผลถอนฟันไว้ทันทีภายหลังการถอนฟัน ก็พบว่าสามารถช่วยลดอัตราการสูญสลาย
ของกระดูกเบ้าฟันได้ [3] นอกจากการชะลออัตราการสูญสลายตัวของกระดูกเบ้าฟันแล้วนั้ นยังมีการพัฒนาการรักษา
ในกรณีที่มีการสูญสลายของกระดูกเบ้าฟันเกิดขึ้นแล้ว เช่น การปลูกกระดูก และการชักนาให้กระดูกคืนสภาพ (Guided
bone regeneration) โดยการใช้วัสดุทดแทนกระดูกร่วมกับแผ่นเยื่อกั้น [4]
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ แผ่นเยื่อกั้นนัน้ เป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในการชะลอ
การสูญสลาย และการฟื้นฟูกระดูกเบ้าฟัน [5,6] เนื่องจากแผ่นเยื่อกั้นจะทาหน้าที่เป็นผนังทดแทน ป้องกันตาแหน่ง
ที่รับกระดูกปลูกถ่ายจากการแทรกของเซลล์เนื้อเยื่ออ่อนระหว่างรอการสร้างกระดูกใหม่ อีกทั้งยังทาให้วัสดุทดแทน
กระดูกมีเสถียรภาพที่ดี [7,8] โดยทั่วไปนั้นแผ่นเยื่อกั้นจะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดสลายตัวและไม่สลายตัว
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ซึ่งชนิดสลายตัวนั้นยังสามารถแบ่งออกตามวัสดุที่ใช้ผลิต ได้แก่ วัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ [9] ถึงอย่างไรก็
ตามแผ่นเยื่อกั้นนัน้ ก็ยังมีข้อด้อยที่สาคัญ คือ ราคาสูง และสามารถคาดการณ์การสลายตัวได้ยาก
แผ่นเยื่อเพลตเลตริ ชไฟบริน (Platelet-rich fibrin membrane) จัดเป็นแผ่นเยื่อกั้ นชนิด สลายตั ว ที่ผลิ ต จาก
วัสดุธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยแผ่นเยื่อกั้นชนิดนี้สามารถเตรียมได้จากเลื อดของผู้ป่วยเอง
โดยใช้เลือดปริมาณ 5-20 มิลลิลิตร และไม่ต้องมีการใส่สารเพิ่มเติม จากนั้นนาไปผ่านกระบวนการหมุนเหวี่ยงใน
หลอดแก้ว เพื่อแยกชั้นเซลล์และกระตุ้นการเกิดโครงข่ายไฟบริน [10,11] เนื่องจากสามารถเตรียมได้จากเลื อดของ
ผู้ป่วยทาให้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแผ่นเยื่อชนิดนี้นั้นราคาถูก อีกทั้งตัวแผ่นเยื่อกั้นชนิดนี้ยังมีข้อดีอีกหลายประการคือ
มีคุณสมบัตทิ างกายภาพแข็งแรงเพียงพอสามารถปกป้องตาแหน่งที่รับกระดูกปลูกถ่ายได้, ทาหน้าที่ผสานระหว่างวัสดุ
ทดแทนกระดูก, ช่วยเหนี่ยวนาและเป็นโครงข่ายให้เซลล์ต่าง ๆ เข้ามายังตาแหน่งที่รับกระดูกปลูกถ่าย ก่อให้เกิดการ
สร้างเส้นเลือดใหม่เพิ่มขึ้น นาไปสู่การเพิ่มโอกาสสาเร็จของการรักษา, มีเม็ดเลือดขาวช่วยลดการอักเสบ และการติด
เชื้อ อีกทัง้ ภายในแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินยังมีเกร็ดเลือดฝังอยู่ภายใน ภายหลังถูกกระตุ้นจะสามารถเปลี่ยนรูปและ
มีก ารแตกตั ว ของอั ล ฟาแกรนู ล (α-granule) ภายใน และปลดปล่ อ ยสารกระตุ้น การเจริ ญ เติบโตต่า ง ๆ ออกมา
ซึ่งช่วยในกระบวนการหายของแผล [12,13]
อย่างไรก็ตาม แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินนั้นมีระยะเวลาการสลายตัวเพียง 2 สั ปดาห์หรืออาจน้อยกว่านั้น
แต่ในการฟื้นฟูกระดูกนัน้ ต้องการแผ่นเยื่อกั้นที่ปกป้องตาแหน่งที่รับกระดูกปลูกถ่ายอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ [14] ส่งผล
ให้ไม่สามารถนามาใช้เป็นแผ่นเยื่อกั้นในงานศัลยกรรมฟื้นฟู นอกจากนี้ยังพบว่าแผ่นเยื่อกั้นชนิดนี้มีระยะเวลาการ
สลายตัวที่ไม่แน่นอน จึงนามาสู่การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งต้องการศึกษาผลของการบีบอัดด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ในการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน เพื่อชะลอระยะเวลาการสลายตัว และผลต่อลักษณะโครงสร้างบริเวณพื้นผิว

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองโครงการศึกษาวิจัยในมนุ ษย์ โดยคณะกรรมการพิทักษ์สิ ทธิส วัสดิ ภาพและ
ป้องกันพยันตรายของผู้ถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 4/2560 โดยอาสาสมัครเข้า
ร่วมงานวิจัยทุกคนจะได้รับการชีแ้ จงรายละเอียดของงานวิจัยก่อนเข้าร่วม และลงนามในแบบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย
การเตรียมชิ้นตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน ซึ่งเตรียมจากเลือดของอาสาสมัครจานวน 10 คน ซึ่งมีอายุในช่วง
20-30 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว ไม่สูบบุหรี่ และไม่มีประวัติได้รับยาใด ๆ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
อาสาสมัครแต่ละคนจะถูกเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดา Median cubital ปริมาณ 30 มิลลิลิตรต่อคน จากนั้น
เลือดจะถูกแบ่งใส่หลอดทดลองแก้ว 6 หลอด หลอดละ 5 มิลลิลิตร ทาการเตรียมเพลตเลตริชไฟบรินตามวิธีการของ
Choukroun J และคณะในปี 2000 [15] โดยตัวอย่างเลือดในหลอดทดลองแก้วจะถูกในไปปั่นเหวี่ยงทันทีดว้ ยเครื่องหมุน
เหวี่ยง (DM0412: Scilogex, LLC, Suite 122 Berlin, USA) ที่แรงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ 400 g เป็นเวลา 10 นาที ตัวอย่าง
เลือดที่ได้จะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นล่างสุดเป็นชั้นของเม็ดเลือดแดง, ชั้นกลางเป็นชั้นของเพลตเลตริชไฟบริ น
ซึ่งประกอบด้วยโครงข่ายไฟบรินที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดฝังตัวอยู่ภายใน, และชัน้ บนสุดเป็นชัน้ พลาสมาที่
หลงเหลือเกร็ดเลือดเล็กน้อย
ท าการจั ด เก็ บ เฉพาะชั้ น กลางซึ่ ง เป็ น ชั้ น ของเพลตเลตริ ช ไฟบริ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ นอสั ณ ฐาน จากนั้ น
นามาเตรียมเปลี่ยนลักษณะของเพลตเลตริชไฟบรินจากก้อนอสัณฐานเป็นแผ่นเยื่อ โดยทาการบีบอัดด้วยน้าหนัก
500 กรัม บนผ้าโปร่งซึ่งวางบนพื้นผิวเรียบที่ถูกคงความหนาไว้ที่ 1 มิลลิเมตร ด้วยเบ้าอะคริลิก เป็นเวลา 1 นาที
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นาแผ่นเยื่อที่ได้ห่อด้วยแผ่นพอลิเอทิลีน (Polyethylene) แล้วนาไปบีบอัดผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 60, 70, 80, 90 และ
100 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องหนีบผม (Lersacha, Bangkok, Thailand) โดยทุกชิ้นจะถูกควบคุมความหนาไว้ที่ 1 มิลลิเมตร
และบีบอัดเป็นเวลา 5 วินาที ซึ่งก่อนทาการบีบอัดทุกครั้งผิวของเครื่องหนีบจะถูกตั้งอุณหภูมิตามที่กาหนด และถูก
ตรวจสอบอีกครั้งด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอนิ ฟราเรด (FT3700-20: Hioki, Nagano, Japan) จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกลุม่ ตัวอย่าง และจานวนตัวอย่าง
กลุ่ม
1. กลุ่มควบคุม

การทดสอบ
ระยะเวลาการสลายตัว
9 ชิ้น

การตรวจสอบ
ลักษณะโครงสร้างพื้นผิว
1 ชิ้น

2. กลุ่ม 60 oC

9 ชิ้น

1 ชิ้น

3. กลุ่ม 70 oC

9 ชิ้น

1 ชิ้น

4. กลุ่ม 80 oC

9 ชิ้น

1 ชิ้น

5. กลุ่ม 90 oC

9 ชิ้น

1 ชิ้น

6. กลุ่ม 100 oC

9 ชิ้น

1 ชิ้น

การทดสอบระยะเวลาการสลายตัว
แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินจานวน 54 ตัวอย่าง จากกลุ่ มต่าง ๆ จะถูกบรรจุในจานเพาะเลี้ยงจานวน 54 จาน
ซึ่งภายในแต่ละจานมีสารละลายพลาสมินจากมนุษย์ (Human plasmin )ความเข้มข้น 2 ไมโครกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร ผสม
กับสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ต (Hank’s balance salt solution)(14) จากนั้นจะถูกนาไปเก็บในตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 37 องศาเซลเซียส และทาการบันทึกภาพและจดระยะเวลาการ
ละลายตัวทุก 24 ชั่วโมง จนกว่าแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินจะสลายหมดหรือครบระยะเวลา 4 สัปดาห์
การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างพืน้ ผิว
แผ่ น เยื่ อ เพลตเลตริ ช ไฟบริ น จะถู ก แช่ ใ นสารละลายกลู ต าร์ อั ล ดี ฮั ย ด์ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 2.5
(2.5% Glutaraldehyde) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนามาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์
ความเข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตร (Phosphate buffered saline; PBS 0.1 mol/liter) แล้วนาไปผ่านกระบวนการคงสภาพ
เนื้อเยื่อ (Fixation) ในออสเมียมเตตรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 1 (1% Osmium tetroxide) เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ล้ า งด้ ว ยสารละลายฟอสเฟตบั ฟ เฟอร์ ค วามเข้ ม ข้ น 0.1 โมลต่ อ ลิ ต ร และน ามาผ่ า นกระบวนการมาแทนที่ น้ า
(Dehydrate) ด้วยเอธิลอัลกอฮอล์ (Ethanol) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 30, 50, 70, 80, 90 และ 100 ครั้งละ 60 นาที
สุดท้ายนากลุ่มตัวอย่างไปทาให้แห้ง (Drying) ด้วยเครื่องทาแห้งตัวอย่างแบบวิกฤต (Critical point drying; CPD) แล้ว
ติดตัวอย่างบนแผ่นวางชิ้นงาน (stub) และเคลือบด้วยทองด้วยเครื่องเคลือบผิวด้วยโลหะ (Sputter coater) ก่อนนาไป
ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM-5910LV: JEOL Ltd, Tokyo, Japan) และทาการบันทึกภาพ
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ผลการศึกษา
การทดสอบระยะเวลาการสลายตัว
ผลการวัดระยะเวลาการสลายตัวของแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินพบว่ากลุ่มควบคุมมีระยะเวลาการสลายตัว
เฉลี่ยที่ 9.56 วัน กลุ่ม 60 และ 70 องศาเซลเซียสมีระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยที่ 9.89 วัน กลุ่ม 80 องศาเซลเซียสมี
ระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยที่ 10.33 วัน กลุ่ม 90 องศาเซลเซียสมีระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยที่ 17 วัน และกลุ่ม
100 องศาเซลเซียสมีระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยที่ 15.67 วัน โดยพบว่าระยะเวลาสลายตัวที่น้อยที่สุดคือ 6 วัน
และนานที่สุดคือ 25 วัน

17

9.5

9.8

9.8

15.67

10.33

แผนภูมิ 1 แสดงระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ One-Way ANOVA พบว่าระยะเวลาการสลายตัวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคั ญ
(p<0.05) และจากสถิติ Turkey’s test พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ถูกบี บอั ดด้วยอุ ณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส มีระยะเวลาการ
สลายตัวช้ากว่ากลุ่มควบคุม, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) และกลุ่มอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส มีระยะเวลาการสลายตัวช้ากว่ากลุ่มควบคุม, 60 และ 70 องศาเซลเซียส อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Turkey’s test (ตัวเลขในตารางแสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาการสลายตัวเป็น
จานวนวัน)
Subset for alpha = 0.05
Group
N
1
2
3
กลุ่มควบคุม
9
9.5556
o
60 C
9
9.8889
70 oC
9
9.8889
80 oC
9
10.3333
10.3333
100 oC
9
15.6667
15.6667
o
90 C
9
17.0000
Sig.
.998
.072
.981
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การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างพืน้ ผิว
ผลจากการตรวจสอบโครงข่ า ยไฟบริ น บริ เ วณพื้ น ผิ ว ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราดที่
กาลังขยาย 1000 เท่า พบว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ถูกบีบอัดด้วยอุณหภูมิ 60, 70 องศาเซลเซียส มีโครงข่ายไฟบริน
บริเวณพื้นผิวที่มีความพรุนของเส้นใยอยู่มาก ในกลุ่มทดลองที่ 80 องศาเซลเซียสเริ่มพบว่าช่องว่างระหว่างรูพ รุน
ลดลง และกลุ่มตัวอย่างซึ่งถูกบีบอัดด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 90 และ 100 องศาเซลเซียส พบว่ามีโครงข่ายไฟบริน
บริเวณพื้นผิวที่มีรูพรุนระหว่างเส้นใยน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังภาพที่ 1

A

B

C
A

D

E

F

ภาพที่ 1 ภาพลักษณะโครงข่ายไฟบรินบริเวณพื้นผิวของกลุม่ ตัวอย่างที่กาลังขยาย 1,000 เท่า
(A: กลุ่มควบคุม B: กลุ่ม 60 องศาเซลเซียส C: กลุ่ม 70 องศาเซลเซียส
D: กลุ่ม 80 องศาเซลเซียส E: กลุ่ม 90 องศาเซลเซียส F: กลุม่ 100 องศาเซลเซียส)
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วิจารณ์ และสรุปผล
การชะลอการสลายตัวของแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินนั้น สามารถทาได้โดยการดัดแปรการเชื่อมโยงระหว่าง
โครงข่ายไฟบรินเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความหนาแน่นแก่โครงสร้างเส้นใยพอลีเมอร์ [16] ซึ่งมีวธิ ีการหลากหลาย เช่น การ
ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต หรือการใช้สารเคมี ได้แก่ เจนิพิน (Genipin), กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) และ 1-เอทิล-3(3-ไดเมนไทลามิโนโพรพิล) คาร์โบนิมาย ไฮโดรครอไรด์ (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride)
แต่การใช้วิธีการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ และไม่มีความเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ [4] จึงได้มีความ
พยายามที่จะใช้ความร้อนเพื่อดัดแปรการเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายไฟบรินในสัตว์ทดลอง โดยพบว่าความร้อนสามารถ
ช่วยชะลอระยะเวลาการสลายตัวของแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน และไม่มีความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง สอดคล้องกับ
ศึกษาของ Kawase และคณะ [14] พบว่าการบีบอัดแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินด้วยความร้อน เป็นเวลา 2-15 วินาที
สามารถชะลอระยะเวลาการสลายตัวได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงมีการศึกษาผลของการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริ ช
ไฟบรินด้วยความร้อนไม่มากนัก อีกทั้งจากัดอุณภูมิที่ใช้แค่เพียง 90 และ 120 องศาเซลเซียส จึงนาไปสู่การศึกษานี้
ซึ่งเตรียมแผ่นเยื่อที่ถูกบีบอัดด้วยอุณหภูมิต่าง ๆ เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกันในการเตรียมแผ่นเยื่อเพลต
เลตริชไฟบริน และหาอุณหภูมทิ ี่เหมาะสมในการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินด้วยวิธีการบีบอัดด้วยความร้อน
จากผลการศึกษาพบว่า แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินที่ถู กบีบอัดด้วยความร้อน 90 และ 100 องศาเซลเซียส
มีระยะเวลาการสลายตัวที่ช้าลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kawase
และคณะ [14] ซึ่ ง ศึก ษาถึง ผลของความร้ อนในการเตรี ย มแผ่นเยื่อ เพลตเลตริ ชไฟบริ นต่อ ระยะเวลาการสลายตัว
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ถูกบีบอัดด้วยความร้อนมีระยะเวลาการสลายตัวมากกว่า 10 วัน ในขณะที่กลุ่มที่ถูกเตรียม
โดยการบีบอัดด้วยผ้าโปร่งนั้นมีระยะเวลาการสลายตัวเพียง 5-6 วันเท่านัน้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับภาพโครงสร้าง
บริเวณพื้นผิวภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ่งพบว่าความร้อนส่งผลให้แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน
การเรียงตัวของแต่ละเส้นใยไฟบรินถูกบีบอัดมาให้ใกล้กันมากขึ้น จึงมีความหนาแน่นของโครงข่ายที่มากขึ้นและมีความ
พรุนจากการเรียงตัวของโครงข่ายไฟบรินบริเวณพื้นผิวที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินที่
ถูกบีบอัดด้วยความร้อนนั้นมีระยะเวลาการสลายตัวที่ช้าลง
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าความร้อนนั้นสามารถส่งผลเสียต่อคุณสมบัติของโปรตีนเช่นกัน โดยจะทาให้โปรตีน
สูญเสียคุณสมบัตทิ างกายภาพบางประการ เช่น ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงระหว่างพันธะของกรดอะมิโน รวมถึง
อาจไปทาลายเกร็ดเลือดและ สารเร่งการเจริญเติบโต (Growth factors) ภายในแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน ดังนั้น
การทดสอบคุณสมบัตอิ ่นื ๆ จึงมีความจาเป็นในการศึกษาต่อไป
ภายใต้ข้อจากัดของการศึกษาครัง้ นี้สรุปได้ว่า ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 และ 100 องศาเซลเซียส สามารถช่วย
ลดอัตราการสลายตัวของแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินได้ โดยความร้อนจะมีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริเวณพื้นผิวให้
มีโครงข่ายไฟบรินที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึน้ ดังนั้นการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินโดยการบีบอัดด้วยความร้อน
ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมจึงอาจนาไปใช้ในหัตถการการรักษาฟื้นฟูทางทันตกรรมต่อไปได้
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พฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคก๋วยเตียวที่มีการปนเปื้อนสารอะฟาทอกซินในพริกป่น
และถั่วลิสง อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Risk Behavior of Noodle Consumption Contaminated to Alflatoxin in Cayenne
and Peanuts in Thasala, Nakhon Si Thammarat Province
พิมาน ธีระรัตนสุนทร1*วาริท เจาะจิตต์1 ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ1์ และ นูรซี ัน ดามีเยาะ1
Phiman Thirarattanasunthon1*, Warit Jawjit1, Nattawat Suksawad1 and Noorison Damiyao1
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมความเสี่ยงในการบริโภคก๋วยเตี๋ยวและตรวจการปนเปื้อน
สารอะฟลาทอกซิน ในพริกป่นและถั่วลิสงป่นที่ใส่ในการบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยเก็บข้อมูลจากร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตเทศบาลตาบล
ท่าศาลา ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 ทั้งหมด 18 ร้าน จานวน 36 ตัวอย่างและสอบถามผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยวจานวน
100 ราย ผลการศึกษาพบว่าพบปริมาณสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94.4 ของร้านโดยมีความ
เข้มข้นของสารอะฟลาทอกซิ นอยู่ในช่วง 10-124 พีพีบี ส่วนพริกป่นพบร้อยละ 100 มีปริมาณเกินมาตรฐานทุกตัวอย่าง
โดยมีความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซินอยู่ในช่วง 22-40 พีพีบี ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 52 เป็นนักเรียน
นักศึกษาร้อยละ 44 บริโภคก๋วยเตี๋ยว 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ นิยมใส่ถั่วลิสงและพริกป่น 1-2 ช้อนชาทุกครั้งที่บริโภค ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องอันตรายความเป็นพิษและความเสี่ยงต่อร่างกายและการป้องกันสารอะฟลาทอกซินร้อยละ 78
ผู้บริโภค ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความสะดวกและรสชาติมากกว่าความปลอดภัย หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการเฝ้าระวัง
การปนเปื้อน และการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: พฤติกรรมเสี่ยง, ก๋วยเตี๋ยว, อะฟาทอกซิน

Abstract
This survey research aimed to study risk behaviors of noodle consumption and determined the contamination
of Alflatoxin in Cayenne and Peanuts at Thasala sub-district between September-November.A total of 36 cayenne and
peanuts samples were collected from 18 shops. Structured interviews were employed for data collecting from customers.
The result showed the number of sample and percentage of contamination of aflatoxin over 20 ppb as follow.
The consumer would be at risk from the quantity of Alflatoxin in Cayenne and Peanuts exceeded standard of MOPH
regulation 94.4 percent. The concentration of alflatoxin is 10-124 ppb of Cayenne and 22-40 ppb of Peanuts. Most of
consumers were male 52 % and 44 % of students. The customers consumed 1-2 times a week and oftenly admixture
Cayenne and Peanuts. Most of them lack of knowledge in part of risk and jeopardy from alflatoxin 78 percent and most
of them focus on flavorful than safety that why related organization have to established surveillance system and give
information continuously.
Keywords: Risk Behaviors, Noodle, Aflatoxin
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บทนา
ในปัจจุบันการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความเจริญก้าวหน้า ความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นเรื่องหนึ่ง
ที่ผู้บริโภคควรให้ความสาคัญเป็นอย่างมากเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อันตรายจากการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารเป็นสิ่งที่
เรามองไม่เห็น แต่เกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา ในทุกมื้ออาหาร โอกาสจะรับรู้ถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารคือ
รู้ล่วงหน้าแล้วระมัดระวัง โดยศึกษาข้อมูลที่รัฐบาลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาหารปลอดภัย และข้อมูลความรู้
ทั่วไป จากนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อความปลอดภัย ส่วนการรับรู้อาจเป็นเวลาที่ต้องรับรู้อย่างไม่พึง
ประสงค์ เพราะได้รับอันตรายจากสารพิษที่บริโภคเข้าไปโดยไม่รู้ตัวควรระมัดระวัง และใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยใน
การบริโภคอาหาร องค์กรอนามัยโลกจัดระดับความเป็นพิษของสารอะฟลาท็อกซิน ให้เป็น "สารก่อมะเร็ง" ที่ร้ายแรงที่สุด
ชนิดหนึ่ง เพราะสารอะฟลาท็อกซินเพียง 1 ไมโครกรัมสามารถทาให้เกิดการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย และทาให้เกิดมะเร็งใน
สัตว์ทดลองได้ เมื่อได้รับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีทุกครั้งที่เลือกซื้ออาหารจากตลาดสด ให้เลือกซื้อจากร้านที่มีป้าย
อาหารปลอดภัย (FOOD SAFETY) เป็นสาคัญ หรือการไม่ควรนาอาหารส่วนที่เหลือขึ้นมารับประทาน เพราะอาหารชิ้นนั้น
อาจมีสารแอฟลาทอกซิน กระจายไปทั่วชิ้นแล้ว ดังนั้นอาหารที่ขึ้นราแล้ว ขอให้ทิ้งไป ทั้งหมด เมื่อรับประทานอาหารตาม
ร้านอาหารนอกบ้าน ควรระมัดระวังอาหารที่ต้องปรุงรส เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดไท ยา ส้มตา ฯลฯ โดยสังเกตเครื่องปรุงรส
ไม่ว่าจะเป็นพริกป่น พริกไทย ถั่วลิสงบด กุ้งแห้ง ว่ามีลักษณะอับชื้น มีกลิ่นหืน จับตัวเป็นก้อน มีสีผิดปกติ เช่น สีเหลือง
คล้า หรือมีเชื้อราหรือไม่ หากไม่แน่ใจและรู้สึกว่าร้านจาหน่าย อาหาร นาเครื่องปรุงรสที่เก็บไว้นาน ๆ มาปรุงอาหารให้
ก็ไม่ควรรับประทาน เพื่อความปลอดภัย ขอให้สังเกตร้านอาหารที่ได้รับป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food
Good Taste) ความเร่งรีบในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันที่มากขึ้น การรับประทานอาหารและวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป
ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาหารประเภทหารั บประทานได้ง่าย สะดวกราคาไม่แพงผู้คนนิยม การรับประทานก๋วยเตี๋ยวของคน
ส่ ว นใหญ่ มั ก นิ ย มน าถั่ ว ลิ ส งป่ น และพริ ก ป่ น เป็ น เครื่ อ งปรุ ง รสอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง ท าให้ ก๋ ว ยเตี๋ ย วมี รสชาติ อ ร่ อ ยและ
น่ารับประทานมากขึน้ จากการสารวจข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี 2553 การสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การพบ
สารอะฟลาทอกซิน พบร้อยละ 7 เป็นอันดับสองของสารทั้งหหมด 8 ชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด การตรวจสอบ
และการเฝ้าระวังเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัย
มีความสนใจในปัญหาดังกล่าว เพื่อการศึกษาข้อมูลความเสี่ยงและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินด้านความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาในอนาคตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงการบริโภคและการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในพริกและถั่วลิสงในพื้นที่
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณแบบภาคตัดขวาง

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชาชนที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยว 100 คน
ร้านจาหน่ายก๋วยเตี๋ยว 18 ร้าน
กลุ่มตัวอย่าง จากตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยว จานวน 100 คน โดยการเก็บตัวอย่างจากลูกค้าผู้สมัคร
ใจให้ขอ้ มูลโดยเป็นการสุ่มแบบ บังเอิญ
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เครื่องมือ
1. แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริโภคประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยว
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติการบริโภค
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความรู้เรื่อสารอะฟลาทอกซิน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามและข้อมูลเชิงปริมาณ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ของตัวแปรต่างโดยใช้ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการอธิบายการสังเกตต่าง ๆ ที่ได้จาก
การเก็บข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ด้วยสถิตวิ เิ คราะห์สถิตไิ คว์สแควร์
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556 ด้วยการใช้เครื่องมือ
และเก็บข้อมูลด้วยการสอบถาม
1. โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 100 คน ตามแบบสัมภาษณ์
2. การตรวจการปนเปื้อนสารในถั่วและพริกป่น
3. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อประเมินข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมความเสี่ ยง
ใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละสาหรับนาเสนอข้อมูลแจงนับ ข้อมูลต่อเนื่องนาเสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่าสุดและสูงสุด กรณีเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงไม่ปกตินาเสนอด้วยค่ามัธยฐาน (Median) วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภค โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-square test หรือใช้สถิติ Fisher’s exact test

ผลการศึกษา
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างร้านจาหน่ายก๋วยเตี๋ยวที่มถี ั่วลิสงป่นจานวน 18 ตัวอย่าง พบว่ามีอะฟลาทอ็กซินเกิน
จานวน 17 ร้านคิดเป็นร้อยละ 94 การสอบถามการบริโภคจานวน 100 รายพบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 52 อายุอยู่ในช่วง
13-60 ปี อายุเฉลี่ย 37 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 36 อาชีพ เป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 44 ทาธุรกิจ
ส่วนตัวร้อยละ 28 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 10 และอื่นๆ ร้อยละ 18 รายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,580 บาท บริโภค
ก๋ วยเตี๋ยวสั ปดาห์ ละ 1-2 ครั้ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 64 บริ โภคถั่ วลิ สง 1-2 ช้อนชาต่อครั้ งร้ อยละ 74 พริ กป่ นร้ อยละ 72
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ในส่วนผู้ขายพบว่าผู้ขายร้านก๋วยเตี๋ยวยังขาดความรู้ในเรื่องสารอะฟลาทอกซินร้อยละ 83.3
มีพฤติกรรมการเลือบริโภคโดยรสชาติมากที่สุดร้อยละ 54 เลือกความสะอาดมากที่สุดร้อยละ 53 ความสะอาดของวัสดุ
อุปกรณ์และร้านร้อยละ 50 การมีป้ายรับรองด้านความสะอาดร้อยละ 19 ร้านเปิดใหม่ร้อยละ 20 ด้านความรู้ ไม่เคยได้รับ
ความรู้และไม่มีความรู้เรื่องอะฟลาท็อกซิน ไม่ทราบอันตราย ไม่ทราบการป้องกัน และไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ
61, 93 และ 78 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปลักษณะทางประชากร
คุณลักษณะทางประชากร
จานวน (N = 100)
เพศ
ชาย
52
หญิง
48
อายุ (ปี)
<30
59
31-40
14
41-50
14
51-60
12
60+
1
Mean = 37.59, S.D = 15.73, Min = 14 , Max = 60
สถานภาพการสมรส
โสด
74
คู่
20
หม้าย/หย่า/แยก
6
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
1
ประถมศึกษา
11
มัธยมศึกษา
29
ปริญญาตรีและสูงกว่า
59
รายได้ (บาท/เดือน)
ต่ากว่า 5,000
12
5,001-10,000
56
10,001 – 15,000
26
มากกว่า 15,000
6

ร้อยละ
52.0
48.0
59.0
14.0
14.0
12.0
1.0

74.0
20.0
6.0
1.0
11.0
29.0
59.0
12.0
56.0
26.0
6.0
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทัศนคติการบริโภคก๋วยเตี๋ยว
คุณลักษณะทางประชากร
จานวน (N = 405)
ทัศนคติต่อการบริโภค
สถานที่ใกล้บ้าน
39
เดินทางสะดวก
29
คานึงถึงรสชาติ
54
ความสะอาดของก๋วยเตี๋ยว
53
ความสะอาดของอุปกรณ์
50
ความสะอาดของร้าน
45
การให้บริการที่รวดเร็ว
40
การแต่งกายของพนักงาน
41
ความรู้เรื่องสารอะฟลาท็อกซิน
ไม่ทราบอันตราย
61
ไม่ทราบเรื่องการป้องกัน
93
ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร
78
การเติมพริกป่นและถั่วลิสง
ไม่เคย
7
เคย
93

ร้อยละ
39.0
29
54.0
53.0
50.0
45.0
40.0
41.0
61.0
93.0
78.0
7.0
93.0

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคก๋ วยเตี๋ยวและการได้ รั บความเสี่ ยงของสารอะฟลาท็ อกซิ นที่ ปนมากั บถั่ ว
และพริกป่น พบว่าเป็นปัญหาและมีความเสี่ยงมาก ผู้บริโภคควรให้ความสนใจต่ออันตรายและตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับประทานทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ งการศึกษานี้สอดคล้องกับข้อมูล จากการศึกษา
ของศศิธร ฐิติเพชรกุลปี 2553 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อราและอะฟลาทอกซินในถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่วพร้อมบริโภค จากการ
เก็บตัวอย่างถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั้วพร้อมบริโภคจากร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ตลาด จานวน 266 ตัวอย่าง พบปริมาณ
อะฟลาทอกศินเกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบในขนมกรอบ และถั่วลิสงป่น และสอดคล้องกับการศึกษา
ของนงนุช อังยุรีกุล 2553 เรื่องการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคไทยจากอะฟลาทอกซินในพริก แห้ง และวิเคราะห์
ต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนการจัดการความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกร ผู้รวบรวม และผู้นาเข้ายังไม่มี
ความพร้อม ส่วนโรงงานแปรรู ป มีความพร้อมและความสามารถเพียงพอที่จะให้มี การประกาศใช้มาตรฐานบั งคั บ
พริกแห้ง และผู้บริโภคไทยได้รับความเสี่ยงจากการบริโภคพริกแห้งที่ปนเปื้อน สารพิษอะฟลาทอกซิน ซึ่งการลงทุนจัดการ
ความเสี่ ย งพบว่ า มี ผ ลประโยชน์ มากกว่ า ต้ น ทุ น จึ งควรก าหนดให้ มี การ จั ดตั้ งมาตรฐานบั งคั บในพริ ก แห้ ง ขึ้ น ใช้
การตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจและตระหนัก การได้รับความรู้ที่ถูกกต้อง
การมีทัศนคติที่ดตี อ่ สุขภาพ การบริโภคและความเสี่ยง เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณร่วมด้วย ในส่วนที่เป็นข้อมูลผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
การเจ็บป่วยและอัตราอุบัตกิ ารณ์การเจ็บป่วย การค้นหาปัจจัยในการบริโภค ความเสี่ยงและผลกระทบ การเก็บข้อมูล
ด้านการปนเปื้อนในแต่ละเดือนและแต่ละ ฤดู รวมถึงแหล่งที่มา และกระบวนการผลิตต่าง ๆ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักวิชาสหเวชสาสตร์และสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สนับสนุนงบประมาณใน
การวิจัย ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้านค้าร้า นก๋วยเตี๋ยวทุกร้านในเขตเทส
บาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช ที่ให้ขอ้ มูลในการศึกษาและการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
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ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบของกลู ต้ า ไธโอนของ
นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Factors Affecting to Select the Glutathione Component Products Usage in
Female Students of Loei Rajabhat University
ฐิ ติ พ ร บ ารุ ง ราษฎร์ 1ศิ ริ น ภาวรรณ แสงจั น ทร์ 1 สนมพร พรมพิ ม พ์ 1 สริ ย า ทองวงค์ ษ า 1 อนุ วั ฒ น์
บุดดีเหมือน1 และ วิรยา วิฑูธีรศานต์1*
Thitiporn Bumrungrat1 , Sirinapawan Sangjan1 , Sanomporn Prompim1 , Sariya Thongvongsa1 ,
Anuwat Buddeemuan1 and Wiraya Witoteerasan1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ มี ส่ วนประกอบของกลู ต้ าไธโอนของนั กศึ กษาหญิ งในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เลย กลุ่ มตั วอย่ างคื อนั กศึ กษาหญิ ง
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม จานวน 396 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผ่าน
การวิเคราะห์ คุ ณภาพมีค่ าความเชื่อมั่ นมากกว่ า 0.7 วิเคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ สถิ ติแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุ คู ณ ผลการวิ จั ย พบว่ าปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อการเลื อ กใช้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี
ส่ วนประกอบของกลู ต้ าไธโอนของนั กศึ กษาหญิ งในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเลย คื อ คณะวิ ทยาการจั ดการเที ยบกั บ
คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม การมีรายได้ จากการทางานพิเศษ ความรู้ ในการเลือกใช้ผลิ ตภั ณฑ์ที่มีส่ วนประกอบ
ของกลูต้าไธโอน และรายได้ต่อเดือนโดยมีความสามารถทานายได้มากกว่าร้อยละ 18 ได้สมการมาตรฐานคือ Z = 0.264
(คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) + 0.182(การมีรายได้จากการทางานพิเศษ) + 0.144 (ความรู้
ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน) + 0.144 (รายได้ต่อเดือน)
คาสาคัญ: การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์, กลูต้าไธโอน, นักศึกษาหญิง
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Abstract
This cross-sectional study aimed to study the factors affecting to select the glutathione component products
usage in female students of Loei Rajabhat University. The study sample was 396 peoples who female students of
Loei Rajabhat University by cluster random sampling. Data collected by using questionnaires, which have the
reliability more than 0.7. Data were analyzed in term of frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation
and multiple linear regression. The study revealed that factors that affects the glutathione component products
usage selection were: faculty of management science compare with faculty of industrial technology, special income
from part time job, knowledge about the glutathione component products usage selection, and income per month.
It could be predicted accurately more than 18 percent. Equation of standard score was: Z = 0.264(Faculty of
Management Science compare to Faculty of Industrial Technology)+0.182(Income from part-time job)+ 0.144 (Knowledge
of using glutathione component products)+ 0.144 (Income per month)
Keywords: product selection, glutathione, female, student

บทนา
ค่านิยมผิวขาวในประเทศไทยกาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ เนื่องจากมลภาวะทางอากาศส่งผลให้แสงแดดที่
ผ่านมายังผิวโลกมีปริมาณของรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่ค่อนข้างสูง เมื่อผิวหนังได้รับรังสีอัลต้าไวโอเลต เมลาโนไซต์ในหนัง
กาพร้าจะถูกกระตุน้ ให้สร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานิน เพื่อปกป้องผิวจึงทาให้ผิวคล้าขึน้ อีกทั้งคนเอเชียยังมีค่านิยมว่าการมี
ผิวขาวเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจ หลายคนจึงพยายามให้ผิวตนเองขาวขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษา [1] จึงเป็นที่มาของ
ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาผิวทั้งที่เป็นเครื่องสาอางควบคุม ไม่ควบคุมและเวชสาอางชนิดต่างๆที่มีส่วนผสมของสารที่ช่วย
กระตุน้ ให้ผิวขาว กระจ่างใสมากขึน้ ซึ่งสารที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันสารหนึ่งคือ กลูตา้ ไธโอน [2]
กลูต้าไธโอน (glutathione) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์ได้เอง มีคุณสมบัติ
เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งทาหน้าที่ในการปกป้องเนื้อเยื่อไม่ให้ถูกทาลายโดยสารอนุมูลอิสระที่สะสมอยูต่ ามส่วนต่างๆของร่างกาย
ช่วยเพิ่มความสามารถของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและที่สาคัญยังช่วยตับในการทาลายและขจัด
สารพิ ษออกจากร่ างกายด้ วย ซึ่ งในทางการแพทย์ พบว่ ามี การน ากลู ต้ าไธโอนมาทดลองใช้ ในการรั กษาโรคต่ าง ๆ
เช่น โรคเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทบกพร่อง โรคพากินสัน โรคสมองเสื่อม โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ มะเร็งกระเพาะ
อาหารและมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งผลข้างเคียงที่พบคือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามีผิวที่ขาวขึ้น เนื่องจากกลูต้าไธโอน
ไปมีผลเปลี่ยนเม็ดสีของผิวหนังผู้ป่วยจากเม็ดสีน้าตาลดาเป็นเม็ดสีชมพูขาว ด้วยเหตุน้ีจึงมีการคิดนาเอาสารนี้มาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวทั้งในรูปแบบเม็ดสาหรับรับประทาน ทาผิวภายนอก และฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาหรือกล้ามเนื้อ
โดยคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มความเข้มข้น ของกลูตา้ ไธโอนในกระแสเลือดให้มาก ๆ เพื่อให้ได้ผิวที่ขาวขึน้ [3]
ด้วยเหตุน้ีจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จ ะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้า
ไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อนาผลวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่ วนประกอบของกลู ต้ าไธโอนของนั กศึ กษาหญิ งในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเลย โดยเก็ บข้ อมู ลจากนั กศึ กษาหญิ งใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีทั้งหมด 5 คณะ โดยผู้วิจัยต้องการ
ที่จะทดสอบระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยในเรื่องการเลือกใช้ผลิตภั ณฑ์ ที่มี
ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ยามาเน่ (n=N/(1+Ne2))
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรดังกล่าว และเพื่อป้องกันกรณีเก็บแบบสอบถามได้ไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงดาเนินการ
เก็บข้อมูลเพิ่มร้อยละ 5 ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 396 คน โดยเก็บจาก 5 คณะ ตามสัดส่วนของจานวนนักศึกษา
คือ คณะครุศาสตร์ จานวน 86 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 91 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 97 คน คณะวิทยาการจัดการ จานวน 116 คน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้า
ไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความรู้ใน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน จานวน 15 ข้อ เป็นแบบ 2 ตัวเลือก โดยเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อ
เดียว ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน จานวน 15 ข้อ เป็นแบบ Likert Scale
5 ระดับ ส่วนที่ 4 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มสี ่วนประกอบของกลูต้าไธโอน จานวน 4 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ และส่วนที่ 5
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นข้อคาถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามขณะรับ
แบบสอบถามคืนจากผู้ตอบโดยหากไม่สมบูรณ์จะถามข้อคาถามที่ไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนก่อนรับแบบสอบถามกลับไป
โดยแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดนิยามตัว
แปร เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการสร้ า งแบบสอบถาม 2) สร้ า งแบบสอบถามและตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากปรับปรุงแล้วนาไปทดลองใช้ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยแบบวัด ความรู้ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน ได้ค่าความเชื่อมั่น
(KR 20) เท่ากับ 0.77 และแบบวัดทัศนคติในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.71
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ H 007/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่พิจารณาตัวแปรในสมการ
ด้วยวิธี Stepwise จะถูกใช้เพื่อหาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนของนักศึกษา
หญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แบบตัวพหุแปร โดยจะทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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การดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัยในครัง้ นี้แบ่งขัน้ ตอนการดาเนินงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนงานดาเนินงานสารวจประเด็นที่สนใจศึกษา
1.2 วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการศึกษาและเลือกประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
1.3 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.4 สร้างเครื่องที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
1.5 ตรวจความถูกต้องของเครื่องมือและดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ดาเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
2.2 บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
2.4 เรียบเรียงเอกสารรายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการสรุปและนาเสนอข้อมูล
3.1 สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ
3.2 นาเสนอผลการดาเนินงาน
3.3 ส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงพรรณนา
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่ ม ตั ว อย่า งเป็ น นั ก ศึก ษาหญิง ที่ ก าลั ง ศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ เลยจ านวน 396 คน ส่ ว นใหญ่ จ ะมี
อายุ 21-23 ปี จานวน 260 คน คิดเป็นร้อย 65.65 กาลังศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55
ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.54 เกรดเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 3.00-4.00 จานวน
212 คน คิดเป็นร้อยละ 54.64 มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001–10,000 บาท/เดือน จานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.85
โดยมีแหล่งที่มาของรายได้จากบิดามารดา จานวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 67.08
2. ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน
ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใน
ภาพรวม พบว่าข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุดคือ การฉีดสารกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดในปริมาณมากอาจทาให้เกิด
ภาวะช็อค หายใจลาบากและเสียชีวิตได้ จานวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 89.14 และข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุดคือ
สารกลู ต้ า ไธโอนในร่ า งกายมี ห น้ า ที่ สั ง เคราะห์ ไ ขมั น ช่ ว ยให้ ไ ขมั น ที่ ส ะสมในร่ า งกายลดลง จ านวน 270 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.18 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิ งในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเลย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.71, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15)
(แบ่งระดั บแปลผล โดยค่าเฉลี่ย 0.00-0.33 อยู่ในระดั บน้อย, ค่าเฉลี่ย 0.34-0.66 อยู่ในระดั บปานกลาง และค่าเฉลี่ ย
0.67-1.00 อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่
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การฉีดสารกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดในปริมาณมากอาจทาให้เกิดภาวะช็อค หายใจลาบากและเสียชีวิตได้ (ค่าเฉลี่ย 0.98,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31) ไม่ควรใช้สารกลูต้าไธโอนที่มีฤทธิ์เพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายโดยไม่จาเป็น เพราะอาจ
เกิดอันตรายได้ (ค่าเฉลี่ย 0.89,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) และเมื่อรับประทานกลูต้าไธโอนในปริมาณมากหรือติดต่อกัน
เป็นเวลานานจะส่งผลให้เม็ดสีผิวถูกทาลาย (ค่าเฉลี่ย 0.84, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน
คาถาม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. กลู ต้า ไธโอนเป็ น สารต้า นอนุ มู ล อิส ระที่ เซลล์ ใ นร่ า งกาย
0.62
0.49
มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง
2. ผลข้ า งเคี ย งจากการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบ
0.72
0.46
ของกลูต้าไธโอน
3. กลูต้าไธโอนสามารถเปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมของเซลล์ 0.82
0.38
สร้างเม็ดสีได้ ทาให้เซลล์สร้างเม็ดสีที่ผิวหนังทางานลดลง ทา
ให้ขาวขึ้นได้
4. หากหยุดใช้สารกลูต้าไธโอนผิวจะกลับมาคล้าอีก
0.76
0.43
5. สารกลูต้าไธโอนช่วยตับในการทาลายและขจัดสารพิษออก
จากร่างกาย เช่น สารปรอท ยาฆ่าแมลง หรือยาบางชนิดที่
0.39
0.49
ทานเข้าไปแล้วเหลือตกค้าง
6. ไม่ควรใช้สารกลูต้าไธโอนที่มฤี ทธิ์เพิ่มระดับกลูต้าไธโอนใน 0.89
0.32
ร่างกายโดยไม่จาเป็น เพราะอาจเกิดอันตรายได้
7. สารกลูต้าไธโอนในร่างกายมีหน้าที่สังเคราะห์ไขมั น ช่วยให้ 0.32
0.47
ไขมันที่สะสมในร่างกายลดลง
8. สารกลูต้าไธโอนจะไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหาร
0.55
0.50
9. ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยัง
0.65
0.48
ไม่ได้ข้นึ ทะเบียนสารกลูต้าไธโอนเป็นยาและไม่อนุมัตใิ ห้ใช้สาร
ชนิดนีใ้ นรูปแบบฉีด
10. สารกลู ต้ า ไธโอนในธรรมชาติ พ บมากในผลไม้ ได้ แ ก่
0.81
0.39
แตงโม สตรอเบอรี่ องุน่ ผลอโวกาโด
11. เมื่อรับประทานกลูต้าไธโอนในปริมาณมากหรือติดต่อกัน
0.84
0.37
เป็นเวลานานจะส่งผลให้เม็ดสีผิวถูกทาลาย
12. ผลิตภัณฑ์หรือยาที่ใช้อาจช่วยให้ผิวขาวได้เพียงชั่วคราว
0.84
0.36
เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่จะทาให้ผิวขาว
ขึน้ ได้อย่างถาวร
13. การฉีดสารกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดในปริมาณมากอาจ
0.98
0.31
ทาให้เกิดภาวะช็อค หายใจลาบากและเสียชีวติ ได้

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก

มาก
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
มาก
มาก

มาก
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คาถาม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.81

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.39

14. กลูต้าไธโอนเป็นพันธะเปปไทด์ของกรดอะมิโน 3 ตัว ได้แก่
ซีสเตอีน กลูตาเมต และไกลซีน
15. การที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกลูต้าไธโอนเป็นชนิด
ทาเป็นเวลานาน ๆ ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

0.81

0.39

มาก

0.71

0.15

มาก

ค่าเฉลี่ยภาพรวม

มาก

3. ทัศนคติในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน
จากการศึก ษาทั ศนคติในการเลือ กใช้ผลิ ตภั ณฑ์ที่มีส่ วนประกอบของกลู ต้า ไธโอนของกลุ่ มตั ว อย่า งของ
นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ข้อ 2,5,6,8,10,11,12,13,15 และข้อคาถาม
ทางลบ ได้แก่ข้อ 1, 3,4 ,7 ,9 ,14 พบว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คาถามที่กลุ่มตัวอย่างที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดของข้อความทางบวก ได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่
มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนเพื่อทาให้ผิวขาวใส (ค่าเฉลี่ย 3.54,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18) และคาถามที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดของข้อความทางลบได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มสี ่วนประกอบของกลูต้าไธโอนทั้งชนิดกินและ
ชนิดฉีดควบคู่กนั ไปไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายและผิวขาวได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 2.42, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13)
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ทัศนคติในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน
คาถาม
ค่าเฉลี่ย
1. สรรพคุณที่กล่าวอ้างบนฉลากและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มคี วาม
น่าเชื่อถือ
2. การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนเพื่อทาให้ผิว
ขาวใส
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนยี่ห้อที่มีกระแสนิยม
แสดงว่ามีความปลอดภัย
4. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนที่มีรีวิวว่าขาวจริงมี
ความน่าเชื่อถือ
5. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนมักใช้
ตามบุคคลที่รู้จักเคยใช้แล้วเห็นผลจริง
6. การเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนเพราะ
หาซือ้ ผลิตภัณฑ์งา่ ย มีขายตามห้างสรรพสินค้า และตามร้านขาย
ยาทั่วไป

3.14

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.84

แปลผล
ปานกลาง

3.54

0.81

มาก

3.15

0.92

ปานกลาง

3.13

0.92

ปานกลาง

3.35

0.89

ปานกลาง

3.35

0.93

ปานกลาง
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คาถาม

ค่าเฉลี่ย

7. การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูต้าไธโอนทั้งชนิดกินและ 2.42
ชนิดฉีดควบคู่กันไปไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายและผิวขาวได้อย่าง
รวดเร็ว
8. ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนชนิดฉีดสามารถทา
2.89
ให้ผิวขาวขึน้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
9. ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนที่มีราคาแพงอาจจะ
3.18
ไม่มคี ุณภาพดีกว่าราคาถูก
10. คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนอ่านฉลาก
3.31
ของผลิตภัณฑ์แล้วมีความน่าสนใจจึงตัดสินใจซือ้ มาใช้
11. ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนนอกจากทาให้ผวิ
2.95
ขาวแล้วยังมีประโยชน์ตอ่ การรักษาโรคอีกด้วย
12. ท่านจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซา้ หากรูส้ ึกว่าใช้แล้วผิวขาวขึน้ หรือ
3.48
คนรอบข้างทักว่าขาวขึน้
13. ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน จาก
3.22
ยี่ห้อดัง ราคาเหมาะสม คนใช้เยอะและกระแสตอบรับดี
14. ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนเพราะ
3.15
มั่นใจในคุณภาพว่าไม่มอี ันตรายต่อร่างกาย
15. ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอนจะช่วยชะลอวัย
3.23
ปรับผิวและลดรอยหมองคล้าได้
ค่าเฉลี่ยภาพรวม
3.19

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.13

0.28

แปลผล
มาก

1.09

ปานกลาง

0.95

ปานกลาง

0.94

ปานกลาง

1.05

ปานกลาง

0.84

มาก

0.95

ปานกลาง

0.96

ปานกลาง

0.89

ปานกลาง
ปานกลาง

4. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเคยมี ป ระสบการณ์ ใ นการเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบของ
กลูต้าไธโอนจานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.84 ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง จานวน 151 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.78 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มสี ่วนประกอบของกลูตา้ ไธโอนประเภททาผิวหนังภายนอก จานวน 174 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.06 โดยเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากห้างสรรพสินค้า จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่พิจารณาตัวแปรในสมการด้ ว ยวิธี
Stepwise มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูตา้ ไธโอน
ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้า ไธโอนของ
นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ คณะวิทยาการจัดการเทียบกับ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การมีรายได้จากการทางานพิเศษ ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของกลูต้าไธโอน และรายได้ต่อเดือน รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ตัวแปรพยากรณ์
ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน (Y)
คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (X1)
.308**
การมีรายได้จากการทางานพิเศษ (X2)
.224**
ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน (X3)
.214**
รายได้ตอ่ เดือน (X4)
.230**
** หมายถึง p<.01
2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่พจิ ารณาตัวแปรในสมการด้วยวิธี Stepwise
จากการศึกษาพบว่าในรูปแบบที่ 4 คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(X1) การมี
รายได้จากการทางานพิเศษ (X2) ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน(X3) และรายได้
ต่อเดือน (X4) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน
ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ร้อยละ 18.6 รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่พจิ ารณาตัวแปรในสมการด้วยวิธี Stepwise
รูปแบบลาดับขั้นตอนตัวพยากรณ์
R
R2
F
1. ค่าคงที่ และ X1
0.308
0.095
38.635**
2. ค่าคงที่ X1 และ X2
0.379
0.144
30.906**
3. ค่าคงที่ X1 X2 และ X3
0.408
0.166
24.407**
4. ค่าคงที่ X1 X2 X3 และ X4
0.431
0.186
20.910**

p-value
<.001
<.001
<.001
<.001

3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธ
โอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จากการศึกษาพบว่า เมื่อนาตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวแปร มาพยากรณ์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่าสามารถพยากรณ์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ร้อยละ 18.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน
ตัวแปรพยากรณ์
b
S.E.b
Beta
t
p-value
คณะวิ ท ยาการจั ด การเที ย บกั บ คณะ
3.885
0.708
0.264
5.487**
<.001
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (X1)
การมีรายได้จากการทางานพิเศษ (X2)
3.755
0.992
0.182
3.786**
<.001
ความรู้ ใ นการเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
0.407
0.136
0.144
2.989**
.003
ส่วนประกอบของกลูตา้ ไธโอน (X3)
รายได้ตอ่ เดือน (X4)
1.592
0.535
0.144
2.975**
.003
ค่าคงที่
-5.003
1.659
-3.016**
.003
R=.431
R2=.186 F=20.910
<.001
** หมายถึง p<.01
4. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
จาการศึกษาพบว่าได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
4.1 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y  5.003  3.885( X 1 )  3.755( X 2 )  0.407( X 3 )  1.592( X 4)

4.2 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z  0.264( X 1 )  0.182( X 2 )  0.144( X 3 )  0.144( X 4 )

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษา
หญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี 4 ตัวแปร ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การมี
รายได้จากการทางานพิเศษ ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน และรายได้ตอ่ เดือน โดย
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลในแต่ละตัวแปรดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากผลการศึกษาพบว่าคณะวิทยาการจัดการเมื่อเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องจากนักศึกษา
หญิงคณะวิทยาการจัดการส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับรูปลักษณ์บุคลิกภาพมากกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดั งนั้นคณะวิทยาการจั ดการเที ยบกั บคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมจึ งเป็ นปั จจั ยที่ มีผลต่อการเลือกใช้ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มี
ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของทั กษิณีย์ ศรีพลและคณะ [4] ที่ศึกษาการใช้กลู ต้าไธโอน
เพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นปัจจัย
ที่สง่ ผลต่อความตั้งใจในการใช้กลูตา้ ไธโอนเพื่อผิวขาว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิตา ลิ้มมณีและพุทธรักษ์ บุญบารุง
[5] ที่ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิ ตภั ณฑ์ ที่มีส่ วนผสมของสารกลู ต้ าไธโอนของนั กศึกษามหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
วิ ทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี พบว่ าผู้ ที่ เลื อกซื้ อผลิ ตภั ณฑ์ ที่มี ส่ วนผสมของสารกลู ต้าไธโอน ส่ วนใหญ่ ศึ กษาอยู่ ใน
คณะวิทยาการจัดการ
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2. การมีรายได้จากทางานพิเศษ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า การมี ร ายได้ จ ากทางานพิเ ศษ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ การเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรรณิการ์ อาจฤทธิ์ [6] ที่ศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความ
งาม ซึ่งพบว่า แหล่งรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมด้านแนวโน้มความนิยมในอนาคตต่อผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อความงาม ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนักศึกษามีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอานาจในการจับจ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงมีเงินที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
3. ความรู้สัมพันธ์เชิงบวกกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูตา้ ไธโอน
จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของทักษิณีย์ ศรีพล และคณะ [4] ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับกลูต้าไธโอนในระดับ
ปานกลาง โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลูต้าไธโอนผ่านทางอินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของขวัญนภา มากมั่งมี [7] ที่ศึกษาทัศนคติด้านความรู้ของผู้หญิงที่มตี ่อการใช้กลูต้าไธโอนในเขตกรุงเทพและ
ปริ ม ณฑล พบว่า ทั ศ นคติด้ า นความรู้ เกี่ ย วกั บการใช้ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ก ลู ต้า ไธโอนมีความสั ม พั น ธ์ กั บพฤติก รรมการใช้
ผลิตภัณฑ์กลูต้าไธโอน
4. รายได้ตอ่ เดือน
จากผลการศึกษาพบว่ารายได้ต่อเดือน เป็นปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของกลูต้า
ไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ อาจฤทธิ์ [6]
ที่พบว่า รายได้ต่อเดือนของนักศึกษามีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมด้านแนวโน้มความนิยมในอนาคตต่อผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อความงาม ทั้งนี้เนื่อ งจากเมื่อนัก ศึก ษามีรายได้ต่อ เดือ นสู งก็จะมีอานาจในการจับจ่าย จึงมีเงินที่จ ะใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; 2557.
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Factors associated with the gastrointestinal infectious diseases of students in
the faculty of science and technology, Loel Rajabhat University
ชนะชัย เชื่อกลาง1 รัศมีจันทร์ กันยุบล1 สุวนันท์ ทุมมาลา1 อภิเดช มุ่งยิ้มกลาง1 อารียา ทิสวนงัว1 และ
รุ่งกานต์ อินทวงศ์1*
Chanachai Chueaklang1, Ratsameejan Kanyubon1, Suwanun Thummala1, Apidet Moongyimklang1,
Arreeya Thisuanngua1 and Rungkarn Inthawong1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร แหล่งเลือกซือ้
สุขอนามัยส่วนบุคคล โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร และสารวจความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
สถิตทิ ี่ใช้ในการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์
อัตราส่วนออดส์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-26 ปี เป็นนักศึกษาปี 3 สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ มีรายได้ 4,001-7,000 บาท/เดือน เลือกบริโภคอาหารตามสั่ง มีแหล่งเลือกซื้ออาหารจากตลาด
สด ให้ความสาคัญเรื่องการบริการดี มีพฤติกรรมด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับดี โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
อาหารที่พบมากคือ อาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปัจจัยด้านสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เมื่อเทียบกับสาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ ผลของกลุ่มที่เลือกบริโภคอาหารจาก
ห้างสรรพสินค้าและโรงอาหารมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอาหารเป็นพิษอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ P-value
<0.05 โดยเพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมากกว่าเพศหญิง อาหาร
ที่พบอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรค คือ ข้าวราดแกง หมูกระทะ ดังนั้น แหล่งเลือกซื้อพบว่าอาจเป็นสาเหตุของการ
เกิดโรค คือ แผงลอย โรงอาหารในมหาวิทยาลัยและร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
คาสาคัญ: โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร, นักศึกษามหาวิทยาลัย
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Abstract
This research aims to study factors such as the general characteristics, food consumption behavior,
sources, personal hygiene, gastro-intestinal infectious diseases and explore the other factors. The data were
collected from 340 students in Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University. Research tool were
questionnaires and statistical analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test,
and odds ratio. The results showed that most of the participants were females, aged between 21-26 years old,
studying third year in Public Health and income between 4,001-7,000 baht per month. They usually have Thai a
la carte, which mostly bought from fresh-food markets, malls and pay attention on services. There was also found
that most students have good level in personal hygiene behavior and the most common gastro-intestinal infectious
diseases were food poisoning and acute diarrhea. Factors in field of study were Food Science and Technology,
Mathematics, and Biology when compared to Public Health. The buying food from malls and cafeterias associated
with the gastro-intestinal infectious disease occurrence at the 0.05 level of statistical significance. It also revealed
that males had more risk of food poisoning and acute diarrhea than females. Food that causes the disease
occurrence were curry and rice, and Thai-style barbecue. Thus, sources of buying that causes the disease
occurrence were food stands, university cafeterias, and malls.
Keywords: Gastro-intestinal infectious disease, Student

บทนา
อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการดารงชีวิตมีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ในการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการจะทาให้ร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัย และเป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นรากฐานของการมีชี วิตที่ ดี
ปั จจุ บั นพบว่ าแนวโน้ มของปั ญหาด้ านโภชนาการยั งคงมี อยู่ โดยเฉพาะโรคอั นเกิ ดจากการรั บประ ทานอาหาร [1]
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสาธารณสุขไทยในปี 2552 – 2553 สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ พบว่าประชาชนบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งจะทาให้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ
ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จาก 4.35 ต่ อ ประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2519 เป็ น 162.98 ต่ อ ประชากร 100,000 คน
ใน พ.ศ. 2552 [2] เนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพาอาหารนอกบ้านมากขึ้ น
ส่งผลให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากอาหาร ซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชวี ิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม และการสื่อสารที่เปลี่ยนไปสู่รูปแบบเมือง และกึ่งเมืองมากขึ้น [3] วัยรุ่นมักจะมีนิสั ย
การบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษาและสังคม ทาให้ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารที่บ้าน
นิสยั การบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงตามเพื่อนมากกว่าผู้ปกครอง [4] จากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยพบว่า ช่วงอายุ
15 - 29 ปี มักจะรับประทานร้านอาหารตามสั่งมากที่สุด รองลงมาคือร้านอาหารในตลาดและรถเร่ ซึ่งอาจมีทั้งที่ถูกและ
ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจากกระบวนการทาอาหาร นอกจากนี้ประเทศไทย
เป็นเมืองร้อนซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเชื้อโรคอาจก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่อร่างกาย
อาจส่งผลเสียต่อการเรียนและคุณภาพของชีวิตได้ ทั้งนี้สุขภาพที่ดีอันปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็มีส่วนมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ [5] ปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนได้เปลี่ยนจากการประกอบอาหาร
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ที่บ้านไปเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน อาหารปรุงสาเร็จ อาหารกึ่งสาเร็จรูป และอาหารพร้อมรับประทาน การประกอบ
อาหารที่รวดเร็วในปริมาณมาก จึงมักพบการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งจากการสุ่ม
ตัวอย่างอาหารถุง 4,344 ตัวอย่าง ในแผงลอยจาหน่ายอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต พบว่า อาหารมีการปนเปื้อนแบคทีเรีย
และไม่ผ่านเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 35.0 แม้วา่ กระทรวงสาธารณสุขและท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการด้านอาหาร
ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้วก็ตาม [2] จากการหุงปรุงอาหารรับประทานเองในครอบครัวมาเป็นทานอาหารสาเร็จรูป
ทั้งแบบการปรุงสุกสาเร็จและการบรรจุเสร็จ ทาให้ละเลยต่อหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร [6]
จากสรุปรายงานการสอบสวนของกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้า ของจังหวัดเลยใน
ปี 2551 พบประชากรมีการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีอัตราการป่วย 1 คน และตาย 1 คน โดยกลุ่มอาหารที่
เป็นสาเหตุ ได้แก่ อาหารทะเล อาหารทอด อาหารสุกๆดิบๆ น้า น้าแข็ง เครื่องดื่ม พืชหรือเห็ดมีพิษ อาหารสาเร็จรูป
ของหวาน เป็นต้น [7] ดังนัน้ ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และสุขอนามัย
ส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศึกษาความแตกต่างระหว่าง
เพศชายและหญิ ง เพื่อ ทราบถึ ง ปั จ จั ย ความสัม พั น ธ์ กับการเกิ ดโรคติด เชื้อ ในระบบทางเดิ น อาหาร และทราบถึง
พฤติกรรมด้านสุขอนามัยของนักศึกษาที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และอาจใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ที่กาลังศึกษาระดับหลักสูตร
ปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 จานวน 1,700 คน ประกอบด้วยชายจานวน 558 คน และหญิงจานวน 1,142 คน
จากการคานวณกลุ่มประชากรโดยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 340 คน แบ่งเป็นชายจานวน 112 คน
และหญิงจานวน 228 คน และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิได้ 13 สาขาตามขนาดสัดส่วนตัวอย่างและจาแนกตามเพศ
ชายและหญิง
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยตัง้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 9 เดือน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการปฏิบัตติ นด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล แบ่งได้ 4 ระดับ
ได้แก่ ปฏิบัตเิ ป็นประจา ปฏิบัตบิ ่อย ปฏิบัตนิ านๆครัง้ และไม่เคยปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่
คะแนน 2.01 – 3.00 หมายถึง ดี
คะแนน 1.01 – 2.00 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0.00 – 1.00 หมายถึง ควรปรับปรุง
และเมื่ อ ท าการรวมคะแนน ด้ า นสุ ข อนามั ย แล้ ว หากคะแนนรวมมากกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของคะแนนเต็ ม
ถ้ า มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 39 แปลว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นสุ ข อนามั ย ที่ ดี แต่ ถ้ า น้ อ ยกว่ า 39 แปลว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ
ด้านสุขอนามัยที่ควรปรับปรุง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความสาคัญในการเลือกบริโภคอาหาร
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลแหล่งเลือกซือ้ อาหาร และประเภทอาหารที่เลือกบริโภค (ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา)
ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร (ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะถู ก น ามาวิเคราะห์ ผ ลทางสถิ ติด้ ว ยโปรแกรม SPSS version 21 โดยสถิ ติที่ใ ช้ ได้ แ ก่ สถิ ติเชิง
พรรณนา สาหรับ การคานวณ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์สาหรั บ
คานวณ ไคสแควร์ และอัตราส่วนออดส์

ผลการศึกษา
จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
ของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

อายุ (ปี)

18 - 20
21 - 26
สาขาที่กาลัง 1. สาธารณสุขศาสตร์
ศึกษา
2. วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
3. วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การอาหาร
4. เคมี
5. สัตวศาสตร์
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. อาหารและโภชนาการ
8. ฟิสิกส์
9. คณิตศาสตร์
10. วิทยาการคอมพิวเตอร์
11. เกษตรศาสตร์
12. ชีววิทยา
13. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย
เงินที่ได้รับ 1. 1,000 – 4,000
เพื่อใช้จ่ายต่อ 2. 4,001 – 7,000
เดือน (บาท) 3. 7,001 – 10,000
4. มากกว่า 10,001

ชาย
หญิง
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(90 คน)
(90 คน)
(296 คน)
48
32.90
98
67.10
146
49.30
42
28.00 108
72.00
150
50.70
6
12.20
43
87.80
49
16.60
4
15.40
22
84.60
26
8.80
0

0.00

12

100.00

12

4.10

2
3
5
3
4
6
9
10
4

11.10
25.00
50.00
17.60
30.80
26.10
69.20
47.60
9.80

16
9
5
14
9
17
4
11
37

88.90
75.00
50.00
82.40
69.20
73.90
30.80
52.40
90.20

18
12
10
17
13
23
13
21
41

6.10
4.10
3.40
5.70
4.40
7.80
4.40
7.10
13.90

34

82.90

7

17.10

41

13.90

17
38
32
3

36.20
27.10
32.00
33.30

30
102
68
6

63.80
72.90
68.00
66.70

47
140
100
9

15.90
47.30
33.80
3.00
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
เคย
โรค
จานวน (คน) ร้อยละ
1. อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
87
29.40
2. อหิวาตกโรค
8
2.70
3. บิด
35
11.80
4. ไวรัสตับอักเสบ A / E
4
1.40
5. อาหารเป็นพิษ
119
40.20

ไม่เคย
จานวน (คน)
209
288
261
292
177

ร้อยละ
70.60
97.30
88.20
98.60
59.80

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา
ปัจจัย
การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
เคย
ไม่เคย
OR
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
เพศ
ชาย
37
41.10
53
58.9 1.06
หญิง
82
39.80 124 60.20 1.00
อายุ (ปี)
21-26
65
43.30
85
56.70 1.30
18-20
54
37.00
92
63.00 1.00
เงินที่ได้รับเพื่อใช้
มากกว่า 7,001
47
43.10
62
56.90 1.21
จ่ายต่อเดือน
1,000 – 7,000
72
38.50
115
61.50 1.00
(บาท)
การปฏิบัตติ น
ควรปรับปรุง
83
41.90
115
58.10 1.24
ด้านสุขอนามัย
ดี
36
36.70
62
63.30 1.00
การเลือกอาหาร
เลือก
67
44.40
84
55.60 1.43
ข้าวราดแกง
บริโภค
ไม่เลือก 52
35.99
93
64.10 1.00
เลือก
69
41.60
97
58.40 1.14
หมูกระทะ
ไม่เลือก 50
38.50
80
61.50 1.00
เลือก
90
39.80 136 60.20 0.94
ส้มตา ตาซั๊ว
ตาป่า ฯลฯ
ไม่เลือก 29
41.40
41
58.60 1.00
เลือก
93
39.20
144 60.80 0.82
อาหารตามสั่ง
ไม่เลือก 26
44.10
33
55.90 1.00
55
37.29
93
62.80 0.78
อาหารปิ้ง / ย่าง เลือก
(ตับ หมู ไก่ ฯลฯ) ไม่เลือก 64
43.29
84
65.80 1.00
แหล่งซื้อ
เลือก
83
46.19
97
53.90 1.90
โรงอาหาร ใน
มหาวิทยาลัย ไม่เลือก 36
31.09
80
69.00 1.00

95 % CI

P-Value

0.64 – 1.75

0.83

0.82 – 2.08

0.27

0.75 - 1.96

0.44

0.76 - 2.05

0.39

0.89 – 2.28

0.14

0.71 – 1.82

0.59

0.54 – 1.61

0.81

0.46 – 1.46

0.50

0.48 – 1.24

0.29

1.16 – 3.10

0.01*
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ปัจจัย

ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า
(เช่น บิ๊กซี แมคโคร
เป็นต้น)
ร้านแผงลอย รถ
เร่
ตลาดสด

เลือก

การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
เคย
ไม่เคย
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
60
48.09
65
52.00

OR

95 % CI

P-Value

1.75

1.09 – 2.81

0.02*

0.75 – 2.17

0.37

0.58 – 1.66

0.95

ไม่เลือก

59

34.59

112

65.50

1.00

เลือก
ไม่เลือก
เลือก
ไม่เลือก

33
86
87
32

44.69
38.79
40.19
40.59

41
136
130
47

55.40
61.30
59.90
59.50

1.27
1.00
0.98
1.00

*P-value <0.05
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ปัจจัย
การเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
เคย
ไม่เคย
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
เพศ
ชาย
34
37.80
56
62.20
หญิง
53
25.70 153 74.30
อายุ(ปี)
21 – 26
44
29.30 106 70.70
18-20
43
29.50 103 70.50
เงินที่ได้รับ
มากกว่า 7,001
30
27.50
79
72.50
เพื่อใช้จ่ายต่อ
1,000 – 7,000
57
30.50 130 69.50
เดือน (บาท)
การปฏิบัตติ น
ควรปรับปรุง
65 32.80 133 67.20
ด้านสุขอนามัย
ดี
22
22.40
76
77.60
การเลือก
เลือก
54
32.50 112 67.50
หมูกระทะ
อาหารบริโภค
ไม่เลือก 33
25.40
97
74.60
เลือก
44
29.10 107 70.90
ข้าวราดแกง
ไม่เลือก 43
29.70 102 70.30
เลือก
67
28.30 170 71.70
อาหารตามสัง่
ไม่เลือก 20
33.90 39
66.10

OR

95 % CI

P-Value

1.75
1.00
0.99
1.00
0.87

1.03 – 2.97

0.04*

0.60 – 1.64

0.98

0.51 – 1.46

0.59

0.96 – 2.95

0.06

0.85 – 2.36

0.18

0.59 – 1.61

0.92

0.42 – 1.41

0.39

1.00
1.69
1.00
1.42
1.00
0.98
1.00
0.77
1.00
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ปัจจัย

แหล่งซื้อ

อาหารปิ้ง / ย่าง
(ตับ หมู ไก่ ฯลฯ)
ส้มตา ตาซั๊ว
ตาป่า ฯลฯ
ร้านแผงลอย/รถ
เร่
โรงอาหารใน
มหาวิทยาลัย
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า
(เช่น บิ๊กซี แมค
โคร เป็นต้น)
ตลาดสด

เลือก
ไม่เลือก
เลือก
ไม่เลือก
เลือก
ไม่เลือก
เลือก
ไม่เลือก
เลือก

การเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
เคย
ไม่เคย
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
39
26.40 109 73.60
48
32.40 100 67.60
62
27.40 164 72.60
25
35.70
45
64.30
27
36.50
47
63.50
60
27.00 162 73.00
57
31.70 123 68.30
30 25.90
86
74.10
36 28.80 89
71.20

OR

95 % CI

P-Value

0.74
1.00
0.68
1.00
1.55
1.00
1.33
1.00
0.95

0.45 – 1.23

0.25

0.38 – 1.20

0.18

0.89 – 2.71

0.12

0.79 – 2.24

0.28

0.57 – 1.58

0.85

0.49 – 1.51

0.61

ไม่เลือก

51

29.80

120

70.20

1.00

เลือก
ไม่เลือก

62
25

28.60
31.60

155
54

71.40
68.40

0.86
1.00

*P-value <0.05

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.60 ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 21 – 26 ปี ส่วนใหญ่อยูช่ นั้ ปีที่ 3 ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่เป็นสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 16.55 ส่วนใหญ่
มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในช่วง 4,001 – 7,000 บาท ร้อยละ 47.29 ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดับดี และให้ความสาคัญในด้านสุขอนามัยของผู้ขาย ความสะอาดถูกสุขอนามัย รสชาติที่ถูกปาก การจัดแต่งร้านน่าเข้า
บริการดี พูดจาน่าฟัง ยิ้มแย้ม ราคาประหยัด ร้านที่ใกล้ที่เรียนหรือหอพัก และคุณภาพของอาหาร
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ รองลงมาเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
พบว่า เพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าเพศหญิง ในกลุ่มอายุ 21-26 ปี เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
แต่ขณะที่กลุ่มอายุ 18-20 ปี เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน กลุ่มที่ได้รับเงินในการใช้จ่ายมากกว่า 7,001 บาท
ต่อเดือน เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ ขณะที่กลุ่มได้รับเงินในการใช้จ่าย 1,000-7,000 บาทต่อเดือน เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน กลุ่มที่มีสุขอนามัยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ควรปรับปรุงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่ากลุ่มที่มี
สุขอนามัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี กลุ่มที่เลือกบริโภคข้าวราดแกง และหมูกระทะ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็ นพิษ
ขณะที่กลุ่มที่เลือกบริโภคหมูกระทะเพียงอย่างเดียวเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน กลุ่มที่เลือกบริโภคส้มตา
ตาซั๊ว ตาป่า อาหารตามสั่ง อาหารปิ้ง ย่าง เสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เลือกบริโภค และการเลือกบริโภค
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ข้าวราดแกงก็ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เลือกบริโภค กลุ่มที่เลือกซื้ออาหารที่
ร้านแผงลอย โรงอาหารในมหาวิทยาลัย เสี่ยงต่อการเกิดโรค นอกจากนี้ การเกิดโรคอาหารเป็นพิษยังคงพบในแหล่งเลือก
ซื้ออาหารที่เป็นห้างสรรพสินค้าอีกด้วย และปัจจัยการเลือกซื้ออาหารที่โรงอาหารในมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้ า
มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ แต่ขณะที่ปัจจัยเพศมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
และพบว่ากลุ่มที่มีสุขอนามัยที่ควรปรับปรุงเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลั น
มากกว่ากลุ่มที่มีสุขอนามัยดี คิดเป็น 1.24 และ 1.69 เท่า ตามลาดับ และประเภทอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ได้แก่ ข้าวราดแกง และหมูกระทะ แต่การบริโภคอาหารประเภทส้มตา ตาซั๊ว ตาป่า อาหารตามสั่ง และอาหารปิ้ง ย่าง เสี่ยง
ต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษน้อย หรือเป็นปัจจัยป้องกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ควรศิริ ศีลภิญโญ
(2546) ที่ตรวจพบเชื้อที่ก่อโรคในปลาร้า [8] และการศึกษาของ ธีติกา จินดาพร (2542) ซึ่งพบว่า ส้มตา ปลาร้า มีจุลินทรีย์
ปนเปื้อนในปริมาณสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารสูง [9] นอกจากนี้ผลของการสารวจการเลือกซื้ออาหารตาม
ร้านแผงลอย รถเร่ โรงอาหาร เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย เอกพลากร,
และคณะ (2552) ที่พบว่าอาหารในตลาด รถเร่ อาจมีทั้งถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะ [5]
โดยปัจจัยด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาคณิตศาสตร์ สาขาชีววิทยา การเลือกซื้อ
อาหารที่ห้างสรรพสินค้า โรงอาหาร มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มีการทาอาหารเป็นจานวนมาก เก็บอาหารไว้นาน อาหารสดใหม่ และพบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับหลายงานวิจัย สุทธินันท์ สุทธชนะ , และคณะ (2542) ที่พบว่า
เพศชายมีอัตราป่วยโรคอุจจาระร่ว งมากกว่าเพศหญิง [10] สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดร.มายา ซาเลห์ และ
คณะวิจัยจากวิทยาลัยแมคกิลล์ แคนนาดา ทาการศึกษาพบว่า ฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen) มีส่วนทาให้ภูมิต้านทาน
โรคในหญิงแข็งแรงกว่าชาย ทาให้เพศหญิงทนทานต่อโรคติดเชื้อมากกว่า เสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยกว่า หายเร็วกว่ า
และมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่า และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อายุ
สาขาเคมี สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ สาขา
ฟิสิกส์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย เงินที่ได้รับเพื่อใช้จ่ายต่อเดือน สุขอนามัยส่วนบุคคล ประเภทอาหารที่เลือกบริโภค การเลือก
ซื้ออาหารตามแผงลอย รถเร่ และตลาดสด ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
จากผลการวิจัยที่ได้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขอนามัยส่วน
บุคคล และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และแนะให้เห็น
ความสาคัญ ข้อควรระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ
ซึ่งสามารถพัฒนางานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาเชื้อจากอาหารที่คาดว่ามีความเสี่ยงต่อการก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารต่อไปได้
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ผลการทากิจกรรมทางกายต่อการไหลของอากาศสูงสุดในการไอในผู้สูงอายุ
Effects of physical activity on cough peak flow in the elderly
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Munsriprom1
บทคัดย่อ
เมื่ อ อายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การเสื่ อ มถอยของระบบหั ว ใจและทางเดิ น หายใจและเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจได้ อย่างไรก็ตาม การทากิจกรรมทางกายเป็นประจาอาจไปช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหายใจและประสิทธิภาพการไอในผู้สูงอายุ ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อประเมินผลของการทา
กิจกรรมทางกายต่อค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกและการไหลของอากาศสูงสุดในการไอในผู้สูงอายุทั้งหมด
98 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุที่ทากิจกรรมทางกายเป็นประจา จานวน 49 ราย และผู้สูงอายุที่ทา
กิจกรรมทางกายน้อย จานวน 49 ราย อาสาสมัครทั้งหมดได้รับการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับการทากิจกรรมทางกาย
และประเมินความสามารถในการไอ โดยการวั ดค่ าการไหลของอากาศสู งสุดในการไอ (Cough peak flow: CPF) และ
ค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด (Peak expiratory flow rate: PEFR) ด้วยเครื่อง Mini-Wright Peak Flow
meter ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มกี ารทากิจกรรมทางกายเป็นประจา มีค่า CPF มากกว่ากลุ่มที่มที ากิจกรรมทางกาย
น้อยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (322.80±77.30 และ 274.89±87.12 ลิตรต่อนาที, p=0.001) และมีค่า PEFR ในกลุ่มที่มีการ
ทากิจกรรมทางกายเป็นประจามากกว่ากลุ่มที่มีการทากิจกรรมทางกายน้อยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (328.80 ± 77.61
และ 291.28 ± 77.73 ลิตรต่อนาที, p<0.001) ดังนั้นการทากิจกรรมทางกายเป็นประจาช่วยส่งเสริมอัตราการไหลของ
อากาศขณะหายใจออกและประสิทธิภาพการไอในผู้สูงอายุ
คาสาคัญ: การไหลของอากาศสูงสุดในการไอ, อัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออก, การไอ, กิจกรรมทางกาย,
ผู้สูงอายุ
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Abstract
When people become ageing, it results in a decline in cardiorespiratory system and increases the risk of
respiratory system. However, physical activity could improve the respiratory muscle strength and the effectiveness
of cough in the elderly. Therefore, the propose of this study was to determine the effects of physical activity on
peak expiratory flow rate (PEFR) and cough peak flow (CPF) in the elderly people. This study was observed in 98
elderly with age equal or more than 60 years. Subjects were divided into two groups; physical activity group (PA)
(n=49) and physical inactivity group (PI) (n=49). All participants were interviewed regarding their physical activity
level. The CPF and PEFR were evaluated by using Mini-Wright Peak Flow meter (Clement Clarke, Harlow, England).
The results indicated that CPF in the PA group was significantly higher than the PI group (322.80 ± 77.30 vs.
274.89 ± 87.12 L/min; p=0.001). In addition, PEFR in PA group was significantly increased, when compared with
PI group (328.80 ± 77.61 vs 291.28 ± 77.73 L/min; p<0.001). Regular physical activity could be increased the
peak expiratory flow rate and the effectiveness of cough in the elderly.
Keywords: Cough peak flow, peak expiratory flow rate, cough, physical activity, elderly

บทนา
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนที่เข้าสังคมผู้สูงอายุ ประมาณปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า
เด็กและประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด [1] ความชราหรือขบวนการแก่ (Aging
process) เป็ น การเปลี่ ย นแปลงของเซลล์ ใ นระบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย ส่ ง ผลให้ เ พิ่ ม อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด โรคและ
ความสามารถในการทากิจกรรมทางกายต่าง ๆ ลดลงในผู้สูงอายุ [2] ระบบทางเดินหายใจเป็นระบบที่สาคัญระบบหนึ่ง
ในร่างกาย เพราะมนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ รวมถึงสาคัญต่อการไอ พูด และกลืน [3] ในผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างที่สาคัญ เช่น การเคลื่อนไหวของผนังทรวงอกและกระดูกสันหลังส่วนอกลดลง ความยืดหยุ่นของเนื้อปอด
ลดลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจลดลง ส่งผลให้ความสามารถการขยายตัวของทรวงอกและค่าสมรรถภาพ
ปอดลดลง รวมถึงส่งผลต่อการไหลของอากาศหายใจออกสูงสุด (PEFR) ลดลงตาม ดังนั้นโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงใน
ผู้สูงอายุอาจส่งผลต่อการระบายอากาศ ไอ จาม พูด ร้องเพลง และกลืนไม่มปี ระสิทธิภาพ [4]
ไอเป็นกลไกการตอบสนองอย่างหนึ่งของร่างกายเพื่อกาจัดสิ่งระคายเคืองในทางเดินหายใจ ซึ่งการไอสัมพั นธ์
โดยตรงต่อการทางานของกล้ามเนื้อหายใจ ระยะการไอประกอบด้วย 3 ระยะ คือ (1) Inspiratory phase เริ่มจากการสูด
หายใจเข้าลึกเต็มที่ประมาณ 1.5-2 เท่าของ tidal volume ทาให้มีการขยายตัวของหลอดลมเพื่อเพิ่มปริมาตรอากาศใน
ทางเดินหายใจ (2) Compressive phase เริ่มจากการปิดของกล่องเสียง และต่อมามีการหดตัวของกล้ามเนื้อหน้าอก ท้อง
และกระบังลมอย่างรวดเร็วและพร้อมกันทาให้แรงดันในช่องอกและช่องท้องสูงขึน้ และ (3) Expiratory phase แรงดันที่เพิ่ม
สูงขึ้นทาให้มีการปิดของฝาปิดกล่องเสียงทันที ร่วมกับมีการไหลของของอากาศอย่างแรงและเร็วขณะหายใจออก ทาให้
อากาศภายในทางเดินหายใจออกสู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว [5] แสดงให้เห็นว่าระหว่างไอต้องอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อ
หายใจทางานประสานสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อหายใจเข้าอ่อนแรงอาจส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการหายใจ
เข้าลึก ส่งผลต่อระยะแรกของการไอ และหากกล้ามเนื้อหายใจออกอ่อนแรงอาจส่งผลให้ความดันสูงสุดของการหายใจ
ออกลดลง และส่งผลให้ความสามารถในการไอลดลงได้ [6] การประเมินความสามารถในการไอ สามารถวัดทาโดยการวัด
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ค่าการไหลของอากาศสูงสุดของการไอ (Cough peak flow; CPF) ด้วยเครื่อง Mini-Wright Peak Flow meter ซึ่งเป็นวิธีการ
วัดที่ง่าย เที่ยงตรง และมีความน่าเชื่อถือ [7] ที่ผ่านมามีรายงานการประเมินความสามารถในการไอทั้งในผู้ป่วยที่มีปัญหา
ทาง neuromuscular disease [8] ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [9] ผู้สูงอายุ [10] และในเด็กและวัยรุ่น [11] ซึ่งในวัยผู้ใหญ่
สุขภาพดีควรได้ค่า CPF มากกว่า 240-500 ลิตรต่อนาที ขณะที่ผู้ป่วยที่ต้องช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจควรจะได้ค่า
CPF มากกว่า 160-200 ลิตรต่อนาที จึงจะสามารถกาจัดเสมหะด้วยการไอได้ [6,12] หากคนเราไม่สามารถสร้างแรงดันใน
ช่องอกและท้องที่ทาให้เกิดการไหลของอากาศอย่างแรงและเร็วขณะหายใจออก อาจจะทาให้มีภาวะแทรกซ้อนในระบบ
ทางเดินหายใจเนื่องจากไม่สามารถกาจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคได้ [13]
การทากิจกรรมทางกายเป็นประจา (Physical activity) อาจจะไปส่งเสริมประสิทธิภาพการหดตัวของกล้ามเนื้อ
หายใจเข้าและกล้ามเนื้อหายใจออกและส่งผลทางอ้อมให้สามารถไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ [14,17] ในขณะที่ผู้สูงอายุ
ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตนั่งๆ นอนๆ (Sedentary lifestyle) อาจจะไปช่วยเร่งความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อ
หายใจลดลงส่งผลให้แรงดันทรวงอกและอัตราการไหลของอากาศสูงสุดลดลง และความสามารถในการขับเสมหะไม่มี
ประสิทธิภาพตามมาได้ [10, 14]
ในงานกายภาพบาบัดทางระบบทางเดินหายใจ สามารถประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อหายใจ โดยการวัด
แรงดันสูงสุดขณะที่มีการหายใจ (Maximal respiratory pressures) ส่วนการประเมินการไอ สามารถประเมินได้จากความถี่
คุณภาพ และประสิทธิภาพของการไอ ซึ่งความถี่ของการไอได้จากการซักประวัติ ส่วนคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ไอประเมินโดยการให้ผู้ป่วยไอให้ดู [15] จะเห็นได้ว่าการประเมินการไอนั้นขึ้นอยูก่ ับความชานาญของนักกายภาพบาบัดแต่
ละบุ ค คล ที่ ผ่ า นมาการวั ด ค่ า การไหลของอากาศสู ง สุ ด ในการไอ (Cough peak flow; CPF) ส าหรั บการประเมิ น
ความสามารถในการไอ ในประเทศไทยยังนามาใช้ในทางคลินิกน้อยมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการทา
กิจกรรมทางกายต่อการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ และอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดในผู้สูงอายุ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) ในผู้สูงอายุเพศชายและ
หญิง อาศัย อยู่ในเขตตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 98 ราย คานวณกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น 3.1 กาหนดค่า Power เท่ากับ 80% และค่า Alpha level เท่ากับ 0.05 [14]
โดยแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่มีการทากิจกรรมทางกายเป็นประจา (Physical activity; PA)
จานวน 49 ราย และกลุ่มที่มีการทากิจกรรมทางกายน้อย (Physical inactivity; PI) จานวน 49 ราย อาสาสมัครสามารถ
เข้าใจภาษาไทยและให้ความร่วมมือในการทดสอบ แต่ถูกคัดออกหากมีประวัติสุขภาพดังนี้ เป็นโรคทางระบบทางเดิน
หายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง หอบหืด เคยได้รับการผ่าตัดทรวงอกหรือหลัง และเป็นโรคหัวใจ เป็นต้น
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ผ่านการรับรองงานวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 2/03/2559 อาสาสมัครทุกคนได้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ภาวะสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ความดัน
โลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าเบื้องต้นได้รับการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการทากิจกรรมทางกายเพื่อแบ่งกลุม่ อาสาสมัคร โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ Physical inactivity group (PI) คือ ผู้สูงอายุ
ที่ออกกาลังกาย 0-1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือมีระยะเวลารวมในการทากิจกรรมอื่นๆ เช่น การเลี้ยงหลาน ทางานบ้าน ทา
สวน ทาไร่ ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที/วัน และน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยความหนักในการทากิจกรรมที่ประเมินโดย
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Borg scale อย่างน้อย 11 คะแนน และ Physical activity group (PA) คือ ผู้สูงอายุที่ออกกาลังกายหรือมีระยะเวลารวม
ในการทากิจกรรมอื่นๆ เช่น เลีย้ งหลาน ทางานบ้าน ทาสวน ทาไร่ ระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที/ครัง้ และอย่างน้อย 3
ครั้ง/สัปดาห์ โดยความหนักในการทากิจกรรมที่ ประเมินโดย Borg scale ไม่เกิน 11 คะแนน ซึ่ งอาสาสมัครต้อ งมี
ลักษณะการทากิจกรรรมทางกายอย่างน้อย 1 ปีก่อนเข้าร่วมงานวิจัย [16] จากนั้นอาสาสมัครได้รับการทดสอบวัดค่า
การไหลของอากาศสูงสุดในการไอ (Cough peak flow : CPF) เพื่อประเมินความสามารถในการไอ และค่าอัตราการ
ไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด (Peak expiratory flow rate: PEFR) ในผู้สูงอายุ โดยใช้เครื่อง Mini-Wright Peak
Flow meter (ATS Scale, range 60–800 L/min, accuracy ±10% or 10 L/min according to manufacturer, Clement
Clarke International, Harlow, England)
1. การวัดการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ (Cough peak flow : CPF)
ค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ บ่งบอกประสิทธิภาพในการไอ ก่อนการทาการทดสอบอาสาสมัคร
ได้รับคาอธิบายและสาธิตวิธีการไอแบบตั้งใจ (Voluntary cough) ให้ดูอย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่ออาสาสมัครเข้าใจแล้วให้
อาสาสมัครนั่งหน้าและลาตัวตั้งตรง งอเข่าสะโพก 90 องศา เท้าทั้งสองข้างแตะกับพื้น ถือเครื่องวัดให้อยู่ในแนวราบ
ให้มาตรวัดอยู่ตาแหน่งล่างสุด ระวังอย่าให้มือขวางเข็มชี้หรือรูด้านหน้า ปิดจมูกด้วยมืออีกข้าง อาสาสมัครหายใจเข้า
ทางจมู ก เต็ ม ที่ พ ร้ อ มกลั้ น เบ่ ง ในช่ว งสุ ด ท้ า ยของการหายใจเข้ า และอม Mouthpiece พร้ อ มปิ ด ปากให้ แ น่ น รอบ
Mouthpiece จากนั้นไอออกให้แรงและเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ อาสาสมัครทาซ้าอย่างน้อย 3 ครั้ง จนกระทั่งได้ 3 ค่าที่
แตกต่างกันไม่เกิน 20 ลิตร/นาที แล้วบันทึกค่าที่ได้มากที่สุด [14]
2. การวัดอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด (Peak expiratory flow rate: PEFR)
ค่ า อั ต ราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสู ง สุ ด ( Peak expiratory flow rate: PEFR) ซึ่ ง บ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถในการทางานของกล้า มเนื้อหายใจออกซึ่งเป็ น ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อการไอ [6,7] ก่ อ นเริ่ ม การทดสอบ
อาสาสมัครได้รับคาอธิบายและสาธิตวิธีการทดสอบให้ดูอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้อ าสาสมัครนั่งหน้าและลาตัวตั้งตรง
งอเข่าสะโพก 90 องศา เท้าทั้งสองข้างแตะกับพื้น ถือเครื่องวัดให้อยู่ในแนวราบ ให้มาตรวัดอยู่ตาแหน่งต่าสุด ระวัง
อย่าให้มอื ขวางเข็มชี้หรือรูด้านหน้า ปิดจมูกด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด จากนั้นอาสมัครหายใจเข้าทางจมูกเต็มที่ โดยไม่มีการ
กลั้นเบ่ง และอม mouthpiece พร้อมปิดปากให้แน่น เป่าลมออกให้แรงและเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ระหว่างการทดสอบ
อาสาสมัครต้องไม่ไอหรือหายใจออกนานเกิน 2 วินาที โดยอาสาสมัครทาซ้าอย่างน้อย 3 ครั้ง จนกระทั่งได้ 3 ค่าที่
แตกต่างกันไม่เกิน 20 ลิตร/นาที แล้วบันทึกค่าที่ได้มากที่สุด [14]
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ในการวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร และใช้สถิติ Independent sample
t-test เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร ค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ และ
ค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดระหว่างอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

ผลการศึกษา
ข้อมูลลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มในการศึกษานี้พบว่า อายุ น้าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย
ความดั น โลหิ ต ขณะหั ว ใจคลายตั ว และอั ต ราการเต้น ของหั ว ใจไม่มีค วามแตกต่ า งกั น อย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิติ
(p>0.05) ในขณะที่ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวในกลุ่มที่มกี ารทากิจกรรมทางกายน้อยมีค่าน้อยกว่ากลุ่มที่มีการทา
กิจกรรมเป็นประจา (p<0.05) (ตารางที่ 1)
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ผลการประเมินการทางานของระบบทางเดินหายใจ โดยการวัดการไหลของอากาศสูงสุดในการไอและอั ตรา
การไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดในผู้สูงอายุพบว่า ในกลุ่มที่มกี ารทากิจกรรมน้อยมีค่า CPF น้อยกว่ากลุ่มที่มี
การทากิ จกรรมทางกายเป็ น ประจาอย่างมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ (274.89±87.12 และ 322.80±77.30 ลิ ต รต่อ นาที,
p=0.001) นอกจากนีย้ ังพบว่า ค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดน้อยกว่ากลุ่มที่มกี ารทากิจกรรมเป็น
ประจาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (291.28±77.73 และ 328.80±77.61 ลิตรต่อนาที, p<0.001) (ตารางที่ 2)

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษานี้ทาการศึกษาผลของระดับการกิจกรรมทางกายต่อความสามารถในการไอและอั ตราการไหลของ
อากาศขณะหายใจออกสูงสุดในผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีการทากิจกรรมทางกายเป็นประจามีค่าการไหล
ของอากาศสูงสุดในการไอและอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด สูงกว่ากลุ่มที่มีการทากิจกรรมทางกาย
น้อย
เมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การลดลงของความทนทาน ความแข็งแรง และ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และความทนทานของระบบหัวใจและการหายใจ ทาให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ช้าลง ซึ่งมีผล
ต่อการทากิจวัตรประจาวัน การพบปะออกสังคม และการทากิจกรรมทางกาย [17] อย่างไรก็ตามนั้นในผู้สูงอายุที่ทา
กิจกรรมทางกายเป็นประจาจะส่งเสริมให้กล้ามเนื้อหายใจมีความแข็งแรงและทนทาน รวมถึงความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุดได้ดี ช่วยให้ผู้สูงอายุทากิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะเวลานานโดยปราศจากการล้า [18] และในผู้สูงอายุที่มี
ความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อหายใจที่ดีนนั้ มีผลทางอ้อมในการส่งเสริมการทางานของระบบทางเดินหายใจ
ให้สามารถกาจัดเสมหะหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ดี แสดงให้เห็นว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า
และออกเป็นปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อความสามารถในการไอ [19]
การวิจัยนี้พบว่า ในผู้สูงอายุที่มีการทากิจกรรมทางกายเป็นประจามี ค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ (CPF)
และอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดสูงมากกว่ากลุ่มที่มีการทากิจกรรมทางกายน้อยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายหรือทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเองเป็ น
ประจานั้น ร่างกายมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นจึงอาจจะช่วยส่งเสริมให้กล้ามเนื้อหายใจมีความแข็งแรงและช่วยให้
สามารถไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ [14] รวมถึงการทากิจกรรมทางกายอาจส่งผลต่อการปรับตัวของระบบประสาท (Neural
adaptation) สารอาหารและภาวะทางโภชนาการ และการทางานของฮอร์โมน [19] นอกจากนี้อาจมีปัจจัยด้านอายุที่ส่งผลต่อ
การไอ จะเห็นว่าผลวิจัยนี้พบว่า ในกลุ่มที่มีการทากิจกรรมทางกายน้อยมีแนมโน้มของอายุที่มากกว่าเล็กน้อย สอดคล้องกับ
การวิจัยก่อนหน้า เมื่อก้าวสู่วัยที่อายุเพิ่มขึ้นทาให้มีการลดลงของความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจเข้า
และหายใจออก ทั้งจากภาวะที่มีการสูญเสียมวลและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อโครงร่าง (Sarcopenia) และมีใยกล้ามเนื้อ
ฝ่อลีบ (Muscle fiber atrophy) โดยเฉพาะ type II fiber (Fast twitch fibers) ทาให้ลดความสามารถในการสร้างแรงดันในช่องอก
และช่องท้อง มีผลทาให้การสร้างแรงดันให้เกิดการไอลดลงตาม [10] ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปจะมีการลดลดของ
แรงดันสูงสุดขณะหายใจ (Maximal respiratory pressure) ทุก ๆ 0.8-2.7 เซนติเมตรน้าต่อปี และในเพศหญิงจะลดลงมากกว่า
[21] ซึ่งเพศอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ความสามารถในการไอลดลงได้ในกลุ่มที่มีการทากิจกรรมทางกายน้อย เนื่องจาก
กลุ่ มผู้ สู งอายุ ที่ มี การท ากิ จ กรรมน้ อ ยมี จ านวนเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บการศึ ก ษาก่ อ นหน้ า
ในเพศหญิงมีค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอน้อยกว่าเพศชาย เนื่องจากในเพศชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ
ออกและกล้ามเนื้อสามารถหดตัวได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการไอ [11, 14] นอกจากปัจจัยด้านอายุ
ระดับการทากิจกรรมทางกาย (physical activity) มีผลจากค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอแล้ว ยังมีปัจจัยในเรื่องอายุ
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และเพศที่มีส่วนในการส่งผลต่อการไออีกด้วย แต่จะเห็นได้ว่าอายุ และเพศเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้นควร
มีการส่งเสริมการทากิจกรรมทางกายหรือการออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมต่อการเพิ่มความแข็งแรง
และความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจให้กับผู้สูงอายุแต่ละราย อาจจะไปช่วยเพิ่มความสามารถในการเดิน (walking ability)
และความสามารถในการทางานของระบบทางเดินหายใจ [18,22]
การวัดค่าการไหลของอากาศสูงสุดของการไอ (CPF) เป็นการประเมินเพื่อวัดความสามารถในการไอและวัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออก รวมถึงยังสามารถวัดการไหลของอากาศสูงสุดขณะหายใจออกได้ดีเช่นกัน ส่วนค่า PEFR
อาจยังไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการวัดความสามารถในการไอ เนื่องจากในขณะทดสอบ PEFR ไม่มกี ารกลั้นเบ่งทาให้ไม่มี
การปิดกล่องเสียง ซึ่งปกติการไอต้องมีการปิดของฝาปิดกล่องเสียงประมาณ 0.2 วินาที อย่างไรก็ตามการทดสอบ PEFR
อาจนามาใช้ประเมินการไอในอาสาสมัครไม่สามารถปิดฝาปิดกล่องเสียงได้ แสดงให้เห็นว่า CPF เป็นค่าตัวแปรที่เหมาะสมใน
ประเมินความสามารถในการไอกั บผู้ที่มีปัญหาทาง neuromuscular disease [6-7] ดังนั้นการวัดค่า CPF อาจเป็นอี กหนึ่ ง
ทางเลือกในการประเมินความสามารถในไอสาหรับงานกายภาพบาบัดในระบบหายใจ โดยการใช้เครื่อง Mini-Wright Peak
Flow meter ซึ่งอาจเป็นการประเมินที่ช่วยการติดตามความก้าวหน้าในการรักษาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
การประเมินความสามารถในการไอ โดยการวัดการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ทา
กิจกรรมทางกายเป็นประจามีประสิทธิภาพในการไอที่ดกี ว่ากลุ่มที่มีการทากิจกรรมทางกายน้อย (322.80±77.30 และ
274.89±87.12 ลิตร/นาที ตามลาดับ) ซึ่งหากค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอน้อยกว่าหรือเท่ากับ 160 ลิตรต่อ
นาที บ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเครื่องช่วยหายใจไม่สามารถไอได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ทาให้มีเสมหะ
คั่งค้างอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการระบายเสมหะ [23] แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้ สามารถไอได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอสาหรับการระบายเสมหะ อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ประเมินความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหายใจ ซึ่งเป็ นปัจจัยที่มีต่อความสามารถในการไอ นอกจากนี้การวัดค่า CPF และ PEFR ขึ้นอยู่กับความ
พยายาม ความเข้าใจในคาสั่ง และความร่วมมือในการทดสอบของอาสาสมัครแต่ละคน จึงควรมีการประเมินความจา
เบือ้ งต้นและความเข้าใจก่อนการทดสอบ
ดังนั้นจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายเป็นประจา จะช่วยส่งเสริมอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจ
ออกและทาให้สามารถไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบ
ทางเดิ น หายใจ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ ท ากิ จ กรรมทางกายอย่า งสม่ าเสมอเพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางานของระบบทางเดินหายใจ
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้งหมด (n=98)
ข้อมูลพื้นฐาน
อายุ (ปี)
น้าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร²)
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (มิลลิเมตรปรอท)
อัตราการเต้นของหัวใจ (ครัง้ ต่อนาที)

กลุ่มที่มีทากิจกรรม
ทางกายน้อย
(F=35, M=14)
68.17±7.5
51.11±11.10
153.22±7.54
21.75±4.64
136.08±14.86
72.76±11.50
78.41±11.17

มีการทากิจกรรมทาง
กายเป็นประจา
(F=21, M=28)
67.24±6.93
51.43±10.55
154.02±7.65
21.75±3.84
127.17±16.09
69.00±10.65
79.84±13.98

p- value
0.544
0.115
0.372
0.086
0.035*
0.053
0.176
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ข้อมูลแสดงโดย ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n=จานวน, F=female (ผู้หญิง), M=Male (ผู้ชาย)

ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินการทางานของระบบทางเดินหายใจในอาสมัครทั้งสองกลุ่ม (n=98)
กลุ่มที่มที ากิจกรรม
มีการทากิจกรรม
การทางานของระบบทางเดินหายใจ
ทางกายน้อย
ทางกายเป็นประจา p- value
(F=35, M=14)
(F=21, M=28)
ค่ า อั ต ราการไหลของอากาศขณะหายใจออก 291.28 ±77.73
328.80±77.61
<0.001*
สูงสุด (ลิตร/นาที)
ค่าอัตราเร็วสูงสุดของการไอ (ลิตร/นาที)
274.89±87.12
322.80±77.30
0.001*
ข้อมูลแสดงโดย ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) n=จานวน
, F=female (ผู้หญิง), M=Male (ผู้ชาย)
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การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัตกิ ารของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย ให้กับคณาจารย์ นิสิต รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาระบบขึน้ ในลักษณะเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web Application) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประเมินประสิทธิผลและได้นาหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC
(System Development Life Cycle) มาใช้ในการพัฒนาระบบด้วยข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยศึกษาและวิเคราะห์การรายงาน
ผลจากระบบงานเดิมสู่การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยวิธีศึกษาจากเครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถามเพื่อ ประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพของการใช้ง านระบบการจั ด การเครื่อ งมื อ วิทยาศาสตร์ ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากกลุ่ มผู้ประเมินแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม คณะกรรมการสถานบริ การวิชาการด้า นวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และกลุ่มผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จากนั้นรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (xˉ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ผลการวิจัยเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ใช้บริการกับการให้บริการระบบเดิม กับระบบที่
พัฒนาขึ้น พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริการด้วยระบบเดิมอยู่ที่ 3.65 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.51
ในขณะที่คะแนนทัศนคติของการทางานจากระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ที่ 4.46 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.12 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดมี าก จากการศึกษาครั้งนีไ้ ด้ทาการติดตัง้ พร้อมใช้งานบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการหน่วยงาน สามารถจัดสรรงบประมาณ และประเมินความคุ้มทุนในการให้บริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจาห้องปฏิบัตกิ ารของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยตอบสนองการ
ใช้งานของผู้ปฏิบัตงิ านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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Abstract
This research presents the development of scientific equipment management system by using management
information technology (MIS). The aim of this research is to develop the laboratory database system of the Faculty
of Medical Science, Naresuan University. The proposed system is built on the web-based application that includes an
information database on a huge number of various for scientific equipment. It can help and support in terms of teaching and
research for lecturers, students, or even outsiders effectively. The proposed system has applied the principles of the System
Development Life Cycle (SDLC) for its improvement by using the relational data, which is analysed from the previous system
information. In order to assess their satisfaction of the proposed system, a designated questionnaire is used by dividing the
assessment team into 2 groups, which are the medical science service committee and the users in the laboratory. Finally,
all information are collected, analysed, and presented in term of mean (xˉ) and standard deviation (SD).
The results clearly show, the average score of the attitude on the pervious system services is 3.65 and
standard deviation is 0.51. Moreover, the average score of the attitude on the system services is 4.46 and standard
deviation is 1.12 for the proposed system. These services are used to provide to the executives, teachers and
students for the Faculty are used to provide to the executives, teachers and students for the Faculty of Medical
Science, Naresuan University satisfactorily. They are installed by updating all data from the previous system so
that it is available in real system. As the results, the proposed system provides the effective services as information
management in the Faculty of Medicine such as to calculate the budget and to evaluate the cost of Scientific
laboratory services. It is also used as a tool with the effectively furnish information to all users with speed, accuracy,
and punctuality.
Keywords: Scientific equipment management, Information system development.
บทนา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์และภารกิจหลักคือ
ผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 4 ภาควิชา
คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาสรีรวิทยา มีหน่วยงาน
หลักแบ่งเป็น 4 หน่วยงาน คือ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย์ สถานวิจัย
เพื่อ ความเป็ นเลิ ศ ทางวิชาการด้ านเห็ ดและรา สถานบริ ก ารวิชาการด้า นวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และส านักงาน
เลขานุการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างบุคลากรที่ มีความสามารถทางด้านวิชาการ และ
การวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมทั้งมีการพัฒนาทางด้านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับปฏิบัตกิ ารเชิงกลยุทธ์ และเป็นปัจจัยกาหนดทิศทางข้อมูลที่มีคุณภาพ
สถานบริ ก ารวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เป็ น หน่ ว ยงานย่ อ ยในคณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 2 หน่วยงานคือ 1) หน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และฝึกอบรม 2) หน่วย
บริการวิชาการเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพของนิ สิ ต ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตลอดจน
บุคคลภายนอก สนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเพื่อให้การบริการ
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการเรียนการสอน การวิจัย แก่นิสิตและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัตงิ านระดับปฏิบัตกิ าร ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลและบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการให้บริการ คือ ระบบ
การจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการพัฒนาเริ่มจากการศึกษาร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน สอบถามปัญหาที่เกิดจาก
ระบบเดิม ตลอดจนศึกษาความต้องการของผู้ใช้ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ทาการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างของระบบ
จัดการฐานข้อมูล หลังจากนั้นนาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น นาไปติดตั้งให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานและเขียนคู่มือการใช้งานทาให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว ลดขั้ น ตอนในการส ารวจ
การสืบค้น และวิเคราะห์ผลออกมาในรูปแบบการสรุปรายงานเชิงคุณภาพตาม พันธกิจ ของสถานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการให้บริการกับคณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บริการภายนอกจากข้อมูลการให้บริการที่ผ่านมา
2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการวิจัย
เกี่ยวกับการศึกษานวัตกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง ในหน่วยงานขององค์กร

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการนาเสนอให้กับ
บุ ค ลากรในหน่ว ยงานและเสนอเรื่อ งที่ ประชุม คณะกรรมการสถานบริ ก ารวิชาการด้ า นวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จากนั้นจัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องและผู้ใช้บริ การเครื่อ งมือวิทยาศาสตร์ ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
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ข้อมูล
การยืม – คืน

ข้อมูลการ
ให้บริการ
ระบบ
ฐานข้อมูล

ข้อมูลการ
ซ่อมบารุง

ข้อมูลรายได้
การให้บริการ

ข้อมูลการสารวจ
สภาพเครื่อง

ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสร้างของแนวคิดการพัฒนา (Improvement Highlight)
จากภาพแสดงถึงกระบวนการทางานตอบโจทย์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางโครงสร้างข้อมูลหมายถึง
โครงสร้ า งหลั ก ของภาพรวมของข้ อ มู ล หรื อ นิ ย ามข้ อ มู ล รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ในแต่ ล ะเขตข้ อ มู ล
ว่ามีความสัมพันธ์กันโดยอธิบายแต่ละส่วนที่จะเก็บลงในระบบฐานข้อมูล ด้วยการแสดงข้อมูลและความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลในภาพรวม ซึ่งการพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จาแนก
ประเภทข้อมูลหลักของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จานวน 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัตกิ าร
2. ข้อมูลการยืม – คืน ครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
3. ข้อมูลการซ่อมบารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
4. ข้อมูลการสาหรับครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
5. ข้อมูลรายได้การให้บริการทางวิชาการ
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ภาพที่ 2 แสดง Data Flow Diagram - Context Diagram
จากภาพเป็นการแสดงกระแสข้อมูลที่มีการวิเคราะห์แบบในเชิงโครงสร้าง (Structure) ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึง
รายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูล และผังการไหลของข้อมูล เช่น
 ข้อมูลมาจากไหน
 ข้อมูลไปที่ใด
 ข้อมูลเก็บที่ใด
 เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลบ้าง
ในการวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาจาเป็น ต้องมีการวางวิเคราะห์อ อกแบบระบบวางแผนไว้
ล่วงหน้า โดยกาหนดขั้นตอนวิธีการทางานให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมเรียกว่า วัฏจักร
การพัฒนาระบบงาน System Development Life Cycle (SDLC) ซึ่งมีกระบวนการทางานเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหา
ไปจนถึงการนาโปรแกรมไปใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนของวัฏจักรการพัฒนา
ระบบงาน ดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design)
 ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program Testing and Verification)
 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทาเอกสารและคู่มอื การใช้งาน (Program Documentation)
 ขั้นตอนที่ 6 การใช้งานจริง (Program Implementation)
 ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)
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ภาพที่ 3 แสดงเว็บไซต์ของระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานบริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจานวน 2 ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1: การสารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ
 ขั้นตอนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของระบบที่นาเสนอหลังจากทดสอบการใช้งาน
แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยคณะกรรมการสถานบริ ก ารวิชาการด้ า นวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จ านวน 5 ท่ า น และผู้ ใ ช้บริ ก ารเครื่อ งมือ
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัตกิ าร(อาจารย์, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) จานวน 15 ท่าน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบาย
วิธีบันทึกตลอดจนคาอธิบายศัพท์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยตัวอย่างล่วงหน้า ผู้วิจัยจะกลับไปรับแบบสอบถามตามวัน เวลาที่นัด
หมายไว้ ถ้าการบันทึกแบบสอบถามไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยก็จะได้มีการสอบถามหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนกระทั่งได้
ข้อมูลตามที่ต้องการโดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ประกอบด้วยเพศ, สถานะ, สังกัดภาควิชาแบบสอบถามตอนที่
2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบและแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจต่อข้อมูลของระบบแต่ละหัวข้อ
โดยมีการแปลเกณฑ์การแปรผลการประเมิน โดยคานวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะของผู้ตอบทั้งในด้านผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการมีการแปลผลเป็นค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์และแบบสอบถามตอนที่ 4 แบบสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะ
คือ ข้อเสนอแนะที่สามารถแนะนาการพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง ระดับมากที่สุด
ระดับ 5
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง ระดับมาก
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง ระดับปานกลาง
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง ระดับน้อย
ระดับ 2
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ระดับ 1

ผลการวิจัย
ผลวิ จั ยที่ ได้ จากการศึกษาแนวทางในการพั ฒนาระบบการจั ดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลจากการทาแบบสอบถามการประเมินการพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้
ประเมินจานวนทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็นโดยคณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 5 ท่าน
และผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัตกิ าร (อาจารย์, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) จานวน 15 ท่าน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
คณะกรรมการสถานบริการวิชาการฯ
อาจารย์
เจ้าหน้าที่/ นักวิทยาศาสตร์
นิสิต
รวม
ภาควิชา/ หน่วยงาน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาสรีรวิทยา
สถานบริการวิชาการฯ
รวม

จานวน
7
13
20
5
2
2
11
20
2
5
4
5
4
20

ร้อยละ
35
65
100
25
10
10
55
100
10
25
20
25
20
100
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จากตารางที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น
20 คน เพศชายจ านวน7 คน (35%) เพศหญิ ง จ านวน 13 คน (65%) โดยผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น นิสิ ต
ผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จานวน
11 คน (55%) รองลงมาเป็นคณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จานวน 5 คน (25%)
มีอาจารย์ผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน 2 คน (10%) และเจ้าหน้าที่/ นักวิทยาศาสตร์จานวน 2 คน (10%)
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ
1. ด้านการออกแบบโครงสร้างระบบ
1.1 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
1.2 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
1.3 ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา/ สืบค้นข้อมูล
1.4 ข้อมูลสามารถตอบสนองตรงความต้องการของผูใ้ ช้งาน
1.5 การพัฒนาระบบมีประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงค์
1.6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาระบบ
ค่าเฉลีย่ ด้านการออกแบบโครงสร้างระบบ
2. ด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบ
2.1 รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2.2 รายงานการจาแนกประเภทผู้ใช้บริการ
2.3 รายงานการซ่อมบารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2.4 รายงานการให้บริการทางวิชาการ
2.5 รายงานเปรียบเทียบรายได้การให้บริการทางวิชาการประจาปี
2.6 ความพึงพอใจโดยรวมด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบ
ค่าเฉลี่ยด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบ
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน

x

S.D.

แปลผล

4.25
4.25
4.40
4.35
4.30

0.55
0.55
0.60
0.59
0.47

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.55
4.35

0.51
0.05

มากที่สุด
มาก

4.55
4.55
4.60
4.65
4.55
4.55
4.58
4.46

0.51
0.51
0.50
4.49
0.51
0.49
1.63
1.12

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มาก

จากตารางที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
 ด้านการออกแบบโครงสร้างระบบ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยูท่ ี่ระดับมาก
( x = 4.35, S.D. = 0.05)
 ด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด
( x = 4.58, S.D. = 1.63)
และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านอยูท่ ี่ระดับมาก
( x = 4.46, S.D. = 1.12)
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อภิปรายผล
ผลการดาเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” นาไปสู่การ
อภิปรายผลคือ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการจั ดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการแบบทดสอบหรือประเมินผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสรุปได้คือข้อมูลข้อมูลครุภัณฑ์ ,
การให้บริการ, ยืม–คืน, สารวจ, ประวัติการซ่อมบารุง, ประวัติรายได้ระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลสรุป
ได้ว่าผู้วิจัยทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้การพัฒนาระบบแบบ SDLC ซึ่งครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมูลเพิ่ม
ลบแก้ไขค้นหาและเรียกดูรายงานของส่วนงานสารสนเทศด้านงานวิชาการคือข้อมูลหลักสูตรข้อมูลรายวิชาข้อมูล
สาขาวิชาข้อมูลกลุ่มวิชาข้อมูลวิชาบังคับก่อนข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างมี ความเหมาะสมในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระวัฒน์ จันละ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานระเบียนนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์ลาปาง” ก็ได้โดยพัฒนาระบบแบบ SDLC
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสรุปได้ดังนี้ภาษา PHP
และระบบจั ด การฐานข้ อมู ล MySQL มีค วามเหมาะสมในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ
วีระวัฒน์ จันละ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานระเบียนนักศึกษาวิทยาลัย
อินเตอร์ลาปาง” ก็ได้พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL จากการทดสอบการทางาน
ของระบบด้วยข้อมูลจริงบางส่วนของมหาวิทยาลัยพบว่าผลการทางานของระบบสามารถทางานได้ถูกต้องและเป็นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พิ เ ชษฐ์ สิ ง หเดช (2553:บทคั ด ย่ อ ) ใช้ Apache
เป็น Web Server ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบเพื่อจะใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย MySQL เนื่องจากสามารถอานวย
ความสะดวกในด้านการจัดเก็บข้อมูลและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลการพัฒนาระบบได้ออกแบบให้มีคาสั่งและเมนูต่าง ๆ
รวมถึงระบบโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการง่ายต่อการใช้งานนอกจากนี้ผู้พัฒนาระบบได้คานึงถึงระบบการ
รักษาความปลอดภัยโดยได้พัฒนาให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลรหัสประจาตัวและรหัสผ่านจากผู้ใช้งานที่ทางงาน
ทะเบี ย นได้ เป็ น ผู้ ก าหนดซึ่ ง ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บงานวิจั ย ของ ณั ฐ กานต์ คามา
(2552:15) ได้ทาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการด้านซอฟต์แวร์ของศูนย์ ”ผลการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผลจาก
การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ได้ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในและนอกของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบสารสนเทศนี้จะทางานด้วยโปรแกรม Web Browser
สามารถท างานได้ ดี ทั้ ง ในโปรแกรม Internet Explorer , Mozilla Firefox และ Google Chrome ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง ชื่ อ ระบบ
สารสนเทศนีว้ า่ “ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ โดยการกาหนดคุณลักษณะของระบบจากการศึกษาการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ อ
วิเคราะห์ความต้องการระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วกาหนดคุณลักษณะที่จะพัฒนาระบบ เพื่อ เป็นแนวทางในการ
พัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อ
การใช้งานในทางปฏิบัตติ ามหลักการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์

Proceedings
143

ผลการทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูล
ในการพัฒนาฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้พัฒนาในส่วนของเนื้อหาและหน้าเว็บไซต์ หลังจากนัน้ ได้ศึกษาค้นคว้าแนวทาง
ออกแบบเครื่องมือสาหรับทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูล เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ในการนี้ผู้วิจัยได้นา
แบบทดสอบและประเมิ น ผลฐานข้ อ มู ล เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละน าไปเสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ แบบทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูลโดยการหาค่าความสอดคล้อง และทดลองใช้
เพื่อปรับปรุง แบบทดสอบและประเมินผลให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ การศึกษาค้นคว้า มีจุดมุ่งหมายสาคัญในการพัฒนาระบบ
การจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อการบริหารงาน โดยดาเนินการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนสร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง และทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัยและจัดทารายงานผลการวิจัย
ผลจากข้อเสนอแนะตามหัวข้อที่มอี ยู่ในแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ กับรายข้อต่าง ๆ คือ มี ข้อมูลสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 20 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน 5 ท่าน และผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ(อาจารย์ , นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) จานวน
15 ท่าน และการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือด้านการออกแบบโครงสร้าง
ระบบสรุปผลการประเมินการออกแบบโครงสร้างระบบซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ( x = 4.35,
S.D. = 0.05) และด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบสรุปผลการประเมินการรายงานผลข้อมูลของระบบ ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด ( x = 4.58, S.D. = 1.63) ซึ่งการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ระบบทั้ง 2 ด้าน แสดงให้เห็นผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านอยู่ที่ระดับมาก
( x = 4.46, S.D. = 1.12) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วจิ ัยกาหนดไว้คือ
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการให้บริการกับคณาจารย์นิสติ และผู้ใช้บริการหน่วยงานภายนอกจากข้อมูลการให้บริการ
ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการวิจัย
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษานวั ต กรรมเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง า นจริ ง ในหน่ ว ยงานของสถานบริ ก ารวิ ช าการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การสารวจความหลากหลายของเห็ด บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อออกแบบเป็ น
ระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ด
The exploring diversity of mushroom in University of Phayao for design
mushroom learning database system
ธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว1* พัชราพรรณ ทองคา2 และ พรเทพ โรจนวสุ2
Thanyaporn Boonphokaew1* Patcharapan Thongkum2 Pornthep Rojanavasu2
บทคัดย่อ
การสารวจความหลากหลายของเห็ดในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบันทึกลักษณะของแหล่งที่พบ (habitat)
และลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาหลักของเห็ดในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 พบทั้งหมด 25 สปีชีส์
แบ่ งเป็ น 8 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ มเห็ ดที่ มีครี บ 8 ชนิด , กลุ่ มเห็ ดตั บเต่า 1 ชนิด , กลุ่ มเห็ ดลู กฝุ่นและเห็ ดดาวดิ น 4 ชนิด ,
กลุ่มเห็ดหิ้ง 7 ชนิด กลุ่มเห็ดปะการัง 1 ชนิด , กลุ่มเห็ดหูหนู 1 ชนิด, เห็ดฟันเลื่อย 1 ชนิด และกลุ่มเห็ดมันปู 2 ชนิด
จากข้อมูลการสารวจทั้งหมดสามารถนามาจัดทาหนังสือฐานข้อมูลของเห็ด และออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูล
เห็ด เพื่อนามาต่อยอด ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมเห็ดให้กับเยาวชนต่อไป
คาสาคัญ: เห็ด, ความหลากหลาย, ออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูล

Abstract
The aim of this research is to survey the diversity of mushrooms in University of Phayao by collecting
all habitats and morphologies from May to September in 2017. The study found that the mushroom species were
25 species and they could be devide into 8 types, namely 8 Gilled Fungus, 1 Boletus Fungi, 4 Puffball and earth
Star Fungus, 7 Polypore Fungus, 1 Coral Fungi, 1 Tooth Fungi and 2 Cantharella Fungus. All information from
this study was use to design and to create a book of mushroom database in University of Phayao. It could also
be used to design the mushroom learning database system to support and to promote the environmental
conservation for local people (or youth) in order to remain sustainable community.
Keywords: Mushroom, Diversity, Design learning database system
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บทนา
จังหวัดพะเยาตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพะเยาเป็นแบบฝนเมืองร้อน
เฉพาะฤดู หรือ สะวันนา (กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม, 2549) ซึ่งเหมาะต่อ
การเจริญของเห็ดโดยเฉพาะในฤดูฝนจะสามารถพบเจอได้หลากหลายชนิด เห็ดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังใจ เกิด
จากการจัดรวมตัวกันของเส้นใยเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ มองเห็นด้วยตาเปล่า พบตามธรรมชาติ ตลอดทั้งปี แบ่งเป็นเห็ด
ที่รับประทานและเห็ดพิษ เห็ดที่รับประทานได้มีคุณค่าทางโภชนาการ และสรรพคุณทางยา [1] ความหลากหลายของเห็ด
ที่พบในประเทศไทยจาแนก ได้ 2 กลุ่ม คือ Phylum Basidiomycota และ Phylum Ascomycota [2] ทั้งสองกลุ่มนี้มีบทบาทที่
สาคัญต่อระบบนิเวศ เช่น บทบาทผู้ย่อยสลาย (decomposer) โดยเห็ด จะขึน้ บนเศษซากพืช กิ่งไม้และขอนไม้ผุ ทาให้เกิด
การหมุนเวียนของสสารและทาให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น บทบาทการเป็นปรสิตและก่อให้เกิดโรค (parasitic หรือ
pathogenic fungi) เป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่บนลาต้น ของต้นไม้ที่มีชีวิต หรือเห็ดที่เข้าทาลายตั วหนอน ดักแด้ และตัวเต็ มวั ย
ของแมลงที่มีชีวิต เห็ดพวกนี้เป็นปรสิตและก่อให้เกิดโรคในต้นไม้และแมลง อีกหนึ่งบทบาทสาคัญคือ บทบาทในการอยู่
ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (symbiotic fungi) เห็ดแบบนี้มีช่ือเรียกว่าเอคโตไมคอร์ไรซา
(ectomycorrhiza) โดยเส้นใยของเห็ดที่แผ่กระจายอยู่ในดินจะไปพันอยู่รอบ ๆ รากพืชที่ทาหน้าที่ดูดน้าและแร่ธาตุ และ
บางส่วนก็แทงเข้าไปเจริญภายในราก เส้นใยของเห็ดเส้นใยเหล่านี้จะช่วยดูดน้าและแร่ธาตุจากดินแล้วส่งผ่านไปให้ต้นพืช
ทาให้ต้นพืชสามารถสังเคราะห์อาหารได้มากขึน้ นอกจากประโยชน์ที่ชว่ ยเพิ่มการเจริญเติบโตให้แก่ต้นพืชแล้ว ต้นพืชยังมี
ความต้านทานต่อโรคที่รากและทนทานต่อความแห้งแล้งได้สูงกว่าปกติด้วย [3] แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
มีการเปลี่ ยนแปลงท าให้ เห็ ดที่ พบในธรรมชาติมีจ านวนลดลง รวมทั้ งมีการบุ กรุ กพื้นที่ ป่ าในธรรมชาติ มากยิ่ งขึ้ น
คณะผู้วิจัยจึงต้องการสารวจความหลากหลายของเห็ดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา นามาจัดทาหนังสือฐานข้อมูล
ของเห็ ด และออกแบบระบบสารสนเทศฐานข้ อมู ล เพื่อออกแบบเป็ นระบบสื่ อการเรี ยนรู้ ฐานข้ อมู ลเห็ ด เพื่ อเป็ น
การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของพื้นที่ป่าในธรรมชาติและเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาต่อไป

วิธีการศึกษา
1. สารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างของเห็ดที่พบในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
2. บันทึกลักษณะของแหล่งที่พบ (habitat) และลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาหลักของเห็ด (macrostructure)
3. เก็บรักษาตัวอย่างด้วยการดอง
4. วิเคราะห์และจัดจาแนกชนิดของเห็ดโดยใช้รูปวิธาน
5. จัดทาหนังสือฐานข้อมูลและรูปวิธานแยกตามชนิดบรรยายลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาหลักของเห็ด
6. ออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ด เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับเยาวชน (นักเรียน)
โดยใช้ แผนภาพที่แสดงการทางานของผู้ใช้ระบบ และความสัมพันธ์กับระบบย่อย ภายในระบบใหญ่ (Use Case Diagram)
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ผลการศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Phylum
Ascomycota

Family

16

Boletaceae
Ganodermataceae

Puffballs and Earthstars
Puffballs and Earthstars
Boletus fungi
Polypores and Bracket fungi

17
18

Ganodermataceae
Polyporaceae

Polypores and Bracket fungi
Polypores and Bracket fungi

Ganoderma lucidum
Lenzites sp.

Russulaceae
Lycoperceae
Geastraceae

Agarics or Gilled mushroom
Agarics or Gilled mushroom
Agarics or Gilled mushroom
Agarics or Gilled mushroom
Agarics or Gilled mushroom
Agarics or Gilled mushroom
Agarics or Gilled mushroom
Agarics or Gilled mushroom
Puffballs and Earthstars

Scientific Name
Trichoglossum rasum Pat.
Xylaria abuscula Sacc.
Amanita vaginata
Amanita virginia
Amanita sp.
Marasmius sp.
Schizophyllum commune
Cantharellus cibarius
Craterllus aureus
Russula emetica
Lycoperdon sp.
Lycoperdon sp.
Geastrum sp.
Geastrum sp.
Boletus sp.
Ganoderma nitidum

Basidiomycota

Geoglossaceae
Xylariaceae
Amanitaceae
Amanitaceae
Amanitaceae
Marasmiacae
Scizophyllaceae
Cantharellaceae

Type

Thai Name

เห็ดไข่เยี่ยวม้า
เห็ดระโงกดอกกระถิน

เห็ดตีนตุ๊กแก
เห็ดมันปูใหญ่
เห็ดขมิ้นน้อย
เห็ดน้้าหมาก

เห็ดดาวดิน
เห็ดดาวดิน
เห็ดหลินจือน้้าตาลแดง
เห็ดหลินจือ

Habitat
พื้นดิน
ขอนไม้ผุ
พื้นดิน
พื้นดิน
พื้นดิน
พื้นดิน
ขอนไม้
พื้นดิน
พื้นดิน
พื้นดิน,เศษซากพืช
พื้นดิน
พื้นดิน
พื้นดิน
พื้นดิน
พื้นดิน
พื้นดิน
ขอนไม้
ขอนไม้

Edible/NonEdible
Toxic
Toxic
Toxic
edible
edible
edible
edible
edible
edible
-
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ลาดับที่
19
20
21
22
23
24
25

Phylum

Family

Type

Scientific Name

Thai Name

Polyporaceae

Polypores and Bracket fungi

Microporus xanthopus

เห็ดกรวยทองตะกู

Polyporaceae
Polyporaceae

Polypores and Bracket fungi
Polypores and Bracket fungi

เห็ดขอนแดงรูเล็ก

Polyporaceae
Auriculariaceae
Clavariaceae
Hericiaceae

Polypores and Bracket fungi
Jelly fungi
Coral and Club fungi
Tooth fungi

Pycnoporus sanguineus
Polyporus grammocephalus
Berk
Polyporus retirugis
Auricularia sp.
Clavaria sp.
Hericiaceae sp.

เห็ดรังผึง้
เห็ดหูหนู
เห็ดปะการัง
เห็ดฟันเลื่อย

Habitat
ขึน้ บนกิ่งไม้และ
ขอนไม้ที่ตายแล้ว
ขอนไม้ที่ตายแล้ว
ขอนไม้
ขอนไม้
ขอนไม้
พื้นดิน
ต้นไม้

Edible/NonEdible
edible
-
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(1.1) Trichoglossum sp.

(1.2) Xylaria sp.
ภาพที่ 1 Phylum Ascomycota

(2.1) Amanita vaginata

(2.5) Schizophyllum sp.

(2.2) Amanita virginia

(2.3) Amanita sp.

(2.6) Cantharellus cibarius

(2.4) Marasmius sp.

(2.7) Cantharellus odoratus
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(2.8) Clavaria sp.

(2.10) Lycoperdon sp.

(2.11) Lycoperdon sp.

(2.14) Boletus sp.

(2.18) Lenzites sp.

(2.9) Hericiaceae sp.

(2.12) Geastrum sp.

(2.15) Ganoderma sp.

(2.19) Microporus xanthopus

(2.13) Geastrum sp.

(2.16) Ganoderma sp.

(2.20) Pycnoporus sanguineus
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(2.21) Polyporus sp.

(2.22) Polyporus retirugis

(2.23) Auricularia sp.

ภาพที่ 2 Phylum Basidiomycota
จากข้ อ มู ล ที่ ค ณะวิ จั ย ได้ ท าการส ารวจความหลากหลายของเห็ ด ภายในบริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย พะเยานั้น
นามาจัดทาเป็นหนังสือฐานข้อมูลตามรูปวิธานแยกตามชนิดบรรยายลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาหลักของเห็ดนั้น
ยังไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาของการที่เยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงสายพันธุ์และวิธีการคัดกรองสังเกตเห็ดพิษที่
เพียงพอ โดยเห็ดมีจานวนมากมายหลากหลายสายพันธุ์ล้วนรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน บางชนิดเป็นปรสิตกั บพืช
บางชนิดทาลายพืชที่อาศัยไปทีละน้อย บางชนิดทาให้เกิดโรคแก่มนุษย์ ซึ่งองค์ความรู้เฉพาะในเรื่องของเห็ดในรูปแบบ
ของสื่อการเรียนรู้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งการพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดให้สามารถเผยแพร่ความรู้
ให้กับเยาวชนได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการจัดการข้อมูลและเสริมด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อให้ระบบสื่อ
การเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังแผนภาพ Cause-Effect นี้

แผนภาพแสดงเหตุและผล (Cause-Effect)
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จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาระบบสื่อการเรียนรู้ดา้ นเห็ดในปัจจุบันมีประสิทธิภาพน้อย
คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดโดยได้จัดทาแผนภาพ Use Case Diagram แสดงภาพรวมของ
ระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดไว้ดังนี้

แผนภาพ Use Case Diagram
จากแผนภาพ Use Case Diagram แสดงการทางานของผู้ใช้ระบบและความสัมพันธ์กับระบบย่อย ภายในระบบ
ใหญ่ และมีผู้ใช้งานในระบบแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
• ผู้ใช้ทั่วไป สามารถมองเห็นข้อมูลเห็ดทั่วไปโดยไม่มกี ารลงชื่อเข้าใช้ระบบ
• ผู้อนุรักษ์เห็ด สามารถมองเห็นข้อมูลเห็ดด้านอนุรักษ์เชิงลึก ได้แก่ พืน้ ที่, ระบบค้นหาตาแหน่งบนพืน้ โลก
(Global Positioning System : GPS) ที่อยูข่ องเห็ด และร่วมรณรงค์การปลูกเห็ด
• ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดในการตรวจสอบข้อมูล สามารถจัดการข้อมูลเห็ด รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึก
ของเห็ดในด้านต่าง ๆ
• ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ และตรวจสอบข้อมูล
โดยระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดจะพัฒนาโปรแกรมลักษณะ Web-Based-Application โดยสามารถเรียกใช้งาน
ผ่ าน Web browser และมีสถาปั ตยกรรมแบบ Web Application ใช้งานได้ ในโทรศั พท์ Smartphone และ Tablet รองรั บ
การเรียกใช้งานระบบได้ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ ายหรือเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows XP Windows 2000 ได้เป็นอย่างน้อย รองรับการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server กาหนดชื่อผู้ใช้
รหั สผ่ าน จะต้องเป็ นข้ อมู ลชุดเดี ยวกั นจากระบบ Microsoft Active Directory ที่ ศู นย์บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และต้องมีการกาหนดสิทธิ์เข้าถึงและเรียกใช้งานตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากาหนด ระบบงานที่
พัฒนาจะต้องสามารถใช้งานผ่านการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี SSL และสามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้งานได้ โดยจะต้อง
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พัฒนาบนมาตรฐานการทางานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนสาธิตที่ใช้อยู่ ณ เวลาปัจจุบัน ทั้งด้านรูปแบบ
เครื่องมือ และเครื่องแม่ข่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะต้อง
สามารถใช้งานกับระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดของโรงเรียนสาธิตมีอยู่ โปรแกรมที่จัดทาทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ซึ่ ง ระบบงานตามที่ ระบุ ไ ว้ ทั้ ง 2 ส่ ว น เป็ น อย่ า งน้ อ ยต้ อ งสามารถจั ด เก็ บข้ อ มู ล วิ เคราะห์
และประมวลผลข้อมูล รายงานข้อกาหนด ข้อสั่งการและมาตรฐานทั้ง 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. ส่วนที่บริการข้อมูลเห็ด
 ลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ค้นหาข้อมูลชุดเดียวกันจากระบบ Microsoft
Active Directory ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้มาบันทึกไว้ในระบบเพื่อส่ง
ข้อมูลการสมัครให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและอนุมัตกิ ารสมัคร
 เสนอข้อมูลเห็ดทั่วไปและเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดเป็นปัจจุบัน
 เสนอภาพของเห็ด และส่วนต่างๆของเห็ด เช่น ส่วนของก้าน สปอร์ เป็นต้น
 ส่วนของการสืบค้นหาข้อมูลเห็ดด้วย keyword และค้นหาพิกัดเห็ดที่ใกล้เคียงกับ คาค้น
2. ส่วนบริหารจัดการข้อมูลของระบบฯ
 สามารถจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบได้ เช่น กาหนดสิทธิ์/ระดับการเข้าถึ งให้กับผู้ใช้ แต่ละคนได้ ดึงข้อมูล
และบันทึกในระบบฯ ได้
 สามารถจัดการข้อมูลเห็ดทั่วไปและเชิงอนุรักษ์
 ต้องสามารถทาการนาข้อมูลเก่าออกไปจัดเก็บนอกระบบได้ ตามช่วงเวลาที่กาหนด

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาความหลากหลายของเห็ดบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 พบว่า
พื้นที่ในการสารวจส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีความเหมาะสมการเจริญของเห็ดหลากลายชนิด จากการ
สารวจพบเห็ดในกลุ่มของ Basidiomycetes และ Ascomycetes จานวนทั้งหมด 25 สายพันธุ์ โดยกลุ่ม Basidiomycetes แบ่งเป็น
8 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเห็ดที่มีครีบ 8 ชนิด, กลุ่มเห็ดตับเต่า 1 ชนิด, กลุ่มเห็ดลูกฝุ่นและเห็ดดาวดิน 4 ชนิด, กลุ่มเห็ดหิง้ 7 ชนิด
กลุ่มเห็ดปะการัง 1 ชนิด, กลุ่มเห็ดหูหนู 1 ชนิด, เห็ดฟันเลื่อย 1 ชนิด และ กลุ่มเห็ดมันปู 2 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการ
ส ารวจเบื้องต้ นเห็ ด ในวนอุ ทยานร่ องค าหลวง ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าแม่ ต๊ าและป่าแม่ นาเรือ อ าเภอเมือง จั งหวั ดพะเยา
(สาธิต,2551) [4] เมื่อพิจารณาตามลักษณะวิสัยของพืช (Habitat) แล้วพบว่าวิสัยที่พบมาก 3 อันดับแรกได้แก่ กลุ่มเห็ดครีบ
(Gill Mushroom) กลุ่มเห็ดรูปถ้วย (Cup Fungi or Disclike Fungi) กลุ่มเห็ดปะการัง (Coral Fungi) และการศึกษาความหลากหลายของ
เห็ดป่าและราขนาดใหญ่ บริเวณวัดป่านันทวัน บ้านมะค่า ตาบลโพนทอง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (ชฎากัลป์, 2560) [5]
พบเห็ดเห็ดที่รับประทานได้ 27 ชนิด รับประทานไม่ได้ 17 ชนิด พบวงศ์ Russulaceae มากที่สุด มีจานวน 12 ชนิด ซึงทั้งสอง
บริเวณมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและเป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้และเห็ดพิษ
ผลการออกแบบ ประเมินส่วนจากความพึงพอใจของอาจารย์สาขาชีววิทยา ในมหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต จานวน 50 คน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ ดี และมีส่วนช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ความสนใจ
ด้านชีววิทยา รู้จักเรียนรู้สิ่งมีชีวิตในหัวข้อเรื่องความหลากหลายเห็ดในอาณาจักรฟังไจ ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์ส่อื สารดิจิทัลเคลื่อนที่จาพวก สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต โน็ตบุ๊ค โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ได้ในระดับ
ดีมาก ดังนัน้ คณะวิจัยจึงเล็งเห็นที่จะทาระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
แพทย์วิถีธรรม เป็นแพทย์ทางเลือกอีกสาขาหนึ่งในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข ที่นาจุดดีของการแพทย์สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มุง่ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ให้ประชาชนเป็นหมอดูแลตนเอง ด้วยวิธีที่ประหยัด เรียบง่าย ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เน้นการอบรม
ให้ความรู้ในรูปแบบของค่ายสุขภาพ ใช้ระยะเวลา 2-5 วัน ภายหลังมีการปรับเวลาและกิจกรรมเป็นค่ายสุขภาพและค่าย
พระไตรปิฎก ใช้เวลา 9 วัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบและผลการอบรมแพทย์วิถีธรรมระหว่างค่าย 5 วันกับค่าย 9 วัน เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยผลการวิจัยสามารถสังเคราะห์ องค์ความรู้ดา้ นการ
ดูแลสุขภาพ ได้แก่ 1) สาเหตุของความเจ็บป่วยตามหลักแพทย์วิถีธรรม 2) กลไกการเกิดการหายของโรคตามหลักแพทย์วถิ ี
ธรรม 3) กลุ่มอาการเจ็บป่วยตามหลักแพทย์วิถีธรรม 4) การปรับสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรมด้วย
เทคนิค 9 ข้อ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามเทคนิค 9 ข้อ การวิเคราะห์ทางสถิติ
จากข้อมูลชุดที่ 1 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 5 วัน ที่วัดพระธาตุทรายทอง จังหวัดลาพูน พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าอบรม 552 คน
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จานวน 45 คน พบว่า น้าหนักลดลงร้อยละ 51.92 รอบเอว
ลดลงร้อยละ 51.92 ความดันโลหิต มีค่าตัวหน้าลดลงร้อยละ 42.67 มีค่าตัวหลังลดลงร้อยละ 67.43 ค่าน้าตาลในเลือดลดลง
ร้อยละ 30.17 การวิเคราะห์ทางสถิติจากข้อมูลชุดที่ 2 ค่ายสุขภาพและค่ายพระไตรปิฎก 9 วัน ที่สานักวิปัสสนาเกษตรใหม่
จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากผู้เข้าค่ายทั้งหมด 515 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่ายจานวน 60 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
น้าหนักลดลงร้อยละ 91.67 รอบเอวลดลงร้อยละ 86.67 ความดันโลหิตลดลงร้อยละ 87.5 ระดับน้าตาลในเลือดลดลงร้อยละ
90.9 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยผู้เข้าอบรมทั้งสองค่ายมีความพึงพอใจในระดับมาก
การอบรมแพทย์ วิ ถี ธรรม หลั กสู ตรค่ ายสุ ขภาพ 5 วั น และหลั กสู ตรค่ ายสุ ขภาพและพระไตรปิ ฎก 9 วั น มี
ประสิทธิภาพสามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้ โดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยจากโรคไม่ตดิ เชื้อต่าง ๆ แต่ระยะเวลาการจัดค่ายที่ยาวขึ้น
ทาให้สามารถบูรณาการเนื้อหาด้านพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพได้มากขึน้ สัมพันธ์กับหลักการทางพุทธศาสนาที่เชื่อว่าทุกข์ของ
มนุษย์เกิดจากกรรมวิบากหรือผลของการกระทาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ประกอบด้วยกิเลส ได้แก่ความโลภ ความโกรธและความ
หลงเป็นต้นเหตุ ดังนั้น การศึกษาในแนวพุทธศาสนาจึงเป็นการเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของทุกข์ทั้งมวลรวมถึงปัญหาด้าน
สุขภาพด้วย นอกจากจะช่วยให้การปรับสมดุลของร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางจิต
วิญญาณและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ไปสู่การมีชวี ติ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืนในที่สุด
คาสาคัญ: การดูแลสุขภาพ, แพทย์วถิ ีธรรม, เศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
Dhamma medicine is an alternative medicine in the field of Department of Thai Traditional and Alternative
Medicine, Ministry of Public Health that has applied the advantage of many medicals to Dhamma medicine and
sufficienct economy which approach to solve problems as a deeply root and cause. Dhamma medicine has given
human take care of themselves as an economy style, simple, use local resources. Dhamma medicine has focused
on training, the form of healthy camp that had taken 2 – 5 days at the first but finally we have combined the
healthy camp and Tripitaka camp altogether for 9 days.
This study focuses on the model and the result of Dhamma medicine training between healthy camp
for 5 days and healthy camp for 9 days which approach to health promotion development for people. The result
could be synthesized to 4 healthy knowledge; 1) the cause of illness as Dhamma medicine 2) Mechanism of
disease cure by Dhamma medicine 3) Medical illness as Dhamma medicine 4) Rebalancing as Dhamma medicine
by 9 techniques.
Statistical analysis from the first data—5 days healthy camp for Dhamma medicine at Pra Tat Sai Thong
temple in Lamphun that established in 2015, with 552 trainees. The study found that 45 Diabetic and Hypertension
patients have lost their weight and lower waist for 51.92%, Systolic of Blood pressure decreased by 42.67%,
Diastolic of Blood pressure decreased by 67.43%, blood sugar decreased by 30.17%.
Statistical analysis from the second data, that we have combined the healthy camp and Tripitaka camp
altogether 9 days at Samnak Vipassana Kasetmai, Sansai in Chiangmai that established in 2017, with 515 trainees. This
study has 60 samples and found that 91.67% lost their weight, 86.67% lower waist, 86.67% lower blood pressures,
90.9% lower blood sugar. This study gets high the average of satisfaction level of the camp.
According to Dhamma medicine trainings, both 5 days and 9 days, can reduce the illness effectiveness,
especially non-communicable diseases. Therefore an extension of time is good therapy practices for trainees about
Dhamma and health. Related to Buddhist principles believe that human suffering is caused by the inherent of past
actions. Human suffering is passion that comes from greed, anger, and delusion. So, this Buddhism study is the
focus of solving the cause of problem and including health problem.
In addition to help rebalance the body more effective. It also results in spiritual development and the
creation of a learning society of balanced living, economics, social and environment that sustain and stable.
Keywords: health care, Dhamma medicine, sufficient economy
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บทนา
สถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศโดยรวม แสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์
คือโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังรักษาให้หายขาดได้ยากเพราะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น กาลังทวีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความพยายามจาก
ภาครัฐและวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขความเป็นจริงของทรัพยากรที่มีอย่างจากัด
ทั้งทางกาลังคนและงบประมาณ ยังไม่สามารถลดปัญหาได้มากนัก มากไปกว่านัน้ ปัญหาสุขภาพกลับมีแนวโน้มที่มาก
ขึน้ จนเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว สมควรที่ภาคส่วนต่าง ๆ จะได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะระบบสุขภาพภาค
ประชาชน ที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและรวมกลุ่มเป็นสุขภาพชุมชน โดยยึดถือแนวทาง
ตามพระราชดาริในเรื่องสุขภาพพอเพียง [4]
แพทย์วิถี ธรรมเป็ น แพทย์ ทางเลือกอีกสาขาหนึ่ง ในสั ง กั ด กรมพัฒ นาการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ที่นาจุดดีของการแพทย์สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมและปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ที่เป็นสาเหตุของโ รค
ทั้งหลาย จากผลการวิจัยผ่านกระบวนการอบรมแพทย์วถิ ีธรรมหลักสูตรการอบรม 5-7 วัน ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่ง
ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ผู้ป่วยร้อยละมากกว่า 80
มีอาการเจ็บป่วยลดลงในเกือบทุกกลุ่มโรค ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และทุกคนสามารถปฏิบัตไิ ด้ด้วยตนเอง ปัจจุบันได้มี
ผู้นาแนวทางการอบรมแพทย์วถิ ีธรรมไปขยายผลอยูใ่ นทุกภูมภิ าค เป็นเครือข่ายทางานภายใต้มูลนิธิแพทย์วถิ ีธรรมแห่ง
ประเทศไทย [1]
ในปี 2560 ทางเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ได้มีการปรับหลักสูตรการอบรมแพทย์วิถีธรรม จากค่ายสุขภาพไม่เกิน
5 วันมาเป็นค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎกรวมระยะเวลา 9 วัน เป็นการให้เวลามากขึ้นกับเนื้อหาด้านพุทธธรรมหรือเทคนิค
ข้ อที่ 8 ที่มีผลต่อการแก้ ปัญหาที่ ต้นเหตุ ได้ ดีที่สุ ด มีการเพิ่มข้ อปฏิบัติของผู้เข้าอบรมและที มงานจิตอาสา ได้ แก่ 1)
กิจกรรมลดกิเลสกาม ด้วยการให้ฝึกรับประทานอาหารที่ลดการปรุงแต่งรส และกินตามลาดับทีละอย่าง(สูตรย่ายีมาร) 2)
กิจกรรมลดกิเลสอัตตา โดยอาศัยการประชุมอปริหานิยธรรมในกลุ่มของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เป็นการนาข้อมูลจาก
กิจกรรมในแต่ละวันมารายงานสรุป นอกจากการสรุปงานเพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องที่จะใช้วางแผนการดาเนินงานในวัน
ต่อไปแล้ว ยังจะมีการสรุปสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานในแต่ละวันด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้มี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้เป็นจิตอาสาที่ใฝ่ความเจริญในธรรม โดยอาศัยการทางานเป็นผัสสะหรือเป็นเหตุปัจจัยให้ได้
เรียนรู้กิเลสในตน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการอบรมแพทย์วิถีธรรมที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ ว่ามีความ
เหมาะสมอย่างไร ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของผู้เข้าอบรมและจิตอาสาอย่างไร พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและความ
ต้องการเพื่อจะได้เป็นแนวทางนาไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอดต่อไป
วิธีการวิจัยในครั้งนี้ ทาการศึกษาทั้งเชิงระบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลความ
เป็นมา รูปแบบและผลการจัดอบรมสุขภาพแพทย์วถิ ีธรรม หลักสูตร 5 วัน และการอบรมค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก
9 วัน เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละจากข้อมูลที่เก็บ
ด้วยแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ และความพึงพอใจในกิจกรรมการอบรม เปรียบเทียบกันระหว่างค่ายสุขภาพ
5 วันกับค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก 9 วัน
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ศึกษาความเป็นมา รูปแบบและผลการอบรมแพทย์วถิ ีธรรม
1.1 ความเป็นมาของการจัดค่ายอบรมให้ความรู้ดา้ นการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามหลักแพทย์วิถีธรรม
เป็นการนาเอาจุดดีของการแพทย์ทุกแผนมาบูรณาการด้วยธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาและพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจและวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้ อมไปพร้อม ๆ กัน เน้นการใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ได้ผลเร็ว
พึ่งตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะ
ในตนไปพร้อมพร้อมกับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดีในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
พัฒนาคนไปสู่ชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย จิตใจที่เป็นสุข เกื้อกูลมวลมนุ ษยชาติให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ โดยใช้วิธีเผยแพร่
ความรู้และความจริงให้กับประชาชนที่สนใจโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ศูนย์หลักของแพทย์วถิ ีธรรม ได้แก่ สวนป่านาบุญ
1 อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สวนป่านาบุญ 2 อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนป่านาบุญ 3 อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สวนป่านาบุญ 4 อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และยังมีเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมอยู่
ตามภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย รวมทั้งเครือข่ายต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรป [3]
1.2 องค์ความรู้การแพทย์วถิ ีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีสาระพอสังเขป ดังนี้
1.2.1 สาเหตุของความเจ็บป่วยตามหลักแพทย์วถิ ีธรรม 9 ข้อ
1) อารมณ์เป็นพิษ เช่น ความเครียด ความเร่งรีบ เร่งรัด เร่งร้อน ความกลัว ความวิตกกังวล ความ ไม่
สบายใจ ความไม่พอใจ ความมุง่ ร้าย อาฆาต พยาบาท ความโลภ โกรธ หลง ยึดเกิน เอาแต่ใจตัวเอง เป็นต้น
2) อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล ได้แก่ อาหารมีสารพิษสารเคมี อาหารปรุงรสจัดเกินไป ใช้ไฟร้อน/
นานเกินไป ชนิดของอาหารร้อน/เย็นไม่สมดุลกับร่างกาย เป็นต้น
3) พิษจากการไม่ออกกาลังกาย หรือการออกกาลังกายและอิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง
4) พิษจากมลพิษต่างๆ เช่น อุณหภูมโิ ลกที่ร้อนขึ้น ควันพิษ และสารพิษต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
5) พิษจากการสัมผัสเครื่องยนต์/เครื่องไฟฟ้า/เครื่องอิเลคทรอนิคส์มากเกินไป
6) ไม่พ่งึ ตน ด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่าย ในการลดหรือระบายพิษออกจากร่างกาย
7) การเพียรการพักที่ไม่พอดี
8) บาป/อกุศลกรรม
9) การบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในปัจจุบันยังไม่มปี ระสิทธิภาพมากพอ
1.2.2 กลไกการเกิดการหายของโรค/อาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
กลไกรีเฟล็กซ์ (Reflex) คือการทางานอย่างอัตโนมัติของเซลล์ และปัจจัยที่ทาให้โครงสร้าง/โครงรูปของ
เซลล์เสียสภาพ ประกอบกับเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค เป็นรหัสที่สาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้เข้าใจกลไกการเกิดและการหายของ
โรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยที่ต้นเหตุได้อย่างถูกต้อง รหัสนั้นก็คือ เมื่อมี
ต้นเหตุอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น ที่เป็นพิษ/ อันตราย/ ระคาย/ ไม่สบายในร่างกาย เช่น เมื่อร่างกายกระทบอันตรายจาก
ภาวะร้อนหรือเย็นเกินตามหลักวิทยาศาสตร์ ก็จะเกิดการทาลายโครงสร้างและโครงรูปของเซลล์ เซลล์ก็จะทาหน้าที่
ผิดปกติจากเดิม อาจทาหน้าที่มากไปหรือน้อยไปหรือทาหน้าที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ ประกอบกับประสาทไขสันหลังอัตโนมัติ
กระตุ้นให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ(รีเฟล็กซ์) เพื่อหนีพิษหรือขับพิษ การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อจะยิ่งรุนแรงมากขึ้ น
ตามความรุ นแรงของพิ ษ/ อันตราย/ สิ่งระคาย/ สิ่งไม่สบายนั้น ๆ ถ้าพิษมากเกินจนไม่ สามารถขั บออกได้หมด จะเกิ ด
การเกร็งตัวค้าง เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก สารอาหารและพลังงานที่ เป็ นประโยชน์ไหลเวียนเข้าเซลล์ไม่ได้ ของเสี ย
ไหลเวียนออกจากเซลล์ ไม่ได้ (เซลล์ทางานตลอดเวลาจะเกิดของเสี ยตลอดเวลา) ทาให้เซลล์เสื่อม ประกอบกั บเซลล์
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เม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่ในกลไกฟาโกไซโตซีส (Phagocytosis) ที่จะช่วยให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย ทาหน้าที่เป็นกลไกการโอบ
มะเร็ง เนื้องอก เซลล์ที่ผิดปกติ เชื้อโรคและพิษต่าง ๆ แล้วหลั่งเอนไซม์/น้าย่อยต่าง ๆ มาสลาย แล้วขับออกจากร่างกาย
เซลล์ โดยกลไกรีเฟล็กซ์ของเซลล์ เมื่อเม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่าง ๆ ถูกทาลายด้วยพิษร้อนเย็นไม่สมดุลหรือถูกทาลายด้วย
พิษอื่น ๆ ทาให้โครงสร้างและโครงรูปของเซลล์เสีย เซลล์ก็จะเสียหน้าที่ ไม่สามารถกาจัดพิษต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พิษต่าง ๆ ก็จะสะสมค้างอยู่ในร่างกาย ทาให้เซลล์เสื่อมและตายก่อนเวลาอันควร การทางานของอวัยวะต่าง ๆ ก็เสื่อม จึง
ทาให้เกิดโรคได้ทุกโรคหรือเกิดอาการเจ็บป่วยได้ทุกอาการ หรือเกิดความเสื่อมได้ทุกเซลล์ทุกอวัยวะของร่างกาย จุดใดที่
อ่อนแอและมีพิษมากก็จะเกิดอาการก่อน แล้วค่อยลุกลามไปจุดอื่น ๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ประกอบกับอกุศลกรรมและ
ความกังวล จะทาให้โรคและความเสื่อมรุนแรงยิ่งขึน้
ดังนัน้ ถ้ามีวธิ ีการระบายสิ่งที่พิษร้อนหรือเย็นเกินนัน้ ออก พร้อมกับการไม่เพิ่มพิษร้อนหรือเย็นเกินนัน้ เข้าไป
เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่าง ๆ ก็จะมีโครงสร้างและโครงรูปตามปกติ ทาหน้าที่ได้ตามปกติอย่างมีกาลังและประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในการสลายพิษตามกลไกฟาโกไซโตซีสและเกร็งตัวขับพิษต่าง ๆ ออกไปจากร่างกาย เมื่อพิษถูกกาจัดออกจากร่างกาย
จนทุเลาเบาบางลงหรือหมดไป พร้อมกับการไม่เพิ่มพิษเข้าไป กล้ามเนื้อก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบเกร็งตัวขับพิษออก เลือด
ลมก็จะไหลเวียนสะดวก สารอาหารและพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ได้ และของเสียระบายออกจาก
เซลล์ได้ ยิ่งถ้าทาพร้อมกับการ ละบาป บาเพ็ญกุศลและฝึกสะสมใจไร้กังวล ก็จะช่วยทาให้โรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ
ทุเลาหรือหายไป ส่งเสริมให้ร่างกายและจิตใจมีสุขภาวะที่ดยี ่งิ ขึน้
1.2.3 กลุ่มอาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 5 กลุ่มอาการ ได้แก่
1) กลุ่มอาการของร่างกายที่มีภาวะร้อนเกิน
2) กลุ่มอาการของร่างกายที่มีภาวะเย็นเกิน
3) กลุ่มอาการของร่างกายที่มภี าวะร้อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึ้นพร้อมกัน
4) กลุ่มอาการของร่างกายที่มีสาเหตุจากภาวะร้อนเกินตีกลับเป็นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก)
5) กลุ่มอาการของร่ายกายที่มสี าเหตุจากภาวะเย็นเกินตีกลับเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)
อาการเด่นที่มักเกิดเมื่อมีภาวะร้อนเกินได้แก่ ปากคอแห้ง กระหายน้า ปวด บวม แดง ร้อน ตึง แข็ง มึน
ชา แผลพุพอง ผื่น คัน ปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย อุจจาระแข็ง กาลังตก ชีพจรเต้นแรงเมื่อมีภาวะร้อนเกิน ให้แก้ด้วย
การใช้ส่งิ ที่มีฤทธิ์เย็นเท่าที่รู้สกึ สบาย ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สกึ สบาย
อาการเด่นที่มักเกิดเมื่อมีภาวะเย็นเกิน ได้แก่ ปากคอชุ่ม ไม่กระหายน้า รสของน้าจืดผิดปกติ ปวด
เหี่ยว ซีด เย็น ตึง แข็ง มึน ชา ท้องอืด หัวตื้อ หนาวสั่น ปัสสาวะใสปริมาณมาก อุจจาระเหลว กาลังตก ชีพจรเต้นเบา
เมื่อมีภาวะเย็นเกิน ให้แก้ด้วยการใช้สิ่งที่มฤี ทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สกึ สบาย ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเท่าที่รู้สกึ สบาย
อาการร้ อ นเกิ น และเย็ น เกิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั น ได้ แ ก่ มี ไ ข้ สู ง แต่ ห นาวสั่ น หรื อ เย็ น มื อ เย็ น เท้ า
ปวดศีรษะ ตัวร้อนร่วมกับท้องอืด ปวด บวม แดง ร้อน ร่วมกับ มึนชาตามเนื้อตัวแขน ขา เป็นต้น วิธีแก้ทั้งภาวะร้อน
และเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็น โดยผ่านไฟหรือกดน้าร้อนใส่หรืออาจผสมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่ รู้สึก
สบาย ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็น ลดเท่าที่รู้สกึ สบาย
ในกรณีอาการเย็นหลอก เมื่อแก้ด้วยสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนจะไม่หาย ต้องแก้ด้วยสิ่งที่มีฤทธิ์เย็น เช่นเดียวกับ
อาการร้อนหลอก ต้องแก้ด้วยสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนจึงจะหาย ทัง้ นี้ วิธีตรวจสอบว่าการแก้อาการร้อนเย็นถูกกันหรือไม่นนั้ ให้
ดูอาการตอบรับของร่างกาย ถ้าแก้ได้ถูกกันก็จะรู้สึกสบายเบากาย เบาใจและมีกาลัง
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1.2.4 การปรับสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม หลัก 9 เทคนิค
1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
กรณีที่มีภาวะร้อนเกิน ให้ด่ืมน้าสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติ โดยมีวิธีทา
คือ ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น ใบยานางเขียว 5-10 ใบ ใบเตย 1-3 ใบ บัวบก ครึ่ง-1 กามือ หญ้าปักกิ่ง 3-5 ต้น ใบอ่อม
แซบ(เบญจรงค์) ครึ่ง -1 กามือ ใบเสลดพังพอน ครึ่ง -1 กามือ หยวกกล้วย ครึ่ง -1 คืบและว่านกาบหอย 3-5 ใบ
เป็นต้น จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ โขลกให้ละเอียดหรือขยี้หรือปั่น ผสมกับน้าเปล่า 1-3 แก้ว
กรองผ่านกระชอน เอาน้าที่ได้มาดื่ม ครั้งละประมาณ ครึ่ง -1 แก้ว วันละ 1-3 ครั้งก่อนอาหารหรือตอนท้ อ งว่ า ง
หรือดื่มแทนน้าตอนที่ รู้สึก กระหายน้า ปริมาณการดื่มและความเข้ม ข้นของสมุ นไพรอาจมากหรือ น้อ ยกว่า นี้ก็ ไ ด้
ตามความรู้สึกสบาย เบากาย มีกาลัง กรณีมีภาวะเย็นเกินหรื อร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน ให้กดน้าร้อนใส่น้าสมุนไพร
ฤทธิ์เย็น หรืออาจนาสมุนไพรฤทธิ์ร้อนมาผสม เช่น น้าต้มขิง/ข่า/ตะไคร้/กระเพรา/กระเทียม/กระชาย/มะตูม เป็นต้น
2) กัวซา หรือขูดซาหรือขูดพิษ หรือขูดลมระบายพิษออก
วิธีกั ว ซา กรณี ที่มีภ าวะร้ อ นเกิ น ใช้น้ามั น กั ว ซาฤทธิ์ เย็ น น้าสมุ น ไพรฤทธิ์ เย็ น หรือ น้าเปล่ า
อย่า งใดอย่า งหนึ่งทาบนผิ วหนั งก่ อ นขู ด ซาบริ เวณที่รู้สึ ก ไม่ส บาย หรือ บริ เวณที่ ใ ช้ง านมากหรือบริ เวณที่ ถอนพิษ
จากร่างกายได้ดี เช่นบริเวณหลัง แขน ขา เป็นต้น จุดที่ห้ามขูด คือบริเวณแผล ฝี หนอง สิว ขูดแล้วรู้สึกไม่สบาย
อวัยวะเนื้อเยื่ออ่อนนิ่ม เช่นนัยน์ตา อวัยวะเพศ เป็นต้น ถ้ามีภาวะเย็นเกินก็ทาด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน ถ้าภาวะทั้งร้อน
เกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้สมุนไพรทั้งร้อนและเย็นผสมกันทาก่อนขูดซา (การขูดซาแม้ไม่มีสมุนไพรใด ๆ
ก็สามารถขูดซาได้เลย โดยไม่ต้องทาอะไร ก็ชว่ ยถอนพิษได้) ใช้อุปกรณ์เรียบง่าย เช่น ช้อน ชาม เหรียญ หรือหรือวัสดุ
ขอบเรียบต่าง ๆ ขูดได้ทั้งที่ผิวหนังตรง ๆ หรือขูดผ่านเสื้อผ้าก็ได้ ลงน้าหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบาย ขูดจุดละประมาณ
10-50 ครัง้ อาจขูดมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ เท่าที่รู้สกึ สบาย หลังการกัวซาไม่ควรอาบน้าประมาณ 4-8 ชั่วโมง
3) การสวนล้างลาไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์)
วิธีสวนล้างลาไส้ใหญ่ เลือกสมุนไพรที่เหมาะสม คือ เมื่อใช้ทาดีทอกซ์แล้วรู้สึกสดชื่นโปร่งโล่ง
สบาย ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย นาสมุนไพรต้มผสมน้าเปล่าพออุน่ หรือใช้ใบสมุนไพรสด ขยี้กับน้าเปล่า กรองผ่าน
กระชอน นาน้าที่ได้ไปใส่ขวดหรือถุง ที่เป็นชุดสวนล้างลาไส้ โดยทั่วไปใช้น้าสมุนไพร 500-1500 ซี.ซี. เปิดน้าให้ว่งิ ตาม
สายเพื่อ ไล่ อ ากาศออกจากสาย แล้ ว ล็ อ คไว้ จากนั้น น าเจล หรือ น้า ชุบทาที่ ปลายสายสวนเพื่อ หล่ อ ลื่น หรื อ ใช้
ต่อจากนั้นค่อย ๆ สอดปลายสายสวนเข้าไปที่รูทวารหนัก สอดให้ลึกเข้าไปประมาณเท่านิ้วมือเรา (3-5 นิ้วฟุต) ยกหรือ
แขวนขวดสมุนไพรสูงจากทวารประมาณ 2 ศอก ค่อย ๆ ปล่อยน้าสมุนไพรให้ไหลเข้าไปในลาไส้ใหญ่ของเรา ใส่ปริมาณ
น้าเท่าที่ร่างกายเรารู้สึกทนได้ไม่ยากไม่ลาบากเกินไป แล้วใช้มือนวดคลึงที่ท้องกลั้นไว้ประมาณ 10-20 นาที สาหรับ
ผู้ป่วยที่อาการหนัก อาจทาดีทอกซ์ วันละ 1-2 ครั้ง อาจมากหรือน้อยกว่าตามสภาพร่างกาย คือเท่าที่รู้สึกสุขสบาย
ส่วนคนทั่วไป ทาดีทอกซ์เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-3 ครัง้
4) การแช่มือแช่เท้า หรือส่วนที่ไม่สบายในน้าสมุนไพรทีถ่ ูกกัน
กรณี ที่ มี ภาวะร้ อนเกิ น ใช้ สมุ นไพรฤทธิ์ เย็ น เช่ น หยวกกล้ วย ย่ านาง ใบเตย ใบเปล้ า ส้ มป่ อย
ใบมะขาม ประมาณ ครึ่ง- 1 กามือ จะใช้สมุนไพรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ต้มกับน้า 1-3 ขัน (ประมาณ
1-3 ลิตร) เดือดประมาณ 5-10 นาที แล้วผสมน้าธรรมดาให้อุ่นแค่พอรู้สกึ สบาย จากนัน้ แช่มอื แช่เท้า แค่พอท่วมข้อมือข้อเท้า
ประมาณ 3 นาที แล้วยกขึ้นจากน้าอุ่น 1 นาที ทาซ้าจนครบ 3 รอบ ถ้าใช้น้าอุ่นแล้วรู้สึกไม่สบายให้แช่ด้วยน้าเปล่าผสม
สมุนไพรสด สาหรับคนป่วยทาวันละ 1-2 ครั้ง สาหรับคนแข็งแรงทั่วไปทาเฉลี่ย สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง หรือทาเมื่อรู้สกึ ไม่สบาย
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กรณีที่มีภาวะเย็นเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อน เช่น ขมิ้น ไพล ตะไคร้ ใบมะกรูด แช่มือแช่เท้านานเท่าที่รู้สึกสบาย กรณีที่ทั้ง
ร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึน้ พร้อมกัน ก็ใช้สมุนไพรทั้งร้อนและเย็นผสมกัน
5) การพอก ทา หยอด ประคบอบ อาบ เช็ดด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน
การพอก ทา ช่วยถอนพิษร้อนได้ทางผิวหนัง พอกบริเวณที่รู้สึกไม่สบาย ส่วนผสม ได้แก่ ดินสอพอง
5-10 ส่วน น้าย่านาง 1 ส่วน ผงถ่าน 1 ถ่าน กากสมุนไพรฤทธิ์เย็น 2-8 ส่วน (ใบหน้าไม่ต้องใช้) อาจใส่น้ามันเขียว 1-3 หยด
สัดส่วนปรับได้ตามความเหมาะสม ผสมให้เข้ากันแบบข้น และพอกทาบริเวณที่รู้สึกไม่สบาย พอกได้ตั้งแต่ 20 นาทีถึง
2 ชั่วโมง หมั่นพรมหรือฉีดพ่นน้าสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นเพื่อไม่ให้แห้ง ถ้าใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นแล้วรู้สึกไม่สบาย ก็ให้ปรับเป็น
สมุนไพรฤทธิ์ร้อน
การหยอด ให้ใช้นาสกั
้ ดสมุนไพรฤทธิ์เย็นหยอดตา หู จมูก ปาก เพื่อลดความร้อนที่เกิดจากภาวะร่างกาย
ร้อนเกินที่บริเวณอวัยวะดังกล่าว
การประคบ อบ ให้ใช้สมุนไพรที่ถูกกันหั่นละเอียด หรือจะใช้กากสมุนไพร มาห่อด้วยผ้าขาวบาง นาไปนึ่ง
เพื่อทาเป็นลูกประคบ ในกรณีการอบ ก็ใช้สมุนไพรที่ถูกกัน นามาต้มแล้วอบตัวด้วยไอน้าที่ได้
การอาบ เช็ด เลือ กสมุ น ไพรที่ ถูก กัน สามารถทาได้ทั้ง น้าสมุ นไพรคั้ น สดหรือ ต้ม แล้ ว น ามาใช้อาบ
เช็ด หรือแช่ โดยอุณหภูมิของน้าและระยะเวลา ให้พอเหมาะกับร่างกาย คือสบาย เบากาย มีกาลัง
6) ออกกาลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่ถูกต้อง
การบริหารกายที่ถูกต้องสมดุล เป็นประโยชน์สูงสุดกับร่างกาย คือเมื่อทาเสร็จแล้วต้องได้
คุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น และการเข้าที่เข้าทาง
ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูก ในกรณีที่เริ่มสูงวัย (อายุประมาณ 35 ปีขนึ้ ไป) แนะนาให้ออกกาลังกายด้วยการเดิน
เร็ว และการกดจุดลมปราณ โยคะ แกว่งแขน ใช้เวลาประมาณ 15-45 นาที อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ตามสภาพ
ร่างกายของบุคคลนั้น ๆ ณ เวลานัน้ อาจทาทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้
7) รับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย
ลดหรืองดเนื้อสัตว์ ใช้โปรตีนจากถั่วแทน (ใช้ไข่หรือปลาสาหรับผู้ที่ไม่สามารถงดเนื้อสัตว์ได้ )
เพิ่มการรับประทานผักหรือผลไม้ที่ไม่หวานจัด ปรุงรสไม่จัดจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้การปรุงรสอยูใ่ นระดับประมาณ 10-30 %
ของที่เคยปรุงใช้เกลือปรุงอาหรเป็นหลักดีที่สุดฝึกรับประทานอาหารตามลาดับ
กรณีที่มีภาวะร้อนเกิน มีเทคนิคการรับประทานอาหารตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 ดื่มน้าสมุนไพรฤทธิ์เย็นปรับสมดุล หรือที่เรียกว่า น้าคลอโรฟิลล์สดจกธรรมชาติ
ลาดับที่ 2 รับประทานผลไม้ฤทธิ์เย็น เช่นกล้วยน้าว้า แก้งมังกร กระท้อน สับปะรด สมโอ ชมพู่ มังคุด
แตงโม แตงไทย แคนตาลูป มะม่วงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอห่าม พุทรา เป็นต้น ควรงดหรือลดผลไม้
ฤทธิ์ร้อน เช่น ทุเรียน ขนุนสุก มะม่วงสุก ลูกยอ ลิน้ จี่ เงาะ ลาไย มะไฟ มะเฟือง มะปราง มะตูม กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วย
เล็บมือนาง สละ ส้มเขียวหวาน องุ่น ฝรั่ง น้อยหน่า กระทกรก ละมุด ระกา(ร้อนเล็กน้อย)มะละกอสุก(ร้อนเล็กน้อย)
มะขามหวานสุก (ร้อนเล็กน้อย) ผลไม้ทุกชนิดที่ผ่านความร้อน เช่น การอบนึ่ง ปิ้ง ย่าง หรือตากให้แห้ง เป็นต้น
ลาดับที่ 3 รับประทานผักฤทธิ์เย็นสด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผักบุง้ แตง ถั่วงอก กวางตุ้ง ผักกาดขาว
ผักกาดหอม สลัด สายบัว บัวบก มะเขือ ใบมะยม เป็นต้น ควรงดหรือลดผักฤทธิ์ร้อน ได้แก่ผักที่มีรสเผ็ด กลิ่นฉุน
เครื่องเทศทุกชนิด เช่น พริก ขิง ตะไคร้ ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก) ขมิ้น พริกไทย (ร้อนมาก) กุ้ยช่าย (ผักแป้น ร้อนมาก)
โหรพา เป็นต้น และพืชที่ไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ชะอม คะน้า กะหล่าปลี แครอท บีทรูด ถั่วฝักยาว ถั่วพู สะตอ
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ลู ก เนีย ง ลู ก ต าลึ ง กระเฉด กระถิ น โสมจี น โสมเกาหลี แปะต าปึ ง (ร้ อ นเล็ ก น้อ ย) ขมิ้น ใบยอ ผั ก โขม ผั ก แขยง
ยอดเสาวรส ฟักทองแก่ หน่อไม้ เม็ดบัว สาหร่าย ไข่น้า รากบัว เป็นต้น
ลาดับที่ 4 รับประทานข้าวจ้าวพร้อมกับข้าวโดยรับประทานข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง ควรงดหรือลด
คาร์โบไฮเดรทที่มีฤทธิ์ร้อนมาก เช่น ข้าวเหนียว ข้าวแดง ข้าวดา (ข้าวก่า ข้าวนิล) ข้าวอาร์ซี ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ เผือก
มัน กลอย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรทที่มีฤทธิ์ร้อนมากแต่ขาดวิตามิน เช่น อาหารหวานจัด ขนมกรุบกรอบ บะหมี่กึ่ง
สาเร็จรูป เป็นต้น กับข้าวควรใช้ผักฤทธิ์เย็นเป็นหลักในการปรุง ได้แก่ ผักฤทธิ์เย็นที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงผักฤทธิ์เย็น
อื่น ๆ เช่น บวบ ใบ/ยอดตาลึง ผักปรัง ผัก หวานป่า ผักหวานบ้าน ก้านตรง ฟักแฟง แตงต่าง ๆ หยวกกล้วย ฟักทอง
อ่อน ยอดหรือดอกฟักทอง ดอกสลิด (ดอกขจร) ฝัก/ยอด/ดอกแค ข้าวโพด ขนุนดิบ ฝัก/ยอดมะรุมอ่อน เป็นต้น
ลาดับที่ 5 รับประทานโปรตีนฤทธิ์เย็ น ได้แก่ถั่วหรือธัญพืชฤทธิ์ เย็น เช่นถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือ ง
ถั่วลันเตา ถั่วโชเลย์ขาว ลูกเดือย เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็นต้น ควรงดหรือลดรับประทาน
โปรตีนฤทธิ์ร้อน เช่น เนื้อ นม ไข่ ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วดา ถั่วทุกชนิดที่เอามาทอด เห็ดหลินจือ เห็ดโคน (เห็ดปลวก)
เห็ดก่อ เห็ดไค เห็ดขม เห็ดผึ้ง เป็นต้น รวมถึงโปรตีนทั้งพืชและสัตว์ที่เอามาหมักดอง ควรงดหรือลดรับประทานอาหาร
ที่มีไขมันสูง เช่นน้ามันพืช น้ามันสัตว์ ราข้าว จมูกข้าว งา กะทิ เนื้อมะพร้าว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดอัล
มอลล์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกก่อ เม็ดกระบก เป็นต้น
กรณีที่มีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ก็ใช้ทั้งฤทธิ์ร้อนและเย็น ในสัดส่วนปริมาณที่ เมื่อ
รับประทานแล้วรู้สกึ สุขสบาย เบากายและมีกาลังที่สุด ตามแต่สภาพร่างกายของแต่ละคน ณ เวลานัน้ ๆ
8) ใช้ธรรมะ ละบาป บาเพ็ญบุญ เพิ่มพูนใจไร้กังวล
หลักการทางพระพุทธศาสนา เชื่อว่าทุกข์ทั้งปวงย่อมมีมาแต่เหตุ เช่นเดียวกับความเจ็บป่วย
ซึ่งเป็นทุกข์ประการหนึ่ง ที่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเหตุและผลไว้ชัดเจน ดังเช่น พระไตรปิฎก เล่มที่ 14
จูฬกัมมวิภังคสูตร ข้อ 579-597 พระพุทธเจ้าตรัสกับสุภมานพ โตเทยยบุตร ความโดยย่อว่า ผู้มั กทาชีวิตสัตว์ให้ตก
ล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต จะเป็นคนมีอายุ
สั้น ส่วนผู้ใดละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาสตรา ได้มีความละอายถึงความ
เอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกือ้ กูลสรรพสัตว์และภูตอยู่ จะเป็นคนมีอายุยืน ฯ ผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ ก้อน
ดิน ท่อนไม้ ศาสตรา จะเป็นคนมีโรคมาก ส่วนผู้มีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ทาให้ตนเองคนอื่นหรือสัตว์อ่ืนได้รับ
ความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย) จะเป็นคนมีโรคน้อย ฯ จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงพบว่า ทุก
สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ แ ต่ ล ะคนได้ รั บ อยู่ เ กิ ด จากกรรม (การกระท า) ที่ เ คยท าตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และผล (วิ บ าก)
ของกรรมนัน้ จะให้ผลในภพชาตินหี้ รือภพชาติอ่นื ๆ สืบไป ถ้าเป็นการกระทาฝ่ายอกุศล (ฝ่ายชั่ว) ก็จะส่งผลร้ายตามมา
ในทางตรงกันข้าม ถ้าประกอบแต่กุศลกรรม(ฝ่ายดี) ก็จะเกิดผลดีต่อผู้นั้น ๆ ดังนั้น การลด ละ เลิกกิเลสอันเป็นเหตุ
คือความโลภ ความโกรธและความหลง จะช่วยลดทุกข์จากอาการเจ็บป่วย หรือหายป่วย หรือช่วยให้พบวิธีที่เหมาะสม
ในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งตนเองและผู้อื่น
9) รู้เพียรรู้พักให้พอดี หมายถึงการรู้จักประมาณในการดาเนินชีวิตให้มีความพอเหมาะ พอดี
ระหว่างการทางาน (เพียร) กับการพักผ่อนหลับนอน [1]
1.3 รูปแบบการจัดค่ ายอบรมตามหลักสู ตรต่าง ๆ ได้แก่ 1) ค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง
ระยะเวลา 2 - 5 วัน เพื่อเผยแพร่และสร้างเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป จัดอบรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสมของศูนย์หลักและเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ
2) ค่ายพระไตรปิฎก เน้นเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม เป็นค่ายเพื่อรวมพลคนดีและสร้างจิตอาสา
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ศูนย์บาท มาร่วมมารวมกันทาประโยชน์เพื่อผองชน เพื่อมวลมนุษยชาติ พร้อมกับมีการฝึกฝนการปฏิบัติ ลดละล้างกิเลส
และการดาเนินกิจกรรมการงานด้วยมรรคมีองค์ 8 ฝึกฝนการกินน้อยใช้น้อยด้วยการรับประทานอาหารเพียงวันละมื้อ
ฝึกฝนสมรรถนะของร่างกายและจิตใจด้วยการทากิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การเดินจาริก เป็นต้น [2]
2. ผลจากข้อมูลการประเมินผลด้านสุขภาพและความพึงพอใจ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างค่าย 5 วันและ 9 วัน
2.1 ข้อมูลชุดที่ 1 ค่ายสุขภาพ 5 วัน ที่วัดพระธาตุทรายทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน พ.ศ. 2558 ข้อมูล
จากการตรวจสุขภาพก่อนและหลังการอบรม ของผู้ป่วยจานวน 146 คนจากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 552 คน ที่เครือข่าย
แพทย์วิถีธรรมภาคเหนือเก็บรวบรวมไว้ในปี พ.ศ. 2558 คัดเอาข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวาน 13 คน และ
กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 32 คน หลังการเข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพ 5 วัน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยเบาหวาน 13 คน (1) น้าหนักลดลงร้อยละ 53.84 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.08 และคงที่
ร้อยละ 23.08 (2) รอบเอวลดลงร้อยละ 53.84 โดยรอบเอวลดลงมากที่สุด 6 เซนติเมตร มีรอบเอวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.39
(3) ความดันโลหิต มีค่าตัวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.54 ลดลงร้อยละ 38.46 มีค่าตัวหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 ลดลงร้อยละ
69.23 (4) ค่าน้าตาลในเลือด เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.46 ลดลงร้อยละ 38.46 คงที่ร้อยละ 23.08 (5) ชีพจร เต้นช้าลงร้อยละ
76.92 เร็วขึ้นร้อยละ 23.08 (6) มีความรู้สึกสบาย เบากาย มีกาลัง หลังการเข้าค่าย คิดเป็นร้อยละ 92.31, 100, 69.23
ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 32 คน (1) น้าหนักลดลงร้อยละ 50.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.00
และคงที่ร้อยละ 25.00 (2) รอบเอวลดลงร้อยละ 50.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.00 (3) ความดันโลหิต มีค่าตัวหน้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 53.13 ลดลงร้อยละ 46.87 ค่าตัวหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.37 ลดลงร้อยละ 65.63 (4) ค่าน้าตาลในเลือดลดลง
ร้อยละ 21.88 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.37 คงที่ร้อยละ 3.13 ไม่ได้ตรวจร้อยละ 40.62 (5) ชีพจร เต้นช้าลงร้อยละ 53.12 ชีพ
จรเต้นเร็วขึ้นร้อยละ 43.75 (6) มีความรู้สึกสบาย เบากาย มีกาลัง หลังการเข้าค่ายคิดเป็นร้อยละ 93.75, 90.63,
68.75 ตามลาดับ
2.2 ข้อมูลชุดที่ 2 ค่ายสุขภาพและค่ายพระไตรปิฎก 9 วัน ที่สานักวิปัสสนาเกษตรใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากผู้เข้าค่ายทั้งหมด 515 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 60 คน เป็นผู้เข้าอบรม
30 คน เป็นจิตอาสา 30 คน จากการตรวจสุขภาพวันที่ 2 และวันที่ 8 ของค่าย หลังจากปฏิบัตติ ัวตามหลักสูตรภายใน
เวลา 9 วัน พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีน้าหนักลดลงร้อยละ 91.67 โดยน้าหนักลด 0.1-1.0 กก. ร้อยละ 35 น้าหนัก
ลดลง 1.1–2.0 กก. ร้อยละ 41.67 น้าหนักลดลง 2.1–4.8 กก. ร้อยละ 15 น้าหนักเท่าเดิม ร้อยละ 8.33 (2) รอบเอว
ลดลง ร้อยละ 86.67 โดยลดลง 0.1-2.0 ซม. ร้อยละ 33.33 ลดลง 2.1-4.0 ซม. ร้อยละ 35 ลดลง 4.1–10.0 ซม.
ร้อยละ 18.33 รอบเอวเท่าเดิม ร้อยละ 13.33 (3) ผลจากการวัดความดันโลหิต ผู้มีค่าความดันโลหิตเกินเกณฑ์ปกติ
(สูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท) จานวน 16 คน พบว่า ความดันโลหิตลดลงร้อยละ 87.5 (ของผู้มคี วามดันเกินเกณฑ์
ปกติ) ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 (ของผู้มคี วามดันเกินเกณฑ์ปกติ) (4) ผลการวัดปริมาณน้าตาลในเลือด ผู้มคี ่า
ระดับน้าตาลเกินเกณฑ์ปกติ (สูงกว่า 110 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) จานวน 11 คน พบว่า ระดับน้าตาลในเลือดลดลงร้อยละ
90.9 (ของผู้มีน้าตาลในเลือดเกินเกณฑ์ปกติ) ระดับน้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 (ของผู้มีน้าตาลในเลือดเกิน
เกณฑ์ปกติ)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ทั้ ง สองกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ข้ อ มู ล ชุ ด ที่ 1 ค่ า ยสุ ข ภาพ 5 วั น และข้ อ มู ล ชุ ด ที่ 2
ค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก 9 วัน พบว่า ประสิทธิภาพการอบรมสุขภาพตามแนวแพทย์วิถีธรรม สามารถลดอาการ
เจ็บป่วยได้เช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างในปริมาณค่าเฉลี่ย กล่าวคือ ค่าย 5 วัน สามารถลดอาการเจ็บป่วยได้
ประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าย 9 วัน สามารถลดอาการเจ็บป่วยได้ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปัจจัยที่
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เป็นเงื่อนไขสาคัญได้แก่ ระยะเวลาการอบรม การเน้นเทคนิคข้อที่ 8 เรื่องการใช้ธรรมะ ละบาป บาเพ็ญบุญ และการมี
ข้อปฏิบัตทิ ี่เข้มงวดในเรื่องการกินที่ลดการปรุงแต่งและกินตามลาดับ รวมถึงการมีอปริหานิยธรรม คือการประชุมสรุป
งานและสรุปใจสาหรับจิตอาสาเป็นประจาในแต่ละวัน ถือว่าเป็นการให้ธรรมะในระดับเข้มข้นกว่าปกติ มุ่งล้างกิเลสตัว
กามและอัตตามานะอย่างสาคัญ ซึ่งจะเน้นเป็นพิเศษในค่าย 9 วันที่มีเวลาเอื้อให้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้
2.3 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม จากข้อคาถาม 6 ด้าน คะแนนสูงสุดคือ ด้านทีม
วิ ท ยากร ได้ แ ก่ การบรรยายของหมอเขี ย วและที ม งานจิ ต อาสา ( x = 4.76 พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ) อั น ดั บ 2 คื อ
ด้านความรู้และความเข้าใจ วิธีการดูแลสุขภาพทั้ ง 9 ข้อ และสามารถนาความรู้และความเข้าใจไปใช้ในชีวิตต่อไปได้
( x = 4.68 พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ) อั น ดั บ 3 คื อ สถานที่ แ ละการบริ ก าร ได้ แ ก่ สถานที่ จั ด อบรม การต้ อ นรั บ
การลงทะเบียน อาหารและเครื่องดื่ม ( x = 4.34 พึงพอใจมาก) อันดับ 4 คือกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
ปฏิบัติเทคนิค 9 ข้อ กิจกรรมเข้ากลุ่มโรค กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมฐานบาเพ็ญบุญ และกิจกรรม
ตลาดวิถีธรรม ( x = 4.17 พึงพอใจมาก) อันดับ 5 คือเอกสาร หนังสือ สื่อวีดที ัศน์และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ( x = 4.09
พึงพอใจมาก) โดยค่าเฉลี่ยแล้วแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมพอใจใน เนื้อหาและการบริหารจัดการการอบรมแพทย์วิถี
ธรรมในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าย 5 วันหรือ 9 วัน จะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องสถานที่ เพราะรูปแบบการจัด
ค่ายของเครือข่ายแพทย์วถิ ีธรรมภาคเหนือ จะเป็นค่ายที่สัญจรไปจัดตามที่ต่าง ๆ
สรุปผล จากข้อมูลการศึกษารูปแบบการอบรมแพทย์วิถี ธรรม ในสานักวิปัสสนาเกษตรใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นค่ายสุขภาพรวมกับค่ายพระไตรปิฎก พบว่า ส่วนใหญ่ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่าง ปัญหา
ความเจ็บป่วยลดน้อยลงภายใน 9 วัน เปรียบเทียบกับค่ายสุขภาพ 5 วัน ที่เคยจัดผ่านมา แม้จะมีประสิทธิภาพในการ
ลดอาการเจ็บป่วยได้จริง แต่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40-60 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยด้านระยะเวลาที่ยาวขึ้น ทาให้เพิ่ม
เนื้อหาและข้อปฏิบัติพิเศษในการแก้ปัญหาสุขภาพได้มากขึ้น สอดคล้องกับคากล่าวของ ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือหมอเขียว
ที่กล่าวว่า “ลดกิเลส รักษาโรค” [2] ทางด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมาก
ดังนั้น รูปแบบการอบรมการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์วิถีธรรม สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ง่าย
ต่อการนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เป็นการพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประหยัดเรียบง่ายตามวิถีไทย
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย แก้ปัญหาที่จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังเน้นการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ประชาชนผลิตเองได้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว ทาให้เห็นแนวทางที่จะปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ สุขภาพ
แข็งแรง ปัญหาความเจ็บป่วยลดลง ลดการพึ่งพาผู้อ่ืนหรือการเป็นภาระของสังคม จากการที่ผู้ป่วยและญาติพ่ึงตนเองได้
มากขึ้น เกิดการทาประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้นเพราะผู้ป่วยหรือญาติได้เกื้อกูลสังคมด้วยการเป็นจิตอาสา มีน้าใจให้
คาแนะนาช่วยเหลือผู้อ่ืนที่เดือดร้อนด้านสุขภาพให้พ่ึงตนเองได้ต่อไป ย่อมส่งผลให้ลดภาระของประเทศในการดูแลแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชน จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งสาหรับเครือข่าย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะนาไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบการจัดอบรมหรือค่ายแต่ละครั้งสามารถปรับระยะเวลาและเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
บริบทของงานหรือภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.ใจเพชร กล้าจน ประธานเครือข่ายแพทย์วถิ ีธรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้โอกาสและอนุเคราะห์
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Abstract
Streptomyces is a genus of Gram-positive bacteria in Actinomycetes that has the ability to produce
bioactive secondary metabolites such as antifungal and antimicrobial including anti-Methicillin resistant
Staphylococcus aureus (anti-MRSA). This study aimed to investigate the effective of bioactive compounds from
culture broth of Streptomyces strain KB3 against MRSA. Strain KB3, identified by 16SrRNA, was grown in half
formula of yeast extract-malt extract broth (YM/2) for 3 days, appeared the pellet that production of the red brown
and red pigmented in baffled flask. Culture broth (Cell free) was lyophilized and tested adverse effect against 5
isolates of MRSA by means of agar well diffusion method. The results showed that culture broth of strain KB3
showed adverse effectiveness against MRSAs. Unfortunately, the anti-MRSA activity was lost when the culture
broth was placed at temperatures over 60 degree Celsius. It implied that the effective molecule may be the protein.
Further studies should be needed to confirm our results. However, the bioactive compounds remain active at
temperatures 25 degree Celsius after left for 30 minutes. Therefore the culture broth that was characterized by
anti-MRSA activity or drug-model antibiotic may enable more prudent antimicrobial drug use in the future.
Keywords: Anti-MRSA activity, Bioactive compounds, Streptomyces sp. KB3

Introduction
Actinomycetes, especially Streptomyces species are a rich source of several useful bioactive natural products
with potential applications [1-3]. They are prolific producers of secondary metabolites have commercial importance as
antimicrobial agents, anticancer and immunosuppressive agents [1, 4-7]. The bioactive compounds produced by
Streptomyces has been reported depending on species-specific isolated from different environments. Moreover, the
ability of Streptomyces cultures to form these bioactive compounds is not a fixed property but can be greatly increased
or completely lost under different conditions of nutrition and cultivation [8], including some of physical parameters, such
as temperature or pH [9]. This is because antibiotic biosynthesis is a specific property of microorganisms which depends
greatly on culture conditions. Improvement in the growth and antibiotic production can be carried out by manipulating the
nutritional and physical parameters of the culturing conditions [10]. Media composition not only plays a vital role in the
efficiency and economics of the ultimate process in the production of bioactive compounds, but also several cultivation
parameters like pH, incubation period and temperature play a major role in the production of bioactive compounds [9].
Truly, secondary metabolism in Streptomyces spp. consist of antibiotic synthesis and protein and protease secretion.
Hence, the secreted bioactive compounds might be lost the biological activities when placed on inappropriate conditions.
Concerning to the previously research for bioactive compounds from Streptomyces sp. KB3, isolated from the air samples
collected from Aonang, Krabi province (our laboratory). It was found to be anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus
(anti-MRSA) potent. The microscopic, morphological, biochemical and physiological characterization strongly suggests
that the isolate belongs to the genus Streptomyces. Such, the present work describes two simply parameters, incubation
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period and temperature, effects on bioactive compounds activity (anti-MRSA activity) for obtain ing preliminary data of
bioactive compounds producing strain KB3.

Material and Methods
The bacterial strains and media
Streptomyces sp. KB3, anti-MRSA compound producing strain, was stocked in 15% glycerol kept at -80oC.
It was cultured in half formula yeast extract-malt extract agar (YM/2) plate, used as test strain for anti-MRSA activity.
Five clinical isolates of MRSA (106, 142, 189, 1195, 2468) were gifted from Maharaj Nakhon Si thammarat
Hospital. The isolates were cultured in Mueller Hinton (M-H) agar plate, used as indicator strains for anti-MRSA
activity. Also, Staphylococcus aureus TISTR 517 was used as indicator strain.
Culture broth preparation
The seed cultures to be used as the fermentation inoculum were prepared by transferring a colony from
the YM/2 plate to 400 ml YM/2 medium broth in baffled flask containing 400-glass beads. Cultures were grown
in a shaker incubator, set at 30˚C, 150 rpm for 5 days. The cell suspension was centrifuged at 14,000 rpm for
30 min at 6˚C±2˚C. The culture broth (cell free supernatant) was freeze-dried by Lyophilizer instrument (EYELA)
according to the manufacturer’s instruction. The powdered-culture broth was used as bioactive compound
production for anti-MRSA activity in the study.
Effect of incubation period
The strain KB3 was inoculated into the YM/2 medium broth and incubated up to 5 days in a rotary shaker
at 150 rpm at 30˚C. For the determination of bioactive compounds production (anti-MRSA activity), 1 ml aliquots
of culture broth were withdrawn after every 24 hrs and subjected to centrifugation. The aliquots cuture broth were
concentrated five-fold in the vacuum concentrator and 80 µl was used to determine anti-MRSA activity.
The diameters of zones of inhibition were noted [12-13].
Effect of temperature on anti-MRSA activity
The culture broth prepared as previously described in “Culture broth preparation” was used for testing
bioactivity. The effect of different temperature on anti-MRSA activity of bioactive compounds from culture broth
was studied by placing at different temperature (25oC for 30 min, 60oC for 30 min, 100oC for 15 min and 121oC
for 15 min). Four aliquot eppendorfs were set up for each temperature tested. After the incubation period, to study
the effect of temperature parameter on anti-MRSA activity was tested by means of agar well diffusion assay [11].
80 µl of the culture broth was used to determine anti-MRSA activity. The diameters of the zones of inhibition were
noted [12-13]. The triplicate eppendrofs were used for testing, in order to determine the effect of temperature
parameters on the anti-MRSA activity of bioactive compounds from culture broth. The diameter of the zone of
inhibition (Data) obtained was statistically analyzed by SPSS program [10]. The YM/2 broth was used as negative
control for anti-MRSA activity.
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Phylogenetic analysis
Almost complete sequence (1,445 bp) of 16S rDNA gene was determined and compared with those of
other closely related taxa retrieved from the GenBank database. Phylogenetic tree was constructed by NeighbourJoining plot. A sequence similarity search was done using GenBank BLASTN (www.ncbi.nlm.nih.gov/blst). Sequences
of closely related taxa were retrieved and aligned by means of MEGA 4 program. For the Neighbour-joining
analysis, the distances between the sequences were calculated using Kimura's two-parameter model. Bootstrap
analysis was performed to assess the confidence limits of the branching.

Results
From preliminary investigation, it was found that the strain KB3 is one of an important bioactive compoundsproducing strain because it showed antibacterial activity against Staphylococcus aureus TISTR 517, Micrococcus luteus
TISTR 884 and Bacillus cereus TISTR 11778 as described elsewhere. Strain KB3 was grown in YM/2 for 3 days,
appeared the pellet that production of the red brown and red pigmented in baffled flask.
Effect of incubation period on bioactive compound production
The bioactive compound production by the strain KB3 was monitored over a period of 7 days. The bioactive
compound production started only after 3 days. It reached a maximum, approximately 35±2 mm, on the 3rd day
(Table 1), remained almost stable till the 5th day and decreased gradually.
Table 1 Anti-MRSA activity of bioactive compounds from culture broth of Streptomyces sp. KB3
strains
Zone of inhibition (mm)
3rd day
5th day
MRSA 106
33.00±1.30
34.00±0.00
MRSA 142
34.00±1.30
32.00±1.41
MRSA 189
37.00±0.00
31.00±1.41
MRSA 1195
36.00±0.71
38.00±0.00
MRSA 2468
37.00±0.00
37.00±0.70
S. aureus TISTR 517
37.00±0.00
28.00±1.41
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Effect of temperature on anti-MRSA activity
The effect of temperature parameter on anti-MRSA activity was studied for strain KB3. The anti-MRSA
activity was decreased after placing at temperature more than 60oC. However, at temperature 25oC was still had
anti-MRSA activity of bioactive compound (20-28 mm) as tabulated in Table 2.
Table 2 The effect of temperature on anti-MRSA activity of bioactive compounds
strains
Zone of inhibition (mm)
25oC, 30 min
60oC, 30 min
100oC, 15 min
MRSA 106
20.00±0.00
14.00±0.00
13.00±1.41
MRSA 142
22.50±0.71
16.00±0.00
12.50±0.71
MRSA 189
22.00±0.00
16.50±0.71
10.50±0.71
MRSA 1195
20.00±0.00
20.00±0.00
21.00±1.41
MRSA 2468
28.00±0.00
27.00±1.41
24.00±0.00
S. aureus TISTR 517
19.00±0.00
12.50±0.71
10.00±0.00

121oC, 15 min
6.00±0.00
6.00±0.00
6.00±0.00
6.00±0.00
6.00±0.00
6.00±0.00

Phylogenetic analysis
According to 16S rDNA gene amplification, the resulted sequence was subjected to similarity searches
against public databases to infer possible phylogenetic relationship of the strain KB3. The phylogenetic tree (Fig 1)
from representative strains of the related species indicated that the strain KB3 should be placed in the genus
Streptomyces. In the comparison of 16S rDNA gene sequences, the strain KB3 was mostly related with S.
hiroshimensis NBRC 3839T (99.51%). However, the strain KB3 could be classified as a newly strain when
identified by 16S rRNA gene sequencing. Its sequence has been deposited in the GenBank under the accession
number KF939582.1. The culture was deposited in Thailand Institute of Science and Technology Research under
number 2305 (TISTR 2305).
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Figure 1 The phylogenetic analysis showed the position of the strain KB3 with other Streptomyces based on 16S
rDNA gene. Phylogenetic tree based on neighbor-joining analysis of 1000 resampled data. Number at nodes
indicates the percent level of bootstrap support. The scale bar represents 0.005 substitutions per nucleotide position.

Discussion
Development of an efficient fermentation process for the production of secondary metabolites by
Streptomyces spp. requires examination of a diverse array of species-specific features, including physical and chemical
factors. Several cultivation parameters like incubation period and temperature play a major role in the production of
bioactive metabolites [9]. Thus, to determine the incubation period for antibiotic production by the strain KB3, including
the parameter affecting on bioactivity by different temperature was tested. In this study used YM/2 medium for
optimization studies because antibiotic producing organisms usually produce limited quantities of antibiotics in defined
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media and growth is also lower [14]. The mode of action of bioactive compounds from Streptomyces on MRSA and S.
aureus TISTR517 is the same target site. It was reported to act at the surface of cell wall [15].
Effect of incubation period on bioactive compounds production
Generally, it has been observed that Streptomyces show progressive increase of biomass during the 4–7 days
of incubation. Bioactive compounds production usually starts on the second or third day but maximum antibiotic
activity is recorded on ninth or tenth day, that is, in the stationary phase. It has been reported that two phases are
observed during the propagation of antibiotic producers. The first phase is characterized by rapid growth (biomass
production) and the second phase is characterized by a slow growth and maximal productivity of antibiotics [16].
Strain KB3 was recorded where maximum antibiotic activity could be seen on third day and then it was almost
stable. Thus, though the stationary phase must have begun on the seventh day, maximum antibiotic production
had started in the mid log and late log phase and continued in the stationary phase.
Effect of temperature on anti-MRSA activity of bioactive compounds
After placing the bioactive compounds at different temperature, then anti-MRSA activity was investigated.
The anti-MRSA activity was lost when placed the bioactive compound at temperature more than 60oC for 15-30.
It implied that the effective molecule may be the protein because it can not resist to high temperature. Further
studies should be needed to confirm results by means of NATIVE or sodium dodecyl sulphate polyacylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE) analyzing for aniti-MRSA activity [17].
Because culture is growing at a constant growth rate and no obvious stress is being imposed on the
mycelium, particularly at pH 7.0, our data provide strong support that protein secretion is not occurring through
some cultural perturbation and may be linked to antibiotic production as an important element of secondary
metabolism in strain KB3. Further work is now in progress to identify the reasons and regulatory factors that operate
secretory functions in strain KB3 during the phase of secondary metabolism, also the effective of media components
and pH parameter were studied.

Conclusions
The bioactive compound production of strain KB3 started only after 3 days of incubation period. It showed
adverse effectiveness against MRSAs. However, the anti-MRSA activity from culture broth was lost when the
culture broth was placed at temperatures over 60oC. It implied that the effective molecule may be the protein.
Fortunately, the bioactive compounds remain active at temperatures 25oC when was left for 30 minutes. Therefore
the culture broth that was characterized by anti-MRSA activity or drug-model antibiotic may enable more prudent
antimicrobial drug use in the future.
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ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C1236T
และ C3435T) ต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย
Interaction effect of MDR1 polymorphism (C1236T and C3435T) on the risk for
cervical cancer in Thai women
โสภิดา ภูท่ อง1 วรรณภา เศรษฐีธรรม-อิชิดะ1,2*และ ศีตกานต์ นัดพบสุข3
Sophida Phuthong1, Wannapa Settheetham-Ishida1,2* and Sitakan Natphopsuk3
บทคัดย่อ
Multidrug resistance 1 (MDR1) เป็ น จี น ที่ มี ค วามส้ า คั ญ ในการควบคุ ม การท้ า งานของ P-glycoprotein
(P-gp) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ท้าหน้าที่ขับสารพิษและสารก่อมะเร็งออกจากเซลล์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน
MDR1 อาจมีผลต่อการแสดงออกและการท้างานของ P-gp ในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลต่อความเสี่ยง
ในการเป็นมะเร็งที่ต่างกันด้วย การศึกษานีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของจีน MDR1 (C1236T and C3435T) ต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ปากมดลูกในสตรี ไทย ได้ท้าการศึกษาแบบ
case-control study ประกอบด้วยอาสาสมัครกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจ้านวน 204 ราย และกลุ่มสตรีที่มีสุขภาพดี
จ้ า นวน 204 ราย โดยทั้ ง สองกลุ่ ม มีช่ว งอายุ ต่า งกั น ไม่เกิ น 5 ปี ท้ า การวิเคราะห์ ลั ก ษณะความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของจีน MDR1 ด้วยเทคนิค real-time PCR ผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ genotype
ของจี น MDR1 กั บ ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด มะเร็ ง ปากมดลู ก (p > 0.05) อย่ า งไรก็ ต าม พบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า ง
C-T diplotype กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (OR = 2.18, 95%
CI : 1.28-3.73, p = 0.002) จึงสรุปได้ว่า ลักษณะ diplotype ของจีน MDR1 อาจใช้เป็นตัวบ่งชีค้ วามเสี่ยงทางพันธุกรรม
ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1, มะเร็งปากมดลูก, สตรีไทย
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Abstract
The multidrug resistance 1 (MDR1) encodes P-glycoprotein (P-gp) which is involved in the elimination
of environmental toxins and carcinogenic compounds. Polymorphism of the MDR1 may lead to inter-individual
variation of P-gp expression and function, and may influence inter-individual carcinogenic susceptibility. Thus, this
study was to investigate the interaction effect of MDR1 polymorphism (C1236T and C3435T) on the risk for cervical
cancer in Thai women. An age-matched case-control study involving 204 squamous cell cervical cancer (SCCA)
patients) and 204 healthy controls was enrolled for MDR1 polymorphism by real-time PCR method. Our results
demonstrated that there was no association between MDR1 genotypes and the risk for cervical cancer (p>0.05).
Nevertheless, C-T diplotype was associated with a significantly increased risk of cervical cancer (OR = 2.18, 95%
CI: 1.28-3.73, p = 0.002). Therefore, MDR1 diplotype may be used as a genetic risk marker for cervical cancer
development.
Keywords: MDR1 polymorphism, cervical cancer, Thai women

บทนา
จี น multidrug resistance 1 (MDR1) เป็ น จี น ที่ อ ยู่ บ นโครโมโซม 7q21 ท้ า หน้ า ที่ ถ อดรหั ส และควบคุ ม
การแสดงออกของ P-glycoprotein (P-gp) ซึ่ ง เป็ น ATP-dependent efflux transporter ที่ อ ยู่ บ ริ เ วณผิ ว เซลล์ [1]
มีความส้าคัญในการขับสารหลายชนิด เช่น สารพิษและสารก่อมะเร็ง ออกจากเซลล์ ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
การสะสมของสารที่อาจเป็นอันตรายต่อเซลล์ [2-4] โดย P-gp จะมีการแสดงออกอยู่ในเซลล์ปกติของร่างกายหลาย
ชนิด เช่น เต้านม ล้าไส้ กระเพาะอาหาร รวมถึงเซลล์ปากมดลูก [3, 5]
MDR1 เป็นจีนที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในหลายต้าแหน่ง ซึ่งเป็นลักษณะการถูกแทนที่ของเบสบน
สาย DNA (single nucleotide polymorphisms; SNPs) โดยพบว่า ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ใน
ต้าแหน่ง 1236 และ 3435 บน exon ที่ 12 และ 26 ตามล้าดับ [2, 6] เป็นการเปลี่ยนแปลงของเบสจากเบส cytosine
(C) ถู ก แทนที่ ด้ ว ยเบส thymine (T) ซึ่ ง จะท้ า ให้ เ กิ ด ลั ก ษณะ genotype ได้ 3 แบบ คื อ CC genotype (wild-type),
CT (heterozygous type) และ TT (mutant type) ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลต่อ การท้ า งานของ P-gp
นอกจากนี้ ยังพบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 ที่เป็นลักษณะ
diplotype จะส่ ง ผลต่ อ การท้ า งานของ P-gp [2] เช่ น เดี ย วกั น จากการศึ ก ษาในประชาการหลายกลุ่ ม พบว่ า
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ที่สง่ ผลต่อการท้างานของ P-gp จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความไว
ต่อการเกิดมะเร็งในแต่ละบุคคล เนื่องจากการมีความสามารถในการขับสารก่อมะเร็งที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
ผลของการศึกษายังมีความขัดแย้งกัน โดยบางการศึกษาได้รายงานความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในต้าแหน่ง 3435 กับการเกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม [7] และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute
leukemia [8] ในลักษณะเดียวกัน ได้มีรายงานการศึกษาที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม
ในต้าแหน่ง 1236 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด chronic myeloid leukemia [9, 10]
แต่อย่างไรก็ตามบางการศึกษากลับไม่พบความสัมพันธ์ดั งกล่าว [11-13] จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน MDR1 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ซึ่งอาจน้ามาใช้
เป็นข้อมูลในคัดกรองกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยได้
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วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาแบบ case-control study คัดเลือกอาสาสมัครจากผู้ที่เข้ารับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครจ้านวน 408 ราย
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด squamous cell carcinoma (SCCA) และกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นสตรีสุขภาพดีที่ไม่มี
ความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก จ้านวนกลุ่มละ 204 ราย โดยอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีอายุห่างกันไม่เกิน 5 ปี
ทั้งนี้ อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มต้องไม่มปี ระวัติการเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ การฉายรังสี การผ่าตัดมดลูก และ/หรือ การได้รับยา
ต้านไวรัส ก่อนท้าการเก็บข้อมูล ซึ่งได้แก่ การเก็บตัวอย่างเลือดและการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคู่นอน และประวัติการใช้ยาคุมก้าเนิด กลุ่มอาสาสมัครจะได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด
ของโครงการ หลังจากนั้นจึงท้าการลงชื่อยินยอมในแบบฟอร์มยินยอมให้ท้าการศึกษา โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE 561382
การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของจีน MDR1
ตัวอย่างเลือดจ้านวน 3 มิลลิลิตร ที่เก็บจากอาสาสมัครทุกราย จะถูกน้ามาสกัดดีเอ็นเอ (genomic DNA,
gDNA) จากเม็ ด เลื อ ดขาวโดยใช้ GF-1 Blood DNA Extraction Kit (Vivantis, USA) และจะถู ก ใช้ ใ นการศึ ก ษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ด้วยวิธี real- time PCR ร่วมกับ Taqman probe (Applied Biosystems, USA)
โดยมีกระบวนการของ PCR amplification ดังนี้ pre-denaturation ที่ 95 °ซ 5 นาที ตามด้วย denaturation ที่ 95 °ซ
15 วินาที และ annealing and extension ที่ 60°ซ 60 วินาที จ้านวน 40 รอบ และ final extension ที่ 60°ซ 30 วินาที
ท้ า การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของจี น MDR1 ในต้ า แหน่ ง 1236 และ 3435 ด้ ว ยโปรแกรมส้ า เร็ จ รู ป
StepOne Plus® โดย CC genotype จะมีความจ้าเพาะในการจับกับ FAM probe ขณะที่ TT genotype จะมีความจ้าเพาะ
ในการจับกับ VIC probe และ CT genotype จะมีความจ้าเพาะในการจับกับทั้ง FAM และ VIC probe
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ใช้โปรแกรมส้าเร็จ รูป STATA ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมของจี น MDR1 กั บ ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด มะเร็ ง ปากมดลู ก ด้ ว ยวิ ธี Uni- และ
Multi- variate logistic regression ที่มีการค้านวณค่า Odd ratio และ 95% confidence interval (CI) และใช้โปรแกรม
PHASE algorithm ในการวิเคราะห์ลักษณะ diplotype ของจีน MDR1 ในกลุ่มประชากร ทั้งนี้ ก้าหนดให้ข้อมูลมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะจีโนไทป์ของจีน MDR1 ในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 กับ
ความเสี่ ย งต่อ การเกิ ด มะเร็ ง ปากมดลู ก อย่า งไรก็ ต าม การศึก ษาในครั้ ง นี้ ไม่พ บความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05)
เมื่อท้าการวิเคราะห์ลักษณะ diplotype ของจีน MDR1 ในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 พบว่า ลักษณะ
diplotype ที่พบมากที่สุด ทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก คือ diplotype แบบ T-T คิดเป็นร้อยละ
40.44 และ 41.42 ตามล้ า ดั บ เป็ น ที่ น่า สนใจว่า การศึก ษาในครั้ ง นี้ พบความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งลั ก ษณะ diplotype
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ในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย โดยความเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งปากมดลูกจะเพิ่มขึ้น 2.2 เท่า ในสตรีที่มีลักษณะ diplotype แบบ C-T เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะ diplotype
แบบ C-C (OR = 2.18, 95% CI : 1.28-3.73, p = 0.002) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง MDR1 genotypes (1236-3435) กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
MDR1 (C1236T) MDR1 (C3435T) Control
Case
Crude OR
Adjusted ORa
genotype
genotype
n (%)
n (%)
[95%CI, p]
[95%CI, p]
13
9
CC
1
1
(56.52) (37.50)
5
3
0.87
0.55
CT
(21.74)
(12.50) [0.16-5.94, 0.604] [0.06-4.86, 0.589]
CC
3.47
5
12
2.37
TT
[0.76-16.85,
(21.74) (50.00)
[0.43-13.01, 0.320]
0.065]
10
15
2.17
1.49
CT+TT
(43.48) (62.50) [0.58-8.17, 0.191] [0.33-6.77, 0.608]
24
28
CC
1
1
(25.81) (28.00)
53
48
1.06
1.00
CT
(56.99) (48.00) [0.51-2.19, 0.872] [0.35-2.82, 0.994]
CT
16
24
1.75
1.32
TT
(17.20) (24.00) [0.70-4.40, 0.186] [0.37-4.74, 0.670]
69
72
1.22
1.08
CT+TT
(74.19) (72.00) [0.61-2.42, 0.545] [0.40-2.91, 0.883]
14
14
CC
1
1
(16.67)
(16.67)
39
33
0.85
0.93
CT
(46.43) (39.29) [0.32-2.22, 0.708] [0.27-3.22, 0.915]
TT
31
37
1.19
1.49
TT
(36.90) (44.04) [0.45-3.16, 0.694] [0.43-5.19, 0.530]
70
70
1.00
1.17
CT+TT
(83.33) (83.33) [0.41-2.45, 1.000] [0.37-3.68, 0.784]
OR: odds ratio, CI: confidence interval
aadjusted multiple logistic regression for partners’ smoking, contraceptive use and HPV infection
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง MDR1 diplotypes (1236-3435) กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ORa
ORb
MDR1
Case
Control
[95%CI, p]
[95%CI, p]
1236-3435
n (%)
n (%)
C-C as standard
in diplotype pair
83
107
1
C-C
1
(20.34)
(26.23)
61
36
2.18
2.18
C-T
(14.95)
(8.82)
[1.28-3.73, 0.002*]
[1.28-3.73, 0.002*]
95
100
1.22
1
T-C
(23.29)
(24.51)
[0.80-1.87, 0.322]
169
165
1.32
1.08
T-T
(41.42)
(40.44)
[0.91-1.92, 0.128]
[0.75-1.56, 0.676]
OR: odds ratio, CI: confidence interval, *p<0.01
a C-C diplotype was used as standard
b C-C or T-C diplotypes were used as standard (C-C vs. C-T), (T-C vs.T-T)

วิจารณ์และสรุปผล
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกและ
การท้างานของ P-gp ในการขับสารพิษและสารก่อมะเร็งออกจากเซลล์ [14] โดยความหลากหลายทางพันธุกรรมที่
พบว่ามีความส้าคัญและได้รับการศึกษาในประชากรหลายเชื้อชาติ คือความหลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแหน่ง
3435 [2, 14, 15] ทั้งนี้ ยังพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแหน่ง 3435 มีปฏิสัมพันธ์กับความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในต้าแหน่งอื่นๆ เช่น 1236 และ/หรือ 2677 ที่ส่งผลต่อการท้างานของ P-gp และมีผลต่อความไว
ในการเกิดมะเร็งในแต่ละบุคคล [16, 17] ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะ diplotype อาจช่วยให้สามารถอธิบายกลไกการ
เปลี่ยนแปลงความไวในการเกิดโรคมะเร็งได้ชัดเจนยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาความสัมพันธ์ของความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ร่วมกันใน 2 ต้าแหน่ง คือ ในต้าแหน่ง 1236 และ 3435 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีไทยยังไม่ชัดเจน ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ genotype
และ diplotype ของจีน MDR1 ในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปาดมดลูกในสตรีไทย
ซึ่งพบว่า ลักษณะ genotype ของจีน MDR1 ในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 ไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็งปากมดลูกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ในประชากรไทยใน
มะเร็งชนิดอื่น ๆ เช่น Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia [18] แต่ขัดแย้งกับการศึกษาในกลุ่มประชากรอื่น ๆ
ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ในต้าแหน่ง 1236 หรือ 3435 กับความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร [19] มะเร็งเยื่อบุมดลูก [15] มะเร็งเม็ดเลือดขาว [10] และ
มะเร็งล้าไส้และทวารหนัก [20] เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อท้าการวิเคราะห์ลักษณะ diplotype ในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 พบว่า T-T diplotype
เป็นลักษณะ diplotype ที่พบมากที่สุดในประชากรไทย ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ diplotype ที่พบในประชากร Asian
กลุ่มอื่น [21] และแตกต่างจากประชากรในกลุ่ม Caucasian และ African [2] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะ diplotype ของจีน
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MDR1 มีความเกี่ ยวข้ อ งกั บความแตกต่า งของเชื้อ ชาติ นอกจากนี้เป็ น ที่ น่า สนใจว่า ลั กษณะ diplotype แบบ C-T
มีความสั มพั นธ์ กั บความเสี่ ยงต่อการเกิ ดมะเร็ งปากมดลู กในประชากรไทยอย่างมีนั ยส้ าคั ญทางสถิ ติ (p < 0.05)
เมื่อเทียบกับลักษณะ diplotype แบบ C-C ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ ที่พบว่า การมีอัลลีน T ในต้าแหน่ง 3435
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเมื่อเทียบกับอัลลีน C [22, 23] ทั้งนี้ กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดมะเร็ง อาจเกิดจากความหลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแหน่งดังกล่าว ส่งผลให้มีระดับการแสดงออกของ
P-gp ที่ลดลง ท้าให้ไม่สามารถขับสารพิษและสารก่ อมะเร็งออกจากเซลล์ได้ อย่างเพียงพอ จึงเกิดการสะสมของ
การก่ อ มะเร็ ง ภายในเซลล์ ม ากขึ้ น และท้ า ให้ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด มะเร็ ง ในที่ สุ ด [6, 24, 25] นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาที่ได้รายงานว่า ลักษณะ haplotype ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน
MDR1 ในต้าแน่ง 1236, 2677 และ 3435 จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสังเคราะห์โปรตีน
P-gp เช่น co-translational folding รวมถึงการแทรกตัวของโปรตีน P-gp ไปยังบริเวณผิวเซลล์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการท้างานของ P-gp และอาจท้าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ [17]
ดังนัน้ การศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ลักษณะ diplotype ของจีน MDR1 มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อ
การเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ดังนั้นการตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของจีนดังกล่าว จึงอาจใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจหาผู้ที่มีความไวต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของ
การเกิดมะเร็งปาดมดลูกในสตรีไทยต่อไป
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การสกัดไมโครอาร์เอ็นเอจากเลือดที่ผสมเฮปพารินเพื่อทาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ไมโครอาร์เอ็นเอด้วย real-time PCR
Optimization of microRNAs extraction from heparinized whole bloods for miRNA
quantitation by real-time PCR
สุกัญญา ค้าหมั่นทูล1,2* เกียรติไชย ฟักศรี1,2 วิภา รีชัยพิชิตกุล3 และ วิเศษ นามวาท1,2
Sukanya Khammanthoon1,2* Kiatichai Faksri1,2 Wipa Reechaipichitkul3 Wises Namwat1,2
บทคัดย่อ
ไมโครอาร์ เ อ็ น เอ (microRNAs) เป็ น หนึ่ ง เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล (biomarker) ที่ ส้ า คั ญ ส้ า หรั บ การหา
ความสัมพันธ์กับโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรคหรือมะเร็ง แต่การสกัด microRNAs ด้วยวิธีทั่วไปจากเลือดที่ผสมสารกันเลือด
แข็งชนิด heparin จะปนเปื้อนด้วยสารรบกวนที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เป็นผลให้การตรวจวัดด้วยวิธีเรียลไทม์พซี ีอาร์ (Realtime Polymerase Chain Reaction) ลดประสิทธิภาพลง การศึกษานี้ตอ้ งการลดการรบกวนของ heparin โดยใช้ชุดสกัด
microRNAs แบบคอลั มน์ ร่ วมกั บการใช้ เอนไซม์ อีก 2 ชนิ ด คื อเอนไซม์ DNase I กั บเอนไซม์ heparinase II ที่ ม าจาก
แบคที เรี ย ชนิด Flavobaterium heparinase เพื่อ ก้ า จั ด สารไม่พึง ประสงค์ ที่ปนเปื้ อ นในระบบ เช่น ดี เอ็ น เอ, heme,
Immunoglobulin G และ heparin ผลการศึกษาทดลองพบว่าสามารถลดประสิทธิภาพของสารยับยั้ง PCR และสามารถ
ตรวจวัดระดับการแสดงออกของ microRNAs เป้าหมายได้ (Cycle threshold value = 16-24)
คาสาคัญ: PCR inhibitors, heparin, heparinase II
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Abstract
MicroRNA becomes one of the most important diagnostic biomarker of several diseases such as tuberculosis or
cancer. However, microRNA extraction from whole blood containing heparin causes contamination of unavoidable
inhibitors that interferes real-time PCR and result in loss of microRNAs cycle threshold value. Thus, this study aimed to
minimize the effect of heparin that interference in the PCR by either used microRNAs extraction kit column and then
co-incubation a couple of enzyme are Dnase I enzyme and heparinase II enzyme, from Flavobaterium heparinase.
The results showed that the optimized method could minimize the effect of PCR inhibitors and increase efficiency of
the detection to the detectable cycle threshold value (cycle threshold value = 16-24).
Keywords: PCR inhibitors, heparin, heparinase II

Introduction
Real-time Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) is the high molecular technology that plays the important
role for quantity either absolute or relative expression level of target genes. Moreover it can simultaneously be quantitative
at that time so this technique use a minimal time, more sensitive and more precision which different than qualitative
conventional PCR [1]. However, there are some unavoidable inhibitors that may be interferance PCR such as heparin
anticoagulant from sample collection, heme from hemoglobin, chelating agents, lactoferin from neutrophils [2-3]. Heparin is
commonly found in whole blood sample which need optimization during DNA or RNA extraction.
Nowadays, many laboratories or research used the interesting target gene expression level for
determining the relationship to the disease like cancers or tuberculosis which 17-23 base pairs in length microRNA
become one of the most important biomarker. Because relatively low amount of microRNA circulated in blood,
moreover, contamination of heparin in the extracted RNA might cause undetectable by real-time PCR [4-5].
This study aimed to minimize the effect of heparin that interference in the PCR by either used microRNAs
extraction kit column or then co-incubation with a couple of enzymes, Dnase I enzyme and heparinase II enzyme
from Flavobaterium heparinase.

Methodology/Experimental design
Sample collection
Healthy individual subjects were totally recruit and enroll for twelve cases; six blood components and six whole bloods.
Peripheral venous blood (500 µl) was drowned from each subject into QuantiFERON TB-GOLD In-Tube
(QFT-GIT®) (Cellestis, Carnegie, Australia) that composed of three tubes; Nil tube (no specific-TB antigen), Antigen tube (specificTB antigen; ESAT-6, CFP-10 and TB7.7) and Mitogen tube (PHA mitogen) which used heparin as anticoagulant. Then, all of tubes
were immediately inversion mixed before incubation at 37 °C for 4 hours. After 4 hours incubation,
first 250 µl whole blood of each tube (Nil-A, Antigen-A and Mitogen-A; group A) was centrifuged at 3,500 rpm for
10 minutes to separate heparinized blood cells (group A-1) and heparinized plasma (group A-2). After that, either group A-1 and
group A-2 were processed by adding Erythrocyte Lysis Buffer (Qiagen) to remove the erythrocytes and used according to
manufacturer’s instructions. Another 250 µl whole blood of each tube (Nil-B, Antigen-B and Mitogen-B; group B) was ready to
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Methodology
Sample Collection (500 µl)
QuantiFERON TB-Gold In-Tube (QFT-GIT®): (heparinized human whole blood)
37 ºC (4 hours)

250 µl
Group A
Blood cells (A-1)

250 µl
Group B

Centrifuge (3,500 rpm), 10 min

Human heparinized whole

Plasma (A-2)

RNA extraction
By column purification (MiRNeasy Mini Kit®)

Add Erythrocyte Lysis Buffer

Cellular total

Plasma total

Whole blood total RNAs

1st total RNAs measurement
By spectrophotometer (Nanodrop 2000)

(Pre-RT)
Co-treatment RNA-1
(Dnase I and heparinase II
enzyme)

1st Treatment
(Dnase I enzyme)

2nd total RNAs measurement
By spectrophotometer (Nanodrop 2000)

RNA preparation for Reverse Transcription
(RT)

Cellular RNA (A-1)

Reverse Transcription

Plasma RNA (A-2)

(Taqman® MicroRNA Reverse Transcription Kit)
miR-16 target gene RNA-2

Whole blood RNA
(group B)
+ heparinase II

cDNA preparation for real-time
Quantitative real-time PCR
(Taqman®) by 7500 fast real-time PCR
Heparinized cells

Result analysis
Heparinized whole blood
miR-16 gene expression
Heparinized plasma
level
Figure 1 Methodology of heparinized blood treatment before quantitative real-time PCR
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process in RNA purification procedures. Human blood cells (group A) and another whole blood (group B) were
added with Qiazol® (Qiagen) reagent (750 µl) and thoroughly mixed into homogenous solution. Then all samples
were continuously processed (Figure 1) or frozen at -80 °C until RNA were extracted.
RNA and complementary DNA purification
MiRNeasy Mini Kit® (Qiagen) was used for RNA extraction according to manufacturer’s instructions.
RNA quantity and quality were assessed twice (before and after treated-enzymes adding) and assessed once of
cDNA by using Nanodrop 2000 spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, USA). After first time of RNA
measurement, in order to assess heparinase II enzyme treatment efficacy, each of five RNA isolations was divided
into two groups for heparinase II enzyme treatment (RNA-1 and RNA-2) and paralleled with the second time
of RNA measurement. Firstly, before reverse transcription (Pre-RT), RNA-1 was co-incubated with a couple
of enzymes between heparinase II enzyme (Sigma Aldrich) and deoxyribonuclease I enzyme (Dnase I, Amplification
Grade Dnase I Kit, Invitrogen) whereas RNA-2 group was only treated by Dnase I enzyme. After treated-enzyme
procedure, second time of RNA measurement was performed in order to calculate the RNA concentration before
reverse transcription procedure. However, in RNA-2 group, the assessment of heparinase II enzyme treatment
efficacy had been continued, second time RNA of RNA-2 was simultaneously added with heparinase II enzyme
into the reverse transcription reaction (RT) but in RNA-1 only performed reverse transcription. Then, either RNA-1
or RNA-2 were measured the complementary DNA (cDNA) concentration in order to adjust the cDNA volume
before quantitative real-time PCR procedure.
Heparinase II enzyme preparation
Heparinase II enzyme from Flavobacterium heparinum ( 100 units/mg protein) (Sigma Aldrich) was
prepared according to manufacturer’s instructions. Firstly, lyophilized heparinase II was dissolved by 25 %
of bovine serum albumin (25 % BSA) to 1 unit per microlitre (1 unit/µl) of the heparinase II enzyme concentration.
Finally, the working solution was prepared which containing 100 units/100 µl (1 unit/µl) of heparinase II in cold
100 mM Sodium Acetate Buffer (NaOAC) [6].
Dnase I and Heparinase II treatment
Each of isolated RNA was divided into two groups, RNA-1 was co-treated enzyme (heparinase II enzyme and
Dnase I enzyme; Pre-RT) and RNA-2 was simultaneously added in reverse transcription procedure (heparinase II
enzyme in RT). Both of two conditions used 1 unit/µl per reaction of the heparinase II enzyme adding [7].
The co-treatment protocol (Pre-RT) between heparinase II enzyme and Dnase I enzyme was initiated at 37 °C for 1 hour
to simultaneously eliminate either DNA or co-purify heparin contamination. Afterward, ethylene-diamine-tetraacetic-acid
(EDTA) (Invitrogen) was added to stop the reaction at 65 °C for 10 minutes. Whereas, the heparinase II enzyme which
simultaneously added into reverse transcription protocol (RT) was only treated with Dnase I enzyme before reverse
transcription that similar to above condition and finally put the heparinase II enzyme in reverse transcription.
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Reverse transcription
Six blood components and six whole bloods were tested in reverse transcription. The complementary DNA
(cDNA) was generated by using 4.5 µl in four groups of isolated RNA; group A was blood components and group B was
whole bloods. Firstly, cDNA of human heparinized blood cells (Nil-cell, Antigen-cell and Mitogen-cell; group A-1),
Secondly, cDNA of human heparinized plasma (Nil-plasma, Antigen-plasma and Mitogen-plasma; group A-2), Thirdly,
cDNA of human heparinized whole bloods in Pre-RT condition (group B-RNA1) and Lastly, cDNA of human heparinized
whole bloods in RT condition (group B-RNA2). Afterward, stem-loop RT specific primer (hsa-miR-16) (Figure 2) [8] was
used according to manufacturer’s instructions in a total of 15 µl per reaction (Taqman® MicroRNA Reverse Transcription
Kit, Applied Biosystems).

Figure 2 secondary structure and sequence conservation of microRNA-16 (miR-16)
Quantitative real-time PCR
Analysis of microRNAs expression by quantitative real-time Taqman® PCR was performed
(Applied Biosystems). The cDNA was used 2 µl in a total of 20 µl reaction volume as a template for hsa-miR-16
from Nil, Antigen and Mitogen individuals. In order to evaluate the precision of testing, five Mitogens of blood cells
were tested duplicately whereas five whole bloods were tested once to use as the evaluation of optimal condition
of samples. Finally, in order to assess the recovery of miR-16 cycle threshold, one representative sample of each
three sample types also tested. The PCR primers, Taqman® probe and Taqman® Fast Universal PCR master mix
reagent (Applied Biosystems) was used for PCR amplification and quantitation with 7500 Fast real-time PCR
system (Applied Biosystems). The cycle threshold (CT) values were determined using the manufacturer’s software.
Signals were normalized to expression levels of hsa-miR-16 transcripts. Data was analyzed by using 2-ΔΔCt
(ddCt) method to obtain the relative quantification (RQ) or fold change values.

Result analysis
Precision of miR-16 expression level
Five blood cells in Mitogen tubes were duplicatedly tested to use as the representative samples in order to evaluate
the precision of miR-16 expression level. The results showed that five blood cells had well precision. These results indicated
that the optimized condition for five cases of three sample types can be tested at once a time (the data not shown).
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Inhibition of qRT-PCR reaction in RNA extracted from heparinized blood cells and plasma
QuantiFERON –TB Gold In-Tube (QFT-GIT®) contains heparin which is important inhibitor of enzymatic
reaction as if quantitative real-time PCR. Thus, the isolated RNA of human heparinized blood (blood cells: group
A-1 and plasma: group A-2) that obtained from column purification (MiRNeasy Mini Kit®) were firstly carried out
to evaluate PCR condition in order to observe some different results. However, only cycle threshold (CT) of group
A-1 apparently gave excellent yield of hsa-miR-16 CT value (CT = 16-18) whereas group A-2 could not
be detected (Figure 3).
3A

3B

Figure

3A

3B

Pre-heparinase II enzyme treatment
Samples
miR-16 Cycle threshold (CT)
Nil-cells
(NC)
17.96
Nil-plasma
(NP)
undetermined
Antigen-cells
(AC)
16.98
Antigen-plasma
(AP)
undetermined
Nil-Whole blood
(N-WB)
undetermined
Antigen-Whole blood (A-WB)
undetermined

Figure 3 Inhibition of qRT-PCR reaction in RNA extracted from heparinized blood cells and plasma from Nil and
Antigen tubes (3A: miR-16 cycle threshold of cells and plasma, 3B: miR-16 cycle threshold of whole blood)
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Inhibition of qRT-PCR is due to heparin
Although MiRNeasy Mini Kit® was used to reduce the effect of many inhibitors of qRT-PCR by selected
only total RNAs including microRNA binding to membrane whereas the solution passed through. There were still
had some heparin which not enough to remove from RNA samples by column purificaion. In order to determine
whether the inhibition of qRT-PCR after column purification is due to heparin, total RNAs were divided into two
groups to compare between non-heparinized condition (group A-1: human heparinized blood cells) and
heparinized condition (group A-2: human heparinized plasma).
Firstly, in order to discriminate what effect to qRT-PCR performance between with or without heparin
contamination. In group A-1 that without heparin interfere because of contained only blood cells before RNA extraction,
it gave noticeable hsa-miR-16 CT value (CT = 16-18) unlike heparinized plasma (group A-2) that remained some
heparin interference (Figure 3). The results showed that heparin had been effected the enzymatic reaction qRT-PCR.
Secondly, if only one problem is heparin, when treated RNA samples with heparinase II enzyme, the CT value
of microRNA should be recovered. Therefore, to pretreat RNA samples by heparinase II enzyme to overcome the
inhibition of heparin, the total RNAs from heparinized whole bloods also had been tested. The results showed that when
all of three samples types (blood cells, plasma and whole blood) isolated RNAs were treated by heparinase II enzyme
prior qRT-PCR, they gave the valid cycle threshold. However, cycle threshold of plasma still had problem even though
treated with heparinase II enzyme (cycle threshold = 41.98) (Figure 4A) at 1 unit/µl per reaction.
Moreover, these pretreated RNA samples had been optimized in two conditions either co-treated
between Dnase I and heparinase II (RNA1 or Pre-RT) or simultaneously put the heparinase II enzyme in reverse
transcription reaction (RNA2 or RT). The results showed that Pre-RT gave better condition than RT condition for
heparinase II treatment (Figure 4) (cycle threshold Pre-RT = 22.3 - 22.6 and RT = 22.89 – 23.96). It clearly
discriminated that the successful outcomes of CT value of hsa-miR-16 from heparinized blood samples were
obtained by pretreated RNA samples with heparinase II in Pre-RT condition prior qRT-PCR to get the heparin out
of the system as possible.
miR-16 expression level (heparinase II enzyme treatment)
Figure

Sample type

miR-16 Cycle threshold (CT)

4A

Cells
Plasma

19.60
41.98

Whole blood

18.50
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4B

Post-heparinase II enzyme treatment
Samples
miR-16 Cycle threshold (CT)
1 : 50 Pre-RT (A)
22.59
1 : 50 RT
(B)
23.96
1 : 100 Pre-RT (C)
22.34
1 : 100 RT
(D)
22.89

Figure 4 Cycle threshold of miR-16 target gene after heparinase II treatment. (4A: valid miR-16 cycle
threshold of three sample types (blood cells, plasma and whole blood. 4B: optimization of heparinase II
treatment between Pre-RT and RT conditions). However, the data showed that heparinase II treatment in
Pre-RT was better than RT conditions.
Validation of qRT-PCR detection of hsa-miR-16 expression by heparinase II pretreatment
Moreover, the subjects who collected as heparinized whole bloods had been tested in order to verify the
PCR condition when overcame the problem of heparin interference. The data showed that the others samples also
gave the successful outcomes for has-miR-16 expression level when either used microRNAs column purification
or pretreated of RNA samples before qRT-PCR performance by heparinase II (Figure 5).

miR-16 expression level (heparinase II enzyme treatment)
Samples
miR-16 Cycle threshold (CT)
Unknown 1 (1)
23.01
Unknown 2 (2)
23.93

Figure 5 Validation of quantitative real-time PCR detection of hsa-miR-16 expression
after heparinase II pretreatment.
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Conclusion
During blood sample collection, there are so many anticoagulants to use in order to prevent blood clotting
and QuantiFERON –TB Gold In-Tube (QFT-GIT®) also used heparin as anticoagulant. Although it has been reported
that heparin act as a inhibitor of qRT-PCR or PCR with RNA or microRNAs, especially in qRT-PCR of microRNAs,
thus, to be overcome these heparin contamination, the heparin elimination must be processed as soon as possible.
In this study, we also found that heparin is the significant problem to keep on qRT-PCR. Furthermore, heparin
could not be eliminated from RNA samples just by repeated column purification or ethanol precipitation.
In order to minimize the heparin or other inhibitors interference that may be found in total RNAs including
microRNA extraction, using of column purification and couple with treated RNA samples by heparinase II enzyme should
be processed. Izraeli et al. [2] found that approximately 1-3 U of heparinase enzyme were required per µg RNA derived
from heparinizied whole blood. In this study, 1 U is sufficient to get rid of heparin from RNA samples. Moreovere,
MiRNeasy Mini Kit® column were used to purify RNA samples because of its advantage in might be increase the
opportunity to get more yield of microRNA (1% of total RNAs) in each sample and may be loss during RNA isolation.
We preferred to performe pre-RT treatment with Dnase I and heparinase II and then diluted the RNA to
1:50 to obtain 1-10 ng of RNA for the reverse transcription step. The produced cDNA from the RT step should be
diluted 1:3 to obtain 100-200 ng for using in the PCR step.
Even the miRNA obtained from the cells is usually higher than that of the plasma, but the qRT-PCR is a
comparative determination between the test and control cases. The valid CT is the importance value to use for
further analysis. So the goal of the optimization is the valid CT.
However, the results of hsa-miR-16 CT value either with heparin (plasma and whole blood) or without heparin
contaminated (blood cells) condition were showed in Figure 3. The data might suggested that CT value is valid in
heparinized blood cell samples although without heparinase II treatment because of this condition like lack of heparin
contamination (Figure 3A: Nil-cells and Antigen-cells). Therefore, when treated RNA samples with heparinase II in
heparin interfering condition, CT value is also valid by depend on RNA extraction method and how high isolated RNA
purification. That could be explained that, in this study, the co-purify heparin interference in RNA samples is the really
significant problem to inhibit qRT-PCR but can be overcome by used heparinase II enzyme treatment.
RT-PCR is the most sensitive method and widely used for studying the gene expression by either absolute
or relative quantification. But if there are some inhibitors interfere in the system which one like a heparin, the
elimination of heparin should be considered. Herein, this is the powerful method for overcoming the problem from
some amount of heparin which had been integrated in RNA samples before qRT-PCR procedure. However, the
optimization of heparin pretreatment is very necessary for individual research because of we did not know the
exactly amount of heparin that integrated in RNA samples so that finally gain more accurate and grateful results.
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ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม
และประสบการณ์การหกล้ม กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
Relationships between gait & balance ability, diabetic peripheral neuropathy and
fall experience with fear of falling among older adults with diabetes mellitus
ธนภรณ์ พิพัฒน์วณิชชา1* นัยนา พิพัฒน์วณิชชา1 และ พรชัย จูลเมตต์1
Thanapon Piphatvanitcha1* Naiyana Piphatvanitcha1 and Pornchai Jullamate1
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความกลัวการหกล้ม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม
ของผู้ สู ง อายุ โ รคเบาหวาน กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ สู ง อายุ โ รคเบาหวาน จ้ า นวน 115 คน ที่ ม ารั บ บริ ก ารในคลิ นิก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและ
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องที่ใช้ในการวิจั ยได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ส่ว นบุคคล แบบประเมินความกลัวการหกล้ ม ฉบั บ
ภาษาไทย เครื่องมือทดสอบการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้า และการทดสอบการก้าวเดินของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ ออเดอร์ และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกลัวการหกล้ม ร้อยละ 53.90
ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่้า และภาวะปลายประสาทเสื่อมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่้ากับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ส่วนประสบการณ์การหกล้มมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างไม่มนี ัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรด้านสุขภาพควรให้ความส้าคัญกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
โดยเฉพาะผู้ที่มีการก้าวเดินและการทรงตัวไม่ดี และมีภาวะปลายประสาทเสื่อม โดยผลการวิจัยสามารถน้าไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือโปรแกรมการพยาบาล เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการท้ากิจกรรมของ
ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
คาสาคัญ: ปัจจัย, ความกลัวการหกล้ม, ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
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Abstract
This research aimed to study fear of falling and factors related to fear of falling among older adults
with diabetes mellitus. The sample of 115 older adults with diabetes mellitus who visited diabetes clinic at health
promotion hospital in Muang district, Chonburi province were randomly selected by stratified and simple random
sampling. The research instruments included a personal data, the Thai Modified falls efficacy scale, Timed up &
go test, and the monofilaments. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,
Spearman rank order correlation coefficient and Point-biserial correlation coefficient. The results revealed that the
sample had fear of falling 53.90%. The gait & balance ability was low negatively correlated and diabetic peripheral
neuropathy was low positively correlated with fear of falling among older adults with diabetes mellitus at level of
.01. However, fall experience related to fear of falling among older adults with diabetes mellitus with no statistically
significant at level of .05. Healthcare providers should emphasize the fear of falling among older adults with
diabetes mellitus, especially who have gait and balance impairment and diabetic peripheral neuropathy.
The finding can be used as the establishing clinical nursing practice guideline or nursing programs to promote
confidence of activity among this group.
Keywords: Factors, Fear of falling, Older adults with diabetes

บทนา
ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาส้าคัญทางสาธารณสุข โดยองค์การอนามัยโลกได้ให้ความส้าคัญกับการ
ป้องกันและควบคุม 4 กลุ่มโรคหลัก ซึ่งโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคนั้น (ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2559)
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ผู้สูงอายุไทยเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 18.2 (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 2557) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตามวัยที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุร่วมกับโรคเบาหวาน ท้าให้
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวบกพร่อง จึงเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า การศึกษาใน
ประเทศอิหร่าน พบว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวานมีประสบการณ์การหกล้มในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสูงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็น
โรคเบาหวาน (Taheri, Moradinazar, Mottlagh, & Najafi, 2015) ส่ ว นผู้ สู ง อายุ โ รคเบาหวานในประเทศมาเลเซี ย
มีประสบการณ์การหกล้ม ร้อยละ 18.8 (Azidah, Hasniza, & Zunaina, 2012) และผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนชนบทมีการหกล้มร้อยละ 43.7 (Quandt et al., 2006 cited in Azidah et al., 2012) การหกล้มที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุโรคเบาหวานนัน้ หากมีแผลหรือได้รับบาดเจ็บ
ที่ รุนแรงจากการหกล้ มจะต้องใช้เวลาในการฟื้ นตั วมากขึ้น เนื่องจากการหายของแผลช้า และเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ
(MacGilchrist et al., 2010) ส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ โรคเบาหวานมี ความกลั ว การหกล้ ม โดยมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า ผู้ สู ง อายุ
โรคเบาหวานมีความกลัวการหกล้ม ร้อยละ 24.2 (Bruce, Hunter, Peters, Davis, & David, 2015) ซึ่งร้อยละ 82 มีความ
กลัวการหกล้มอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก (Kelly et al., 2013) และผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาท
เสื่อมร้อยละ 66 มีความกลัวการหกล้ม (Powell, Carnegie, & Burke, 2006)
ถึงแม้ว่า ผู้สูงอายุที่กลัวการหกล้มจะท้ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการหกล้ม แต่ความ
กลัวการหกล้มในผู้สูงอายุโรคเบาหวานนั้นจะท้าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกไม่มั่นใจ มีความรู้สึกถึงอันตราย จึงพยายาม
หลีกเลี่ยงการท้ากิจกรรมต่าง ๆ และจ้ากัดการเคลื่อนไหว ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ได้แก่ การท้างานของ
หัวใจ ปอด กระเพาะอาหารและล้าไส้ท้างานลดลง การเผาผลาญอาหารผิดปกติ สูญเสียมวลกระดูก เสี่ยงต่อการเกิดแผล
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กดทับ กล้ามเนื้อลีบ การไหลเวียนเลือดและน้้าเหลืองลดลง อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่้าขณะเปลี่ยนท่า ร่างกายมี
ความทนต่อกลูโคสบกพร่อง และดื้อต่ออินซูลิน ท้าให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ (ประเสริฐ อัสสันตชัย,
2552; Eliopoulos, 2014) Stephens, 2009) สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า การลดกิจกรรมทางกายเป็นจ้านวน 14 วัน
มีผลท้าให้ร่างกายมีความไวต่ออินซูลินลดลง และมีระดับน้้าตาลในเลือดเพิ่ มขึ้น (Breen et al., 2013 cited in Tanner,
2015) นอกจากนี้ การที่ผู้สูงอายุจ้ากัดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เนื่องจาก กลัวการหกล้ม ท้าให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด และถ้าหากลิ่มเลือดนี้หลุดไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะที่ส้าคัญต่าง ๆ เช่น หัวใจ
ปอด และสมอง จะท้าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ (Lin, Moseley, & Refshauge, 2009)
จะเห็นได้ว่า ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานส่งผลเสียหลายประการ ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานจึงมีความจ้าเป็น อย่างไรก็ตาม จากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ ไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับความกลัวการหกล้ม
ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศไทย วรรณกรรมที่พบ 6 เรื่อง เป็นการศึกษาในต่างประเทศทั้งหมด (Bruce et al.,
2015; Kelly et al., 2013; Moreira et al., 2016; Pinheiro, Vilaca, & Carvalho, 2015; Shtofmakher, Kilfoil, Rozenstrauch,
Rothstein, & Weintraub, 2016; Tanner, 2015) ผู้วิจัยจึงทบทวนการศึกษาความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
ชุ ม ชนของประเทศไทยและต่ า งประเทศ พบปั จ จั ย ที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บความกลั ว การหกล้ ม ของผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่
ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม และประสบการณ์การหกล้ม โดยผลการศึกษานี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล หรือโปรแกรมการพยาบาลที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการจ้ากัดกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ ลดภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุและเพิ่มคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม
และประสบการณ์การหกล้มกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน
2. ภาวะปลายประสาทเสื่อมมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
3. ประสบการณ์การหกล้มมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความกลัวการหกล้ม (Fear of falling) หมายถึง การรับรู้ระดับความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมประจ้าวันของ
ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยไม่เกิดการหกล้มอยูใ่ นระดับต่้า (Tinetti et al., 1990) ประเมินได้จากแบบประเมินความกลัวการ
หกล้มฉบับภาษาไทย (The Thai modified falls efficacy scale [TMFES]) ที่ผู้วิจัยแปลเป็นภาษาไทยจากแบบประเมินความ
กลัวการหกล้ม (The Modified Falls Efficacy Scale [MFES]) ของ Hill, Schwarz, Kalogeropoulos, and Gibson (1996)
ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว (Gait & balance ability) หมายถึง ความสามารถในการรักษา
สมดุลของร่างกายให้อยูบ่ ริเวณฐานรับน้้าหนักของร่างกายของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ประเมินโดยการทดสอบการก้าว
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เดินของผู้สูงอายุ (Timed Up & Go Test [TUG]) ที่ Piphatvanitcha (2006) แปลและดัดแปลงมาจากการทดสอบการ
ก้าวเดินของ Podsiadlo and Richardson (1991)
ภาวะปลายประสาทเสื่อม (Diabetic peripheral neuropathy) หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติบริเวณฝ่า
เท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เมื่อตรวจด้วยเครื่องมือทดสอบการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้า ขนาดแรงกด 10 กรัม
(Semmes-Weinstien monofilament) (กรมการแพทย์, 2555 อ้างถึงใน อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ และคณะ, 2558)
ประสบการณ์การหกล้ม (Fall experience) หมายถึง จ้านวนนับเป็นครั้งของการหกล้มในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ซึ่ง การหกล้ม หมายถึง การเคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด
โดยท้าให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสพื้นหรือสิ่งของที่อยู่ในระดับต่้ากว่า ทั้งภายในและภายนอกบ้าน
ในที่น้ีไม่รวมถึงการหกล้มที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองที่มีแตก ตีบ หรือตัน การถูกรถชน การเป็นลม และการถูก
ท้าร้ายร่างกาย (Piphatvanitcha, 2006) ประเมินได้จากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้วิจัยสร้างขึน้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ์ (Correlation descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น
โรคเบาหวาน ที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ค้านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*power 3.1.9.2 โดยก้าหนดสถิตกิ ารวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Bivariate normal model) ทดสอบความสัมพันธ์แบบทางเดียว ค่าขนาดอิทธิพล .23 ค่าอ้านาจ
การทดสอบ .08 และความเชื่อมั่นทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ค้านวณกลุ่มตัวอย่างได้จ้านวน 115 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยความน่าจะเป็นด้วยการสุม่ แบบแบ่งชั้น และการสุม่ อย่างง่าย โดยก้าหนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
1. สามารถฟัง และสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ
2. มีก ารรั บรู้ เกี่ ย วกั บบุ ค คล เวลา สถานที่ ปกติ ประเมิน โดยใช้แ บบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้อ งต้น
ฉบับภาษาไทย (Mini – Mental State Examination – Thai 2002 [MMSE-Thai 2002]) ส้าหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
ได้คะแนนตัง้ แต่ 14 คะแนนขึ้นไป ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้คะแนนตัง้ แต่ 17 คะแนนขึ้นไป และผู้ที่เรียนสูงกว่าระดับ
ประถมศึกษาได้คะแนนตัง้ แต่ 22 คะแนนขึ้นไป
3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ประเมินโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร ประจ้าวัน
ของผู้สูงอายุ (The Modified Barthel Activities Daily Living Index) โดยมีคะแนนตัง้ แต่ 12 คะแนนขึ้นไป
4. ได้รับการวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคเบาหวานตัง้ แต่ 3 ปีขนึ้ ไป
5. ไม่มอี าการหรืออาการแสดงของการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันหรือรุนแรงในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอด
ระยะเวลาของการเข้าร่วมการวิจัย
6. สามารถลุกเดินได้ด้วยตนเอง
7. มีอาการ และอาการแสดงของโรคคงที่ ไม่มอี าการเฉียบพลันจากโรคที่เป็นอยู่
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State Examination-Thai 2002) เป็น
แบบประเมินเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถของผู้สูงอายุ พัฒนามาจาก MMSE ที่สร้างโดย Folstein, Folstein, and
McHugh (1975) โดยคณะกรรมการจัดท้าแบบทดสอบสภาพสมองฉบับภาษาไทย (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ , 2542)
ประกอบด้วย 11 กิจกรรม การให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไปตามความยากง่าย คะแนนความสามารถ
ในการท้าแบบทดสอบนี้สัมพันธ์กับพื้นฐานความรู้ คะแนนเต็มของแบบทดสอบจึงมีค่าไม่เท่ากันเมื่อใช้ทดสอบบุคคลที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ผ่านการทดลองใช้กับผู้สูงอายุ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการวัดซ้้า และค้านวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคได้เท่ากับ .97 (รัชดาภรณ์ หงส์ทอง และศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2558)
1.2 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจ้าวัน (The Modified Barthel Activities Daily Living Index
[BAI]) เป็นแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันของผู้สูงอายุ โดยใช้ในการประเมิ นความสามารถในเชิง
ปฏิ บั ติ ข องผู้ สู ง อายุ ไ ทย ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโดย Jitapunkul, Kamolratanakul, Chandraprasert, and Bunnag (1994)
ประกอบด้วยค้าถาม 10 ข้อ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจ้าวัน 10 กิจกรรม ผ่านการทดลองใช้กับผูส้ ูงอายุ
และทดสอบความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ วิ ธี ก ารวั ด ซ้้ า และค้ า นวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาคได้ เ ท่ า กั บ .95
(รัชดาภรณ์ หงส์ทอง และศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2558) ลักษณะค้าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 3 และ 1 ถึง 3
เรียงล้าดับตามความยากง่ายของแต่ละกิจกรรม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ เพศ น้้าหนัก ส่วนสูง ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์การหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน การรักษาที่ได้รับ และประวัตกิ ารสูบบุหรี่และดื่มสุรา
2.2 แบบประเมิ นความกลั วการหกล้ ม ฉบั บภาษาไทย (The Thai Modified Falls Efficacy Scale [TMFES])
ใช้เพื่อประเมินระดับความมั่นใจในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่หกล้มของผู้สูงอายุ เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัย แปลเป็ น
ภาษาไทยด้วยวิธีการแปลกลับ (Back translation) ตามวิธีของ Sperber, DeVallis and Boehlecke (1994 cited in Sperber,
2004) จากแบบประเมินความกลัวการหกล้ม (The Modified Falls Efficacy Scale [MFES]) ของ Hill et al. (1996) ที่ดัดแปลง
มาจากแบบประเมินความกลัวการหกล้ม (The Falls Efficacy Scale [FES]) ของ Tinetti et al. (1990) ซึ่งจากเดิมประเมิน
ความกลัวการหกล้มเฉพาะกิจกรรมภายในบ้านของผู้สูงอายุ จ้านวน 10 ข้อ ให้ครอบคลุมกิจกรรมภายนอกบ้านของ
ผู้สูงอายุ โดย Hill et al. (1996) ได้เพิ่มข้อค้าถามอีก 4 ข้อ รวมเป็น 14 ข้อ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของการ
แปลภาษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยความใกล้ของการใช้ภาษา ได้เท่ากับ 1.79 และคะแนนเฉลี่ยความใกล้เคียงของการตีความ
ได้เท่ากับ 1.63 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ เนื่องจาก คะแนนเฉลี่ยปกติอยู่ระหว่าง 1.00-3.00 Sperber, et al., (1994 cited in
Sperber, 2004) ลักษณะค้าตอบ เป็นแผนภาพแสดงระดับ (Visual analog) จ้านวน 10 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดย 0 คือ ไม่
มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่หกล้มเลย และ 10 คือ มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่หกล้มอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยคะแนนมาก หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่หกล้มอยูใ่ นระดับสูง หรือ
มีความกลัวการหกล้มอยู่ในระดับต่้า ส่วนคะแนนน้อย หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยไม่หกล้มอยูใ่ นระดับต่้า หรือมีความกลัวการหกล้มอยูใ่ นระดับสูง แบบประเมินนี้ผ่านการน้ามาใช้กับผู้สูงอายุที่
มีและไม่มปี ระวัติการหกล้มที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ประเทศออสเตรเลีย จ้านวน 179 คน ค้านวณหาค่าความเที่ยงโดยการค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ได้เท่ากับ .95 และหาค่าความเชื่อมั่นภายใน ได้เท่ากับ .93 (Hill et al., 1996) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
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ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 ราย และค้านวณหาค่าความเที่ยง
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ได้เท่ากับ .92
2.3 การทดสอบการก้าวเดินของผู้สูงอายุ (Timed up & go test) เป็นการประเมินความสามารถในการ
ก้าวเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุในขณะเคลื่อนไหวร่างกายของ Piphatvanitcha (2006) ที่ได้แปลและดัดแปลงมา
จากแบบทดสอบการก้าวเดินของ Podsiadlo and Richardson (1991) โดยให้ผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้และวางมือทั้งสองข้างไว้ที่
วางแขน เมื่อออกค้าสั่ง “เดิน” ให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นจากเก้าอี้ แล้ว เดินไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 3 เมตร แล้วเดินวน
กลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม ประเมินผลโดยบันทึกเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเป็นวินาที ในที่น้ีเป็นการประเมิน
เพียงครั้งเดียว โดยเวลา 7-10 วินาที หมายถึง ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวดี เวลา 11-19
วินาที หมายถึง ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวปานกลาง และเวลา 20 วินาทีขึ้นไป หมายถึง
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวต่้า (Piphatvanitcha, 2006) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น้าไปทดลองใช้กับ
ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 ราย โดยวิธีการวัดซ้้า และค้านวณหาค่า
ความเที่ยงด้วยการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ ออเดอร์ ได้เท่ากับ .90
2.4 การตรวจภาวะปลายประสาทเสื่อ ม เป็นการตรวจการรั บความรู้สึก บริ เวณฝ่า เท้ าของผู้สู ง อายุ
โรคเบาหวาน ซึ่งแนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2551 แนะน้าให้ ตรวจด้วยเครื่องมือทดสอบการรับ
ความรู้สกึ บริเวณฝ่าเท้า (Semmes-Weinstein Monofilament [SWMN]) ขนาดแรงกด 10 กรัม (อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ และ
คณะ, 2558) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Dros et al. (2009) พบว่า เมื่อน้า เครื่องมือทดสอบ
การรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้า ขนาดแรงกด 10 กรัม ไปทดลองใช้กับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ทั้งเพศชายและเพศหญิง
พบว่า มีค่าความไว (Sensitivity) อยู่ระหว่าง 41%-93% และมีค่าความจ้าเพาะ (Specificity) อยู่ระหว่าง 68%-100%
ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ารตรวจ 4 จุ ด ตามแนวปฏิ บั ติ ข อง American Diabetes Association [ADA] (2016) และสมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (2557) ในขณะตรวจให้ผู้สูงอายุหลับตาและใช้เครื่องมือทดสอบการรับความรู้สึก
บริเวณฝ่าเท้ากดลงให้ตั้งฉากกับผิวหนังทีละต้าแหน่ง โดยกดให้เครื่องมือทดสอบการรับความรู้สึกบริ เวณฝ่าเท้างอ
เป็นตัว C แล้วกดค้างไว้ 1-1.5 วินาที และเอาออก จากนั้นสอบถามผู้สูงอายุว่า มีความรู้สึกว่า มีเครื่องมือทดสอบ
การรั บความรู้ สึ ก บริ เวณฝ่ า เท้ า มาแตะหรือ ไม่ ทั้ง นี้ต รวจต้ า แหน่ง ละ 3 ครั้ ง โดยแบ่ ง เป็ น การตรวจจริ ง 2 ครั้ ง
และการตรวจหลอก 1 ครั้ง หากในแต่ละต้าแหน่งผู้สูงอายุสามารถตอบได้ถูกต้องจ้านวน 2 ใน 3 ครั้ง แสดงว่า ยังมี
การรับความรู้สกึ ปกติอยู่ แต่หากตอบได้ถูกต้องเพียง 1 ใน 3 ครัง้ หรือตอบไม่ถูกต้องเลย แสดงว่า มีการรับความรู้สกึ
ผิดปกติ (กรมการแพทย์, 2555 อ้างถึงใน อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ และคณะ, 2558) ซึ่งในที่น้ีหากตรวจพบความผิดปกติ
แม้เพีย งต้ า แหน่ง เดี ย ว แปลว่า มีภ าวะปลายประสาทเสื่อ ม ซึ่ ง ผู้ วิจั ย ได้ ต รวจสอบความเที่ ย งตรงของเครื่องมือ
โดยการหาค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน ซึ่งท้าการทดสอบกับผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ้านวน 10 ราย วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินด้วยสถิตแิ คปปา ได้เท่ากับ 1
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 รหัสรับรองจริยธรรมการวิจัยเลขที่ 08-02-2560 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาธารณสุขอ้าเภอ จังหวัดชลบุรี และผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแต่ละ
แห่ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ของการวิจัย และสิทธิในการปฏิเสธหรือถอนตัวออกจากการวิจัย
พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นด้าเนินการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่
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ก้าหนดไว้และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตรวจภาวะปลายประสาทเสื่อม แล้วน้าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว
ภาวะปลายประสาทเสื่อม ประสบการณ์การหกล้ม และความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ด้วยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ข้อมูลมีการกระจายแบบไม่เป็นโค้งปกติ จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการก้าวเดินและการทรงตัว และประสบการณ์การหกล้มกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ ออเดอร์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะปลายประสาทเสื่อมกับ
ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วง 60 - 69 ปี (ร้อยละ 51.30) มีอายุเฉลีย่ 69.52 ปี
(SD = 6.30) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.20) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 81.70) มีระยะเวลาเป็นโรคเบาหวาน
มานาน 3 – 8 ปี (ร้อยละ 47.80) และ 9 – 14 ปี (ร้อยละ 24.30) ตามล้าดับ โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการเป็นโรคเบาหวาน คือ
11.03 ปี (SD = 9.03) เคยมีแผลที่เท้า (ร้อยละ 52.20) ไม่มภี าวะแทรกซ้อนทางตา (ร้อยละ 82.60) ไม่มภี าวะแทรกซ้อนทางไต
(ร้อยละ 97.40) รักษาโรคเบาหวานด้วยยารับประทาน (ร้อยละ 94.80) ไม่เคยสูบบุหรี่ (ร้อยละ 76.50) ไม่เคยดื่มสุรา (61.70)
มีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวปานกลาง (ร้อยละ 75.70) ไม่มภี าวะปลายประสาทเสื่อม (ร้อยละ 66.10) และไม่
เคยหกล้ม (ร้อยละ 51.30)
ตารางที่ 1 จ้านวน และร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=115)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
อายุ (ปี)
60 – 69
59
70 – 79
48
80 ปีขนึ้ ไป
8
ˉx = 69.52, SD = 6.30
เพศ
หญิง
83
ชาย
32
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
10
ประถมศึกษา
94
มัธยมศึกษา
11
ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรคเบาหวาน (ปี)
3 – 8 ปี
55
9 – 14 ปี
28
15 – 20 ปี
22

ร้อยละ
51.30
41.74
6.96

72.20
27.80
8.70
81.70
9.60
47.80
24.30
19.10
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ตารางที่ 1 จ้านวน และร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง (n=115) (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
21 – 26 ปี
1
27 – 32 ปี
4
33 – 38 ปี
1
39 – 44 ปี
4
ˉx = 11.03, SD = 9.03
ประวัตกิ ารมีแผลที่เท้า
เคยมีแผลทีเ่ ท้า
60
ไม่เคยมีแผลทีเ่ ท้า
55
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
มีภาวะแทรกซ้อนทางตา
20
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา
95
ภาวะแทรกซ้อนทางไต
มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
3
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
112
ชนิดยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน
ยาฉีด
1
ยารับประทาน
109
ยาฉีดและยารับประทาน
5
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่
27
ไม่เคยสูบบุหรี่
88
ประวัตกิ ารดื่มสุรา
เคยดื่มสุรา
44
ไม่เคยดื่มสุรา
71
ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว
ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวดี
5
ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวปานกลาง
87
ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวต่้า
23
ภาวะปลายประสาทเสื่อม
ไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม
76
มีภาวะปลายประสาทเสือ่ ม
39
ประสบการณ์การหกล้มในรอบ 1 ปีทผี่ ่านมา
ไม่เคยหกล้ม
59
เคยหกล้ม
56

ร้อยละ
0.90
3.50
0.90
3.50

52.20
47.80

17.40
82.60
2.60
97.40
0.90
94.80
4.30
23.50
76.50
38.30
61.70
4.30
75.70
20.00
66.10
33.90
51.30
48.70
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ส่วนที่ 2 ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
กลุ่มตัวอย่างมีความกลัวการหกล้ม (ร้อยละ 53.90) โดยกิจกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างกลัวการหกล้มมากที่สุด คือ
การเตรียมอาหารง่าย ๆ (xˉ = 8.20, SD = 2.37) รองลงมา คือ การขึ้นและลงจากเตียงนอน (xˉ = 8.01, SD = 2.38)
การเดินภายในบ้านโดยรอบ (xˉ = 8.00, SD = 2.24) ตามล้าดับ ส่วนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างกลัวการหกล้มน้อยที่สุด
คือ การข้ามถนน (xˉ = 6.91, SD = 2.90)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว
ภาวะปลายประสาทเสื่อม และประสบการณ์การหกล้ม กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ผลการวิเคราะห์ ค่า ความสัม พั น ธ์ ระหว่างตั ว แปร พบว่า ความสามารถในการก้ าวเดิ น และการทรงตัว
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่้า (rs = -.251, p = .003) และภาวะปลายประสาทเสื่อมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับต่้า (rpb = .294, p = .001) กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ส่ ว นประสบการณ์ ก ารหกล้ ม มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความกลั ว การหกล้ ม ของผู้ สู ง อายุ โ รคเบาหวาน อย่ า งไม่
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (rs = .087, p = .357)

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความกลัวการหกล้มและปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี ร้อยละ 51.30 เป็นเพศหญิงร้อยละ 72.20 กลุ่มตัวอย่างมีความกลัวการหกล้มร้ อ ยละ
53.90 เมื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ พบว่า ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับต่้า และภาวะปลายประสาทเสื่อมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่้า กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ
โรคเบาหวานอย่า งมีนั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติที่ระดั บ .01 ส่ ว นประสบการณ์ ก ารหกล้ ม มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บความกลั ว
การหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างไม่มนี ัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน้ามาใช้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของ
การศึกษาได้ดังนี้
1. ความกลัวการหกล้มของผูส้ ูงอายุโรคเบาหวาน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกลัวการหกล้ม (ร้อยละ 53.90) โดยกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างกลัวการหกล้ม
มากที่ สุ ด คื อ การเตรี ยมอาหารง่ าย ๆ (xˉ = 8.20, SD = 2.37) รองลงมา คื อ การขึ้นและลงจากเตียงนอน (xˉ = 8.01,
SD = 2.38) การเดินภายในบ้านโดยรอบ (xˉ = 8.00, SD = 2.24) ตามล้าดับ เนื่องจาก ผู้สูงอายุนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามวัยไปในทางที่เสื่อมลง ท้าให้มี ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวบกพร่อง จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อ
การหกล้ ม โดยเฉพาะในผู้ สู งอายุ โรคเบาหวานจะมีปั ญหาเกี่ ยวกั บ ความสามารถในการก้ าวเดิ นและการทรงตั ว
(Tsai et al., 2016) เนื่ อ งมาจากการท้ า งานที่ ผิ ด ปกติ ไ ปของส่ ว นควบคุ ม การทรงตั ว และระบบประสาทอั ต โนมั ติ
(Brach, et al., 2008) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะน้้าตาลในเลือดสูงจะมีมวลกล้ามเนื้อที่ขาและโครงร่าง
ลดลง ความแข็งแรงของขา และความสามารถในการเปลี่ยนท่าจากท่านั่งเป็นยืน รวมทั้งความแข็งแรงขณะก้ามือ ต่้ากว่า
ผู้สูงอายุที่มีภาวะน้้าตาลในเลือดอยูใ่ นระดับปกติ (Leenders, et al., 2013) ประกอบกับกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 52.20 เคยมี
แผลที่เท้า ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย และสูญเสียการทรงตัว (สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์, 2549)
ซึ่งสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ท้าให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่มั่นคงในการก้าวเดินและการทรงตัว มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
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หกล้ ม (Miller, 2012) และความกลั วการหกล้ มได้ (Tander, 2015) สอดคล้ องกั บการศึกษาของ Bruce et al. (2015)
และ Tander (2015) ที่ท้าการศึกษาเปรียบเทียบความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานกับผู้สูงอายุปกติ พบว่า
ผู้สูงอายุโรคเบาหวานมีความกลัวการหกล้มมากกว่าผู้สูงอายุปกติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 72.20) จึงมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างร่างกายจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่าเพศชาย
ร่วมกับส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 81.70) อาจท้าให้การเข้าถึ ง และการแสวงหาข้ อมู ลต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การควบคุมโรคเบาหวานได้ยาก นอกจากนี้ การทีก่ ลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.90 มีภาวะปลายประสาทเสื่อม
และร้ อยละ 68.70 มี การมองเห็ นบกพร่ อง ซึ่ งจั ดเป็ นส่ วนหนึ่ งของสภาวะด้ านร่ างกาย และการเคยมี แผลที่ เท้ า
(ร้อยละ 52.20) และเคยหกล้ม (ร้อยละ 48.70) จัดเป็นประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งทั้งสภาวะด้านร่างกายและ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีผลต่อการรับรู้ความ สามารถของตนเองตามความเชื่อของทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองของ Bandura (1997) ที่ เชื่อว่า เมื่อเกิ ดความผิ ดปกติหรือความเจ็ บป่ ว ย ตลอดจนการเกิ ดประสบการณ์ ที่ไม่ดี
จะท้าให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่้า ไม่เชื่อในความสามารถตนเองท้าให้เกิดความกลัว
การหกล้มได้
2. ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
2.1 ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.70) มีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวในระดับปานกลาง
เท่านั้น และเมื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ พบว่า ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับปานกลาง (rs = -.251, p = .003) กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 หมายความว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวไม่ดีจะมีความกลัวการหกล้มมาก
หรือผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวดีจะมีความกลัวการหกล้มน้อยหรือไม่ กลัวการ
หกล้ม โดยผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสามารถอธิบายได้ว่า ในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
วัยของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งระบบประสาท ท้าให้ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวบกพร่ อง
(Miller, 2012) การที่มีมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลดลง ท้าให้กล้ามเนื้อของแขนและขา
ของผู้สูงอายุอ่อนแรง ร่วมกับการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง เซลล์สมองและเซลล์ประสาทมีจ้านวนน้อยลง
ตามการเปลี่ยนแปลงตามวัยสูงอายุ ส่งผลให้การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ช้าลง มีผลต่อการควบคุมสมดุลของ
ร่างกายท้าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวลดลง (Eliopoulos, 2014) สอดคล้องกับผลการศึกษานี้
ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการก้าวเดิ นและการทรงตั วระดั บปานกลางเท่านั้น ซึ่งในผู้สู งอายุ
โรคเบาหวานนั้นจะมีมวลกล้ามเนื้อลดลงมากกว่าผู้สูงอายุปกติ (Leenders et al., 2013) และมีภาวะแทรกซ้อนที่ส้ าคัญ
คือ ภาวะปลายประสาทเสื่อม ท้าให้มีผลต่อความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน สามารถ
อธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura (1997) ได้ว่า หากบุคคลมีสภาวะด้านร่างกายผิดปกติ
จะส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่้า ซึ่งความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวของกลุ่ม
ตัวอย่างถือได้ว่า เป็นสภาวะด้านร่างกายตัวหนึ่ง เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวไม่ดีส่งผล
ให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่้า ไม่เชื่อในความสามารถของตนเอง ไม่มั่นใจในการก้าวเดิน
และเกิดเป็นความกลัวการหกล้มได้ สอดคล้องกับการศึกษาความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี (กมลพร วงศ์พนิตกุล และคณะ, 2555) และผู้สูงอายุโรคเบาหวานชาวบราซิล (Moreira et al., 2016)
ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการทรงตัวไม่ดี มีความกลัวการหกล้มมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการทรงตัวดี
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2.2 ภาวะปลายประสาทเสื่อม
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.90 มีภาวะปลายประสาทเสื่อม เมื่อวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ พบว่า ภาวะปลาย
ประสาทเสื่อ มมีค วามสั ม พั น ธ์ ทางบวกในระดั บต่้ า (rpb = .294, p = .001) กั บความกลั ว การหกล้ ม ของผู้ สู ง อายุ
โรคเบาหวานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ไม่มีภาวะปลายประสาท
เสื่อม จะมีความกลัวการหกล้มน้อยหรือไม่กลัวการหกล้ม ส่ว นผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม
จะมีความกลัวการหกล้มมาก โดยผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสามารถอธิบายได้ว่า ภาวะ
ปลายประสาทเสื่อมก่อให้เกิดความบกพร่องของประสาทรับสัมผัสและประสาทสั่งการ ผู้ที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม
จะมีอาการชาบริเวณปลายมือ ปลายเท้า และเจ็บปวดที่บริเวณเท้าได้ ส่งผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่าทางและการ
ท้างานของเท้า การก้าวเดินและการทรงตัวผิดปกติ (Wrobel & Najafi, 2010; Giacommozzi et al., 2008, Najafi et al.,
2012; Allet et al., 2008 cited in Kelly et al., 2013; McGilchrist et al., 2010) ท้าให้ผู้สูงอายุโรคเบาหวานขาดความ
มั่นใจในการก้าวเดินและการทรงตัว ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม (ร้อยละ 33.90) จึง เกิดความ
กลัวการหกล้มได้ สามารถอธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura (1997) ได้ว่า สภาวะ
ทางด้านร่างกายมีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งภาวะปลายประสาทเสื่อมของกลุ่มตัวอย่างนั้น จัดเป็น
สภาวะทางด้ า นร่ า งกายอย่างหนึ่ง ที่ มีภ าวะเจ็ บป่ ว ย ท้ า ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ มีภ าวะปลายประสาทเสื่อ มมีก ารรั บรู้
ความสามารถของตนเองในระดับต่้า ไม่เชื่อในความสามารถของตนเอง ไม่มั่นใจในการก้าวเดิน ท้าให้เกิดความกลัว
การหกล้ ม ขึ้น สอดคล้ อ งกั บการศึก ษาของ Timar et al. (2016) และ Pinherio et al. (2015) ที่ พ บว่า ภาวะปลาย
ประสาทเสื่อมมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
3. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผูส้ ูงอายุโรคเบาหวาน
3.1 ประสบการณ์การหกล้ม
จากผลการศึก ษา พบว่า ในรอบ 1 ปี ที่ผ่ า นมา กลุ่ ม ตั ว อย่า งส่ว นใหญ่ ไม่เคยหกล้ม (ร้ อ ยละ 51.30)
เมื่อวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ พบว่า ประสบการณ์การหกล้มมีความสัมพันธ์ (rs = .087, p = .357) กับความกลัวการ
หกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างไม่มนี ัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวานไม่วา่ จะ
มีประสบการณ์การหกล้มหรือไม่ก็ตาม ต่างก็มีความกลัวการหกล้มไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐ านที่ ตั้ง ไว้ สามารถอธิ บายได้ ว่า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เคยหกล้ ม (ร้ อ ยละ 48.70) ส่ ว นใหญ่ ห กล้ มจ้านวน
2-3 ครั้ง (ร้อยละ 42.86) จึงท้าให้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากประสบการณ์ของตนเองโดยตรง (Enactive mastery
experience) ท้าให้กลุม่ ตัวอย่างขาดความมั่นใจในการปฏิบัตกิ ิจกรรม ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยหกล้ม (ร้อยละ 51.30)
อาจได้ รับอิทธิ พลหรือประสบการณ์จากผู้อ่ืน (Vicarious experience) ที่ เคยมีประสบการณ์ การหกล้ ม ท้ า ให้ เกิด
ประสบการณ์ที่ไม่ดีขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura (1997) ได้ว่า
ประสบการณ์ของตนเอง และประสบการณ์จากการกระท้าของผู้อื่นมี ผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งการ
ที่กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ที่ไม่ดีทั้งจากประสบการณ์ของตนเอง หรือประสบการณ์จากผู้อื่น ท้าให้กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่้า และเกิดความกลัวการหกล้มได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบของ Scheffer et al. (2008) ที่พบว่า ประสบการณ์การหกล้มไม่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลพร วงศ์พนิตกุล และคณะ (2555) และ Pinheiro et al. (2015) ที่พบว่า ประสบการณ์
การหกล้มมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม
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ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครัง้ นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปถ้ามีการศึกษา
เกี่ยวกับตัวแปรเพศ ควรมีการก้าหนดสัดส่วน หรือจ้านวนของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชายให้เท่ากัน เพื่อให้
การกระจายของข้อมูลมากขึน้
2. พยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแ ลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ควรให้ความส้าคัญในการพัฒนาแนว
ทางการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจ้าวันของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
3. ผลที่ได้จากการศึกษา สามารถน้าไปเป็นข้อมูลในการต่อยอดในการศึกษาปัจจัยท้านายการเกิดความ
กลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
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ลักษณะสัณฐานวิทยาทางคลินิกของเพดดิเคิลและแลทเทอรัลแมสของกระดูก สัน
หลังส่วนคอในประชากรไทย
Clinical morphologies of the pedicle and lateral mass of cervical vertebrae in Thais
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การผ่าตัดยึดตรึงและเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอด้วยการใส่สกรูและกระดูกปลูกเป็นวิธีที่ใช้รัก ษา
ภาวะความไม่มั่งคงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจ้าเป็นที่จะต้องรู้จักสัณฐานวิทยาของกระดูกสันหลังส่วนคอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pedicle และ lateral mass ซึ่งมีความเหมาะสมที่ใช้ในการยึดตรึงสกรู งานวิจัยนี้ท้าการศึกษาใน
กระดูกคอแบบแห้ง C3 ถึง C7 จ้านวน 200 ตัวอย่าง จากเพศชาย 100 ตัวอย่าง เพศหญิ ง 100 ตัวอย่าง ท้าการวัด
ค่าพารามิเตอร์โดยใช้ ImageJ ค่าพารามิเตอร์ที่วัดคือ pedicle width (PW), pedicle length (PL), pedicle height (PH),
lateral mass transverse diameter (LMTD), lateral mass longitudinal diameter (LMLD) และ lateral mass height (LMH)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้พ บว่า สั ณ ฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในประชากรไทยทั้ ง เพศชายและหญิ ง พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย ส้าคัญ ทางสถิ ติ แต่ไม่พบค่าความแตกต่า งของค่า pedicle length ของ C3 และ C7
ระหว่างทั้ง 2 เพศ ดั้งนั้นขนาดของ pedicle screw จึงควรใช้ให้เหมาะสมในแต่ละระดับของกระดูกสันหลังส่วนคอ
ผลของการศึกษาครั้งนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับศัลยแพทย์ที่จะท้าการผ่าตัดรักษา
ภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนคอในผู้ป่ายเพื่อลดการบาดเจ็บต่อ หลอดเลือดและระบบประสาทที่อยู่
บริเวณรอบกระดูกสันหลังส่วนคอในระหว่างการผ่าตัด
คาสาคัญ: pedicle, lateral mass, screw fixation, cervical vertebrae
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Abstract
Cervical spine surgery using screw fixation is an effective method to treat the cervical spine instability.
Therefore, the morphological information of the cervical pedicle and lateral mass was investigated to determine
the size and trajectory of screw fixation. The measurement was conducted in 200 dried cervical vertebrae (C3 to
C7) including 1 0 0 males and 1 0 0 females. All parameters were measured by ImageJ. The measurement
parameters were pedicle width (PW), pedicle length (PL), pedicle height (PH), lateral mass transverse diameter
(LMTD), lateral mass longitudinal diameter (LMLD) and lateral mass height (LMH). The results of the study were
that the morphology of pedicle and lateral mass was statistically significant differences between male and female.
Otherwise, there was no difference in pedicle length at C3 and C7 between male and female. Therefore, the size
of the screw should be considered at each level of the cervical vertebrae. The results of this study could be useful
information for cervical spine fixation to reduce the vascular and neurological injuries during cervical spine surgery.
Keywords: Pedicle, Lateral mass, Screw fixation, Cervical vertebrae

บทนา
กระดูกสันหลังส่วนคอของมนุษย์ (cervical vertebrae) มีความส้าคัญที่ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ไขสั น หลั ง (spinal cord), รากประสาท (nerve roots) และหลอดเลือ ดแดง vertebral รวมทั้ ง ให้ ค วามยืด หยุ่น และ
การเคลื่อนไหวของคอ การบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังส่วนคออาจเกิดขึน้ จากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจั ก รยานยนต์รถยนต์ การตกจากที่ สู ง การบาดเจ็ บจากการเล่ น กี ฬ าที่ มีค วามเสี่ ย งต่อ การบาดเจ็ บ สู ง หรือ
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดยึดตรึงสกรู (screw fixation) บริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้
อาจท้าให้เกิดการแตกหักหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอ และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง จนถึงขั้น
ทุพลภาพได้ เมื่อเกิดการแตกหักหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอ จ้าเป็นต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ลดการบาดเจ็ บที่ อ าจจะกระทบกระเทือ นกั บไขสัน หลัง รากประสาท และหลอดเลือ ดแดง vertebral การรั ก ษา
การแตกหักหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอแพทย์อาจต้องใช้เทคนิคต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น lateral mass and
plate fixation, posterior wiring techniques และ transpedicular screw fixation [1] เทคนิคเหล่านี้สว่ นใหญ่จะใช้บริเวณ
pedicle และ lateral mass ของกระดูกสันหลังส่วนคอในการยึดสกรู ซึ่ง pedicle และ lateral mass เป็นโครงสร้างที่มี
ความเหมาะสมที่ใช้ในการยึดตรึงสกรูได้ดีเนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ดังนั้นลักษณะสัณฐานวิทยาของ
กระดูก สันหลังส่วนคอจึงมีความส้าคัญส้าหรับแพทย์ใช้ในการพิจารณาการผ่าตัดยึดตรึงสกรูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้ทางสัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass เพื่อแพทย์จะได้เลือกใช้สกรูขนาดต่างๆ ให้เหมาะสมกับอายุ
และเพศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ สัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในกระดูกสัน
หลั ง ส่ ว นคอ โดยวิ ธี computed tomography (CT scan) ในประเทศจี น (Chinese) [2] อิ น เดี ย (Indian) [3] เม็ ก ซิ กั น
(Mexican) [4] อเมริ ก าเหนื อ (North American) [5] และอั ง กฤษ (British) [6] นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ได้ มี ก ารรายงาน
การศึ ก ษาโดยการใช้ ก ระดู ก สั น หลั ง ส่ ว นคอแบบแห้ ง (dried bone) ในประชากรชาวอิ น เดี ย (Indian) [7] อี ยิ ป ต์
(Egyptian) [8] ตุรกี (Turkish) [1, 9] และอเมริกา (American) [10, 11] จากการศึกษาก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าสัณฐาน
วิทยาของ pedicle และ lateral mass ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศและเชื้อชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังไม่มี
การรายงานการศึก ษาเกี่ย วกั บ สัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในกระดูก สันหลังส่ว นคอโดยการใช้
กระดู ก แห้ ง ในประชากรไทย ดั ง นั้ น จุ ด มุ่ ง หมายของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาสั ณ ฐานวิ ท ยาของ pedicle และ
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lateral mass ของกระดูกสันหลังคอ C3 ถึง C7 ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่างานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส้าหรับเป็น
ข้อมูลพื้นฐานส้าหรับประชากรไทย และเพื่อก้าหนดขนาดของสกรูที่เหมาะสมกับประชากรไทย และก้าหนดบริเวณที่
ปลอดภัยส้าหรับการยึดตรึงสกรูโดยการใช้เทคนิค transpedicular screw fixation และ lateral mass screw fixation
เพื่อลดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างที่อยูบ่ ริเวณรอบกระดูกสันหลังส่วนคอในระหว่างการผ่าตัดศัลยกรรม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เก็บข้อมูลจากกระดูกสันหลังส่วนคอแบบแห้ง (dried cervical vertebrae) ของ C3 ถึง C7 จ้านวน 200 ตัวอย่าง
จากเพศชาย 100 ตัวอย่าง อายุระหว่าง 23-86 ปี และเพศหญิง 100 ตัวอย่าง อายุระหว่าง 24-94 ปี จากห้องพิพิธภัณฑ์
กระดูก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากส้านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หมายเลข HE591024) โดยมีวธิ ีการดังนี้ คัดเลือกกระดูก
สันหลังส่วนคอแบบแห้งที่อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ ไม่แตกหัก จากนั้นท้าการถ่ายภาพกระดูกสันหลังส่วนคอ C3 ถึง C7
ทั้งภาพด้านบน (superior view) และภาพด้านข้าง (lateral view) ด้วยกล้อง digital camera (Model: Canon EOS 30D) จากนั้น
น้ าไฟล์ ภาพอั พโหลดลงคอมพิ วเตอร์ โดยเปิ ดไฟล์ ภาพในโปรแกรม ACDSee Pro8 (Version 8.0, Copyright® 2014 ACD
Systems International Inc.) ท้ า การวั ด ค่ า แต่ ล ะพารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ โดยใช้ image J software program [7] (ภาพที่ 1)
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ IBM® SPSS® Statistics Version 21 ผลของการศึกษาจะรายงานเป็นค่า Mean ± Standard deviation
การวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศจะใช้ paired – samples T test (P < 0.05) และน้าไปเปรียบเทียบ
กับผลการวิจัยในคนเอเชียและคนผิวขาว [12] ที่เคยรายงานมาก่อนหน้านี้

ภาพที่ 1 A. Superior view, P1: Pedicle width (PW), P2: pedicle length (PL), L1: lateral mass transverse diameter
(LMTD), L2: lateral mass longitudinal diameter (LMLD). B. Lateral view, P3: pedicle height (PH), L3: lateral mass
height (LMH).
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ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ท้าการวัดค่าพารามิเตอร์คือ pedicle width (PW), pedicle length (PL), pedicle height (PH), lateral
mass transverse diameter (LMTD), lateral mass longitudinal diameter (LMLD) และ lateral mass height (LMH) (ภาพที่ 1)
ของ C3 ถึ ง C7 ในเพศชายจ้ า นวน 100 ตั วอย่ าง และหญิ ง 100 ตั วอย่ าง พบว่ าค่ าเฉลี่ ยของ PW มี ค่ าน้ อยที่ สุ ดที่
C3 (4.77±0.90 mm), C4 (4.87±0.93 mm) และมี ค่ ามากที่ สุ ดที่ C7 (6.50±0.96 mm) ค่ าเฉลี่ ยของ PL มี ค่ าน้ อยที่ สุ ดที่
C6 (6.28±1.24 mm) ค่ าเฉลี่ ยของ PH มี ค่ าน้ อยที่ สุ ดที่ C3 (6.48±0.87 mm), C6 (6.49±1.01 mm) และมี ค่ ามากที่ สุ ดที่
C7 (7.06±0.97 mm) ค่าเฉลี่ยของ LMTD มีค่าน้อยสุดจนถึงค่ามากตัง้ แต่ระดับ C3 (11.14±1.44 mm), C4 (11.76±1.70 mm),
C5 (12.02±1.67 mm), C6 (12.36±1.85 mm), และ C7 (13.03±1.94 mm) ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยของ LMLD มีค่าน้อยที่ สุ ดที่
C3 (7.80±1.62 mm) และมีค่ามากที่สุดที่ C5 (8.48±1.35 mm) ค่าเฉลี่ยของ LMH มีค่าน้อยที่สุดที่ C4 (17.95±3.03 mm),
C5 (17.52±2.37 mm) และมีค่ามากที่สุดที่ C7 (21.60±2.86 mm) ข้อมูลข้างต้นแสดงไว้ในตารางที่ 1
ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตใิ นทุก
parameter (p < 0.05) ระหว่างทั้ง 2 เพศ แต่ไม่พบค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตขิ อง PL ที่ C3 และ C7
ทั้ ง เพศชายและหญิ ง จากการศึก ษาค่ า เฉลี่ ย ของ PW ในเพศชายมีค่ า น้อ ยที่ สุ ด ที่ C3 (5.27±0.76 mm), และ C4
(5.38±0.81 mm) และในเพศหญิงมีค่าน้อยที่สุดที่ C3 (4.26±0.74 mm), C4 (4.36±0.74 mm), และ C5 (4.86±0.91
mm) ค่าเฉลี่ยของ PL พบว่ามีค่ามากที่สุดที่ C3 ทั้งเพศชายและหญิง (7.00±1.51 mm), (6.78±1.39 mm ) ตามล้าดับ
ค่าเฉลี่ยของ PH ในเพศชายพบว่ามีค่าน้อยที่สุดที่ C3 (6.98±0.82 mm), และ C6 (6.97±0.95 mm) ส่วนในเพศหญิงมี
ค่าน้อยที่สุดที่ C3 (5.98±0.60 mm) ค่าเฉลี่ยของ LMTD พบว่ามีค่าน้อยที่สุดที่ C3 (11.57±1.59 mm) ในเพศชาย, และ
(10.72±1.12 mm) ในเพศหญิง ค่าเฉลี่ยของ LMLD ในเพศชายพบว่ามีค่ามากที่สุดที่ C6 (9.04±1.02 mm) ในเพศหญิง
พบว่ า มี ค่ า มากที่ สุ ด ที่ C5 (8.12±1.33 mm) ค่ า เฉลี่ ย ของ LMH ในเพศชายกั บ หญิ ง พบว่ า มี ค่ า มากที่ สุ ด ที่
C7 (23.21±2.56 mm), และ (19.99±2.15 mm) ตามล้าดับ ข้อมูลข้างต้นแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการวัดกระดูกสันหลังส่วนคอของ pedicle และ lateral mass ของ C3 ถึง C7
C3

C4

C5

C6

C7

PW

4.77±0.90

4.87±0.93

5.31±0.99

5.69±1.03

6.50±0.96

PL

6.89±1.45

6.31±1.25

6.38±1.27

6.28±1.24

6.51±1.21

PH

6.48±0.87

6.82±0.98

6.57±1.08

6.49±1.01

7.06±0.97

LMTD

11.14±1.44

11.76±1.70

12.02±1.67

12.36±1.85

13.03±1.94

LMLD

7.80±1.62

8.02±1.52

8.48±1.35

8.23±1.59

8.34±1.30

LMH
18.45±2.59
17.95±3.03
17.52±2.37
18.05±2.44
21.60±2.86
Values are the mean and standard deviation, mm. PW: pedicle width, PL: pedicle length, PH: pedicle height, LMTD:
lateral mass transverse diameter, LMLD: lateral mass longitudinal diameter, LMH: lateral mass height.
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการวัดกระดูกสันหลังส่วนคอของ pedicle และ lateral mass ในเพศชายและหญิง ของ C3 ถึง C7
Male

C3
Female

Male

C4
Female

Male

C5
Female

Male

C6
Female

P

PW

5.27±0.76

4.26±0.74

PL

7.00±1.51

PH

Male

C7
Female

P

P

P

P

<0.001*

5.38±0.81

4.36±0.74

<0.001*

5.76±0.86

4.86±0.91

<0.001*

6.18±0.87

5.21±0.94

<0.001*

6.96±0.84

6.05±0.86

<0.001*

6.78±1.39

0.122

6.45±1.34

6.18±1.15

0.028*

6.52±1.28

6.24±1.24

0.030*

6.42±1.29

6.14±1.17

0.019*

6.52±1.25

6.50±1.18

0.858

6.98±0.82

5.98±0.60

<0.001*

7.39±0.94

6.26±0.62

<0.001*

7.10±1.05

6.03±0.81

<0.001*

6.97±0.95

6.00±0.82

<0.001*

7.59±0.89

6.52±0.72

<0.001*

LMTD

11.57±1.59

10.72±1.12

<0.001* 12.36±1.88

11.16±1.25

<0.001* 12.47±1.83

11.58±1.36

<0.001*

12.81±2.01

11.91±1.55

<0.001* 13.33±2.00 12.72±1.82

0.003*

LMLD

8.50±1.34

7.09±1.58

<0.001*

8.59±1.35

7.45±1.47

<0.001*

8.12±1.33

<0.001*

9.04±1.02

7.42±1.64

<0.001*

<0.001*

LMH

19.73±2.66

17.18±1.76

<0.001* 19.29±2.27

16.61±3.11

<0.001* 18.72±2.21 16.32±1.86 <0.001* 19.29±2.44

16.81±1.71

<0.001* 23.21±2.56 19.99±2.15 <0.001*

8.84±1.28

8.75±1.29

7.91±1.18

Values are the mean and standard deviation, mm. *Statistical significant (P < 0.05). PW: pedicle width, PL: pedicle length, PH: pedicle height, LMTD: lateral mass transverse diameter, LMLD: lateral
mass longitudinal diameter, LMH: lateral mass height.
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึ ก ษาสั ณ ฐานวิ ท ยาของ pedicle และ lateral mass ในกระดู ก สั น หลั ง ส่ ว นคอของเราถื อ ได้ ว่ า เป็ น
การศึกษาในคนไทยชิ้นแรกที่ศึกษาโดยการใช้ image J software program ในการวัดค่าพารามิเตอร์ในกระดูกแบบแห้ง
ตั้งแต่ระดับ C3 ถึง C7 ถึงแม้ว่างานวิจัยของเราจะใช้การวัดในกระดูกสันหลังส่วนคอแบบแห้ง แต่จากการศึกษา
เปรียบเทียบก่อนหน้านี้โดยหลายๆ งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่าง
การวัดด้วยกระดูกสันหลังส่วนคอแบบแห้งและการวัดจากภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) [12] จากงานวิจัย
ก่อนหน้านี้ได้ศึกษาสัณฐานวิทยาของ pedicle และมีส่วนน้อยมากที่ท้าการศึกษาใน lateral mass เพื่อดูความสัมพันธ์
กับขนาดของสกรูที่ใส่เพื่อยึดตรึง ผลของการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าขนาดของสกรูที่ใหญ่เกินเส้น ผ่าศูนย์กลางรอบนอก
(out diameter) ของ pedicle อาจท้าให้เกิดการแตกหักของ pedicle และก่อนให้เกิดอันตรายต่อ spinal cord ที่อยู่ใน
vertebral foramen หรื อ อาจก่ อ นให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ หลอดเลื อ ดแดง vertebral ที่ อ ยู่ ใ น transverse foramen ซึ่ ง ใน
งานวิจัยของเราได้เปรียบเที ยบกับงานวิจัยของ Liu [12] และคณะ ซึ่งเป็นการรวบรวมงานวิจัยที่ท้าการศึกษาในคน
เอเชียและคนผิวขาว และจากการรายงานของ Abumi [13] และคณะ ได้รายงานการศึกษาภาวะแทรกซ้อนจากการใส่
pedicle screw ในกระดูกสันหลังส่วนคอ พบว่าอัตราการแตกทะลุของ pedicle 6.7% อัตราการเกิด radiculopathy 1.1%
และอัตราการบาดเจ็บต่อเส้นเลือด vertebral 0.5% ด้วยเหตุนกี้ ารเข้าใจลักษณะทางกายวิภาคของ pedicle เป็นอย่างดี
อาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ จากการศึกษาของเราในครั้งนี้พบว่า PW ของ C3 มีค่าเฉลี่ย 4.77±0.90 มม.
ซึ่งมีค่ามากกว่าคนเอเชีย แต่มีค่าใกล้เคียงกับคนผิวขาว ค่า PL ของ C3 มีค่าเฉลี่ย 6.89±1.45 มม. ซึ่งมีค่ามากกว่า
การศึกษาของ Liu และคณะ ค่า PH ของ C3 มีค่าเฉลี่ย 6.48±0.87 มม. ซึ่งมีค่าน้อยกว่าคนเอเชียและคนผิวขาว
ค่า PW, PL, และ PH ของ C4 กลับพบว่ามีค่าน้อยกว่าคนเอเชียและคนผิวขาวในทุกค่า ในการศึกษาค่า PL ของ C5
พบว่ามีค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนผิวขาว ค่า PW, PL ของ C6 ก็พบว่ามีค่ามากกว่าคนผิวขาวด้วยเช่นกั น
แต่ค่า PH กลับมีค่าน้อยกว่าคนเอเชียและคนผิวขาว ค่า PW ของ C7 มีค่าเฉลี่ย 6.50±0.96 มม. ซึ่งมีค่ามากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับคนเอเชียและคนผิวขาว ค่า PL และ PH ของ C7 กับมีคา่ เฉลี่ยใกล้เคียงทั้งในคนเอเชียและคนผิว ข้อมูล
ข้างต้นแสดงไว้ในตารางที่ 3 การศึกษาในครั้งนี้พบว่าสัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในประชากรไทยทั้ง
เพศชายและหญิง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบค่าความแตกต่างของ PL ใน C3 และ
C7 ระหว่างทั้ง 2 เพศ เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในคนเอเชียและคนผิวขาว พบว่าขนาดไม่ได้เล็กไปกว่า
คนผิวขาว และเมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Kayalioglu [1] และคณะ พบว่า ค่า PW, PL, และ PH ของ C3
ถึง C6 ก็พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าการศึกษาของคนไทยในทุกๆค่า เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวเราจึงสนับสนุนให้
เลือกใช้สกรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 4.5 มิลลิเมตรในกระดูกสันหลังส่วนคอบางระดับ (โดยเฉพาะที่ C3)
ดั้งนั้นขนาดของ pedicle screw จึงควรใช้ให้เหมาะสมในแต่ละระดับของกระดูกสันหลังส่วนคอ และเราเสนอว่าไม่ควร
ใช้ pedicle screw ขนาดเดียวกันในทุกระดับของกระดูกสันหลังส่วนคอ ผลของการศึกษาครั้งนี้จึงมีประโยชน์อย่างมาก
ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับแพทย์ที่จะท้าการผ่าตัดรักษาภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนคอในผู้ป่วย
เพื่อลดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างที่อยูบ่ ริเวณรอบกระดูกสันหลังส่วนคอในระหว่างการผ่าตัด
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ตารางที่ 3 แสดงผลของงานวิจัยในการศึกษาครัง้ นี้เปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้านี้
This study
Dried bone
C3

C4

C5

C6

C7

Kayalioglu et al. [1]
Dried none

Asian All [12]
Dried bone

European/American 12]
Dried bone

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

PW
PL

4.77
6.89

0.9
1.45

4.16
6.15

0.76
1.38

4
N/A

1.7
N/A

4.79
5.92

0.53
0.54

PH

6.48

0.87

5.93

0.87

7.13

0.53

6.7

0.67

PW
PL

4.87
6.31

0.93
1.25

4.57
6.14

0.74
1.19

5.08
N/A

0.74
N/A

4.94
6.06

0.57
0.63

PH

6.82

0.98

6.24

0.79

7.13

0.67

6.96

0.61

PW
PL

5.31
6.38

0.99
1.27

5.03
5.51

0.72
1.21

5.35
N/A

0.78
N/A

5.25
5.7

0.51
1.06

PH

6.57

1.08

6.29

1.1

6.75

0.92

6.68

0.49

PW
PL

5.69
6.28

1.03
1.24

5.28
5.67

0.93
1.05

5.73
N/A

0.67
N/A

5.51
6.06

0.59
1.11

PH

6.49

1.01

6.23

0.97

7

1.41

6.58

0.45

PW
PL

6.5
6.51

0.96
1.21

N/A
N/A

N/A
N/A

6.13
N/A

0.67
N/A

6.13
6.4

0.69
1.21

PH
7.06
0.97
N/A
N/A
7.4
1.56
7.02
0.36
Values are the mean and standard deviation, mm. PW: pedicle width, PL: pedicle length, PH: pedicle height, N/A: not
available
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พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวในอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Alcohol drinking Behavior of Tourists in Muang district, Krabi province
พิมาน ธีระรัตนสุนทร1* ราชัน ฉ้วนเจริญ1 ชุติมา รอดเนียม1 และ ภูวศินทร์ บัวเกษ1
Phiman Thirarattanasunthon1*, Rachan Chuancharoen1, Chutima Rodniam1 and Phuwasin Buakate1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส้ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว พฤติกรรมการดื่มและการพักผ่อน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศและกลุ่มผู้น้าชุมชนในพื้นที่ผล
การศึกษาพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มผู้น้า อสม.ร้อยละ 65.7 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 34.3 อายุเฉลี่ย 40 ปี
และเป็นกลุ่มอายุ 30-40 ปี ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ จบการศึกษามัธยมศึกษาร้อยละ 32.8 รายได้ มากกว่า 15,000
บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมการดื่มสุราร้อยละ 46.9 ดื่ม3-4 ครั้ง/สัปดาห์ข้ึนไปร้อยละ 67 มีประวัตกิ ารเจ็บป่วยร้อยละ 5.7
สถานที่ด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นงานเลี้ยง การดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ด่ืมกับเพื่อนและญาติร้อยละ 73.7 สาเหตุ
การดื่มส่วนใหญ่เพราะเข้าสังคม ดื่มแอลกอฮอล์และเคยถูกเรียกตรวจร้อยละ 12.7 ถูกจับร้อยละ 12.7 ปัญหาจากการดื่ม
ส่วนใหญ่เป็นทะเลาะวิวาทร้อยละ 46.0 และการเกิดอุบติเหตุ ความถี่การวางแผนมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
เทศกาลร้ อยละ 66.2 ส่ วนใหญ่ วางแผนมาเที่ ยวไม่แ น่นอน ส่ วนใหญ่ เดิ นทางมาเที่ ยวกั บเพื่อนร้ อยละ 37 เดิ นทาง
โดยเครื่องบินร้อยละ 57.2 แรงจูงใจที่มาท่องเที่ยวคือธรรมชาติ ร้อยละ 65.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 43,477.64 บาท เป็นค่า
ที่พัก อาหารเครื่องดื่มร้อยละ 39 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 18 และค่าอื่น ๆ ร้อยละ 15
คาสาคัญ: พฤติกรรม, นักท่องเที่ยว, แอลกอฮอล์

Abstract
This survey research purposes to study demographic and behaviors of alcohol drinking among Thai and foreigner
tourist and leader community. The result showed that 65.7 % was Thai and 34.3 % was foreigner average of age was
40 year olds most of age group was 30-40 years old and graduated in secondary school and income more than 15,000
Thai Baht a month. Most of them were alcohol 46.9 % frequency of alcohol drinking of 3-4 times a week or more was
67 % with history of illness was 5.7 % most of them drinking alcohol with relative 73.7 %. The main reason for drinking
were social party and have ever been inspected by police and arrested for 12.7 % and problem with alcohol drinking
was quarrel and accident. Most of them have plan on vacation and plan to travel with family with natural beauty attraction
65.8 % and the expenditures were hotel food and drink was 39 % and for alcohol drinking and other was 33 %
Keywords: Behaviors, Tourist, Alcohol
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บทนา
การบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เป็ นปั จจั ยต่ อสุ ขภาพทางกาย ทางจิ ตสั งคมและปั ญญาของประชาชน
การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประตูไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะความรุนแรงและอาชญากรรมและสร้างมูลค่าความ สูญเสีย
ต่อสั งคมมากมาย ระดั บของผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากการดื่มแอลกอฮอล์ ในสั งคม มีตั้งแต่ ก่ อให้ เกิ ดความ ร้ าคาญใจ
การท้าลายทรัพย์สินสาธารณะ ไปจนถึงขั้นถูกท้าร้ายร่างกายและฆาตกรรม ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่จ้ากัดอยู่
เพียงผู้บริโภคเท่านั้น บุคคล ครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ทุกภาคส่วนล้วนแบกรับภาระจากผลกระทบทั้งสิ้น
การดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดโรคภัยกว่า 60 ชนิด ส่งผลถึงศักยภาพของคน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาของ
สังคมโดยรวม ในประเทศไทยนั้น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพล้าดับที่ 2 โดยก่อภาระโรคคิดเป็น
ร้อยละ 8.1 ของภาระโรคทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนานาชาติอย่างชัดเจนและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในประเทศไทยมีมู ลค่าสู งถึง 1.51 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 1.97 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ [1]
ซึ่งสูงกว่าผลประโยชน์ที่สังคมได้รับในรูปแบบของภาษี การดื่มสุรานับเป็นสาเหตุหลักที่น้ามาสู่การกระท้ารุนแรง โดยเฉพาะ
ในเด็กและผู้หญิง จากข้อมูลของศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีเด็กและผู้หญิงถูกกระท้าความรุนแรงจากสุรา
โดยเฉลี่ ยวั นละ 63 คน หรื อชั่ วโมงละ 3 คน นอกจากนี้ ผลการวิ จั ยของมู ลนิ ธิเพื่ อนหญิ งยั งพบอีกว่ าร้ อยละ 70 [2,3]
ของผู้ชายที่ด่มื สุรานัน้ มักจะน้าความรุนแรงมาสู่ครอบครัว สาเหตุที่การดื่มสุราน้าไปสู่ความรุนแรง เนื่องมาจากสุราจะไปมีผล
กับสมองของผู้ด่มื ที่เกี่ยวข้องคือสมองที่ท้างานเกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจ การใช้เหตุผล โดยสุราจะไปมีฤทธิ์กดสมองส่วนนี้
ท้าให้ผู้ที่ด่ืมขาดการยับยั้งชั่งใจ ใช้เหตุใช้ผลได้ไม่ดี ไม่รับรู้ว่าสิ่งใดผิดหรือถูก บวกกับสุราท้าให้เกิดความรู้สึกคึกคะนอง
และก้าวร้าว ดังนั้นการกระท้าความรุนแรงจึงเกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่รอบข้างได้ง่าย ทั้งการท้าร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ
และท้าร้ายจิตใจด้วยค้าพูดหยาบคาย บั่นทอนความรู้สึก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการท่องเที่ยวและในสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และก็มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการท่องท่องเที่ยว ความรุนแรง ภาพลักษณ์ ปัญหาอาชญากรรม การล่วงละเมิดทางเพศ การขายบริการ ซึ่งส่งผล
ต่อเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเที่ยว และอื่น ๆ การทะเลาะวิวาทเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา
งานวิจัยของประเทศไทยชิ้นหนึ่ง พบว่า การดื่มสุราท้าให้เพิ่มความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าในเพศชาย
และ 14 เท่าในเพศหญิง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการดื่ มสุราออกฤทธิ์ต่อสมองท้าให้อารมณ์ของผู้ด่ืมแปรปรวนในลักษณะ
ก้ าวร้ าว และมีการตั ดสิ นใจแย่ลง ในกลุ่ มที่ ด่ืมสุ ราเป็ นประจ้ า เพศชายเกื อบครึ่ งหนึ่งและเพศหญิ งประมาณ 1 ใน 3
เคยประสบเหตุทะเลาะวิวาทเนื่องจากการดื่มสุรา [4] มีตัวเลขสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มสุราในประเทศ
ไทย จากการรวบรวมคดีอาญาในจังหวัดลพบุรี ในจ้านวนคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดท้าให้เสียทรัพย์กว่าครึ่ง (59.1%)
มีความเกี่ ยวข้ องกั บการดื่มสุ รา รองลงมาได้ แก่ ความผิ ดเกี่ ยวกั บเพศ (34.8%) และความผิ ดต่อร่ างกาย (20.8%) [4]
ในการส้ารวจอันตรายต่อผู้อ่ืนจากการดื่มสุรา (The Harm to Others from Drinking) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์ การ
อนามัยโลก และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รายงานว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 80 บอกว่า
เคยได้รับความเดือดร้อนจากการดื่มสุราของผู้อ่ืนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก และที่ย่ิงน่าตกใจไปกว่านั้น
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนมีถึงร้อยละ 25 ที่ตอบว่า เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลเคย
ได้รับความเดือดร้อนจากการดื่มสุราของผู้อ่ืนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา [5] จะเห็นได้ว่า การดื่มสุรานอกจากก่อให้ เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้ด่ืมแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง และสังคม ไม่เว้นแม้แต่เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ
กรณีท้าร้ายนักท่องเที่ยวที่ยกมาข้างต้น ส่งผลกระทบนัน้ รุนแรงไปถึงระดับชาติ ก่อความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในสายตาชาวโลก ส่งผลถึงธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ และอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
จากจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยที่มีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์จากการที่วัยรุ่น 4 คนดื่มสุรากันระหว่างเฉลิมฉลองเทศกาล
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สงกรานต์เท่านั้นเอง การดื่มสุรากันในช่วงเทศกาลแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงอย่างในกรณีน้ี กลับกลายเป็นเรื่อง
ปกติของสังคมไทยไปเสียแล้วเมื่อการดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้ถงึ เพียงนี้ จึงจ้าเป็นที่ภาครัฐ
ต้องลงมาจัดการแก้ไขปัญหา ลักษณะการดื่มสุราของวัยรุ่นที่ท้าร้ายนักท่องเที่ยวที่หัวหินนั้นเป็นลักษณะของการดื่มสุรา
แบบตั้งวงดื่มในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งการดื่มในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
แล้ ว เช่น ประเทศสหรั ฐอเมริ กา แคนาดา อั งกฤษ ออสเตรเลี ย และนิวซี แลนด์ (อรทั ย วลี วงศ์ , 2559) ประเทศไทย
จึ งควรมีการออก “กฎหมายการห้ ามดื่มสุ ราในพื้นที่ สาธารณะทั่ วไป” และมีการกวดขั นจั บกุ มผู้ ที่ด่ืมสุ ราในสถานที่
ที่กฎหมายได้ห้ามไว้แล้ว เช่น วัด สถานศึกษา บนถนนหลวง สถานีขนส่ง อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลั กษณะ
การท้าร้ายนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิดขึน้ อีก
กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย [6] เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หาดทรายขาว น้้าทะเลใส ปะการัง ถ้้า และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ มีสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขา
กระจัดกระจาย สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะ เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ
160 กิโลเมตร. ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ
เกาะที่ส้าคัญได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอ้าเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยูใ่ นเขตอ้าเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงามติดอันดับของโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยว ดื่ม พักผ่อนปีละ
3 ล้านกว่าคน โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้ นที่ 3,557,409 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,650,174 คน
และ เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,907,235 คน รายได้ 78,336 ล้านบาท ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัย มีความ
สนใจที่จะส้ารวจข้อมูลการท่องเที่ยว พฤติกรรมการดื่ม และการใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการดื่มแอลกอฮอล์ [7]
เพื่อได้ทราบสถานการณ์ และวางแผนในการจัดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบในอนาคต
ทั้งนี้ผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้จากการมีนโยบายและ
มาตรการ การรณรงค์ที่มีประสิทธิผล ต่อเนื่องและน้าไปปฏิบัตอิ ย่างจริงจัง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส้ารวจ )survey study(

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชาชนทั่ ว ไปในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและต่า งชาติ ผู้ น้ า ชุม ชนในพื้น ที่
ที่สามารถให้ขอ้ มูล
กลุ่มตัวอย่าง จากตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ จ้านวน 405 คน โดยการค้านวณกลุ่มตัวอย่างจากทาโรยามาเน่
และการแบ่งสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย
1. นักท่องเที่ยวชาวไทย
150 คน
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
200 คน
3. ผู้น้าชุมชน / อสม
105 คน
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เครื่องมือ
1. แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ผู้น้าชุมชนและ อสม.
ประกอบด้วย 5 ส่วน 54 ข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ้านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มและภาวะสุขภาพ จ้านวน 13 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการท่องเที่ยวและการดื่มแอลกอฮอล์ จ้านวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความรู้เรื่องแอลกอฮอล์ผลกระทบสุขภาพ ความรุนแรง จ้านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลทัศนคติการดื่มแอลกอฮอล์ผลกระทบสุขภาพ ความรุนแรง จ้านวน 10 ข้อ
2. ข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการจัดท้าการสัมภาษณ์เชิงลึกและการท้า Focus group
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพ น้ามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ของตัวแปรต่างโดยใช้ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการอธิบายการสังเกตต่าง ๆ ที่ได้จาก
การเก็บข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ด้วยสถิตวิ เิ คราะห์ สถิติไคว์สแควร์

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ด้าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2560
1. โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ้านวน 405 คน ตามแบบสัมภาษณ์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกและการท้า Focus group เพื่อ เก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ทัศนคติของคนในพื้นที่ต่อการท่องเที่ยว ความรุนแรงและแอลกอฮอล์
3. วิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยโปรแกรมส้าเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้ อ มูล โดยใช้โปรแกรมส้า เร็จ รู ป ก้ า หนดระดับนั ยส้ าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้ส ถิ ติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
และ ปัจจัยเสี่ยง ใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละส้าหรับน้าเสนอข้อมูลแจงนับ ข้อมูลต่อเนื่องน้าเสนอโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่้าสุดและสูงสุด กรณีเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงไม่ปกติน้าเสนอด้วยค่ามัธยฐาน
(Median) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มการท่องเที่ยว คราวละตัวแปรโดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ
Chi-square test หรือใช้สถิติ Fisher’s exact test

ผลการศึกษา
จากการศึกษากลุ่มตั วอย่างจ้านวน 405 รายเป็ นนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยร้ อยละ 65.7 ต่างชาติร้อยละ 34.3
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 60 อายุอยูร่ ะหว่าง 31-50 ปี ร้อยละ 52 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 55.3 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไปร้อยละ 49 มีรายได้เฉลี่ยมากว่า 15,000 บาทขึน้ ไปร้อยละ 57 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร้ อยละ 47 ความถี่ การดื่ มสั ปดาห์ ละ 3-4 ครั้ งขึ้นไปร้ อยละ 67 ส่ วนใหญ่ จะเป็ นการดื่มตามงานเลี้ยงร้ อยละ 36
การดื่มส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสังสรรค์ตามสังคมร้อยละ 78.9 มีปัญหาจากการดื่มร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เป็นปัญหา
การทะเลาะวิวาทร้อยละ 46 รองลงมาเป็นอุบัติเหตุร้อยละ 40 การมาท่องเที่ยว มากับเพื่อนร้อยละ 37 มากับครอบครัว
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และแฟนร้อยละ 31 การเดินทางมาโดยเครื่องบิ นร้อยละ 57.2 แรงจูงใจที่มาท่องเที่ยวคือชมธรรมชาติร้อยละ 65.8
งบประมาณในการมาท่ องเที่ ยวเฉลี่ ย 43,477.64 บาท ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ ม 8,660.61 บาท ค่ าโรงแรมที่ พั ก
6,944.4 บาท แหล่งท่องเที่ยว 8,870.3 บาท ค่าใช้จ่ายส้าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7,870.3 บาท ส่วนใหญ่ทราบข่าว
การท่องเที่ยวจากเว็บไซด์ ร้อยละ 72 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปลักษณะทางประชากร
คุณลักษณะทางประชากร
จานวน (N = 405)
ประเภทนักท่องเที่ยว
ไทย
266
ต่างชาติ
139
เพศ
ชาย
243
หญิง
162
อายุ (ปี)
<30
115
31-40
117
41-50
94
51-60
50
60+
29
Mean = 39.59, S.D = 12.73, Min = 18 , Max = 80
สถานภาพการสมรส
โสด
161
คู่
224
หม้าย/หย่า/แยก
20
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
9
ประถมศึกษา
61
มัธยมศึกษา
133
ปริญญาตรีและสูงกว่า
202
รายได้ (บาท/เดือน)
ต่้ากว่า 5,000
39
5,001-10,000
62
10,001 – 15,000
73
มากกว่า 15,000
231

ร้อยละ
65.7
34.3
60.0
40.0
28.4
28.8
23.3
12.3
7.2

39.8
55.3
4.9
2.2
15.1
32.8
49
9.7
15.3
18.0
57.0
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพฤติกรรมการดื่ม
คุณลักษณะทางประชากร
พฤติกรรมการดื่มสุรา
ไม่ด่มื
ดื่ม
ดื่มทุกวัน
ดื่ม 5-6 ครั้ง/สัปดาห์
ดื่ม 3-4 ครั้ง/สัปดาห์
ดื่ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง
ประวัตกิ ารเจ็บป่วย (n=190)
ไม่ป่วย
ป่วย
สถานที่ด่มื (n=190)
บ้านตนเอง
บ้านญาติ
งานเลีย้ ง
อื่น ๆ
ผู้ที่ด่มื แอลกอฮอล์ด้วย (n=190)
คนเดียว
คนในครอบครัว
เพื่อน/ญาติ
นายจ้าง/ลูกจ้าง
อื่น ๆ
สาเหตุที่ด่มื แอลกอฮอล์ (n=190)
เข้าสังคม
คนในครอบครัว
เครียด
สุขภาพ
อื่น ๆ
การดื่มและตรวจแอลกอฮอล์
ไม่เคย
เคย

จานวน (N = 405)

ร้อยละ

215
190
18
47
28
36
61

53.1
46.9
9.5
24.7
14.7
18.9
32.2

179
11

94.21
5.79

38
45
68
39

20.0
23.7
36.3
20.0

16
12
140
7
15

9.4
6.3
73.7
3.6
7.0

150
6
9
3
22

78.9
3.2
4.8
1.5
11.6

166
24

87.3
12.7
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพฤติกรรมการดื่ม (ต่อ)
คุณลักษณะทางประชากร
จานวน (N = 190)
การดื่มแอลกอฮอล์และถูกจับ
ไม่เคย
166
เคย
24
ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์
ไม่เคย
140
เคย
50
ทะเลาะ
23
อุบัตเิ หตุ
20
การเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพ
3
การสูญเสียทรัพย์สิน
4
การวางแผนมาเที่ยว
เทศกาล
268
สะดวก
81
อื่น ๆ
56
การวางแผนมาเที่ยว
เดือนละครัง้
13
ปีละครัง้
63
ปีละ 2 ครัง้
39
อื่น ๆ
290
การเดินทางมาท่องเที่ยวมากับ
ครอบครัว
43
พี่นอ้ ง
12
เพื่อน
150
คนเดียว
26
แฟน
115
อื่น ๆ
59
วิธีการเดินทาง
เครื่องบิน
232
รถยนต์
108
ทัวร์
22
อื่น ๆ
43

ร้อยละ
87.3
12.7
73.6
26.3
46.0
40.0
6.0
8.0
66.2
20
13.8
3.2
15.5
9.6
71.7
10.9
2.9
37.0
6.4
28.3
14.5
57.2
26.7
5.5
10.6
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพฤติกรรมการดื่ม (ต่อ)
ตัวแปร
จานวน(N=405)
แรงจูงใจที่มาท่องเที่ยว
ธรรมชาติ
266
การเดินทาง
43
ค่าครองชีพ
20
อื่น
76
จ้านวนวันที่การวางแผนมาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 6 วัน
งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครัง้ เฉลี่ย
43,477.64 บาท
อาหารเครื่องดื่ม
8,660.61 บาท
โรงแรมที่พัก
6,944.4 บาท
ทัวร์/แหล่งท่องเที่ยว
8,870.3 บาท
การดื่ม สุรา เบียร์ แอลกอฮอล์
7,870.3 บาท
อื่น ๆ
6,450.5
ทราบข่าวการท่องเที่ยวจากสื่อใด
หนังสือพิมพ์
30
วิทยุ/โทรทัศน์
35
เว็บไซด์
292
วารสาร
25
อื่น ๆ
23

ร้อยละ
65.8
10.6
4.9
18.7

8.2
8.2
72.0
6.1
5.5

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวในอ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จ้านวน 405 รายเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 47 ความถี่การดื่มสัปดาห์ ละ
3-4 ครั้งขึ้นไปร้อยละ 67 พฤติกรรมการดื่มส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสังสรรค์ตามสังคมร้อยละ 78.9 มีปัญหาจาก
การดื่มร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการทะเลาะร้อยละ 46 รองลงมาเป็นอุบัติเหตุร้อยละ 40 การมาท่องเที่ยวร้อย
ละ 37 มากั บเพื่อ น มากั บครอบครั ว และแฟนร้ อ ยละ 31 แรงจู ง ใจที่ ม าท่ อ งเที่ ย วคื อ ชมธรรมชาติร้อ ยละ 65.8
งบประมาณในการมาท่ อ งเที่ ย วเฉลี่ย เป็ น ค่า ที่ พัก อาหารเครื่อ งดื่ม ร้ อยละ 39 เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ร้อ ยละ 18
และค่าอื่น ๆ ร้อยละ 15 ส่วนใหญ่ทราบข่าวการท่องเที่ยวจากเว็บไซด์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งใจท่องเที่ยวธรรมชาติ
และมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมักจะพักอยู่ 3-5 วันในแต่ละครัง้

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพร่วมด้วย การค้นหาปัจจัยและตัวแปรหรือแรงดึ งดูดใจของนักท่องเที่ยวที่มา
เปรียบเทียบกับที่อื่น การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์
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ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารจานด่ ว นของนั ก ศึ ก ษา
ภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
Factors related to fast foods consumption behaviors of full-time students in
Loei Rajabhat University
สุธิมา แสงดี1 ปริมาส ไชยชิตร1 รัตนากร เคเมือง1 วิภาดา ศรีชม1 กมลวรรณ ทวีถิ่น1 และ ธนัญชัย บุญหนัก1*
Suthima saengdee1 Parimas Chaichit1 Ruttanakon Khemueang1 Kamonvan Taweetin1 Wipada Srichom1
and Tanunchai Boonnuk1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มตามคณะทั้งหมด 5 คณะ รวม จ้านวน 384 เครื่องมือที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผ่าน
การวิเคราะห์คุณภาพมีคา่ ความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือน คณะที่ก้าลังศึกษา แหล่งที่มาของรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน ในขณะที่ความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติเกี่ยวกับบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, อาหารจานด่วน, นักศึกษา

Abstract
A survey of cross-sectional study aimed to investigate the factors associated with fast food consumption
behaviors of full-time students in Loei Rajabhat University. A lot of 384 students were randomly selected from 5 faculties.
Data were collected by using the questionnaires with the reliability more than 0.7. Data were analyzed in term of
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Chi-square test and Pearson product moment correlation
coefficient. The study revealed that sex, age, monthly income, faculty of studying and source of income were not
associated with fast food consumption behaviors. Additionally, the knowledge about fast food consumption was
significantly positively correlated with the fast food consumption behaviors, with the p-value < 0.001. However, the
attitude about fast food consumption was significantly negatively associated with the fast food consumption behaviors,
with the p-value < 0.035.
Keywords: Consumption behaviors, Fast foods, Students
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บทนา
อาหารจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด้ารงชีวติ มีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการจะท้าให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
และเป็ นไปตามศั กยภาพที่ ควรจะเป็ น มีสุ ขภาพดี ทั้งร่ างกายและจิ ตใจ เป็ นรากฐานของการมี ชีวิ ตที่ ดี รั ฐบาลเห็ น
ความส้าคัญของโภชนาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยพยายามส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และในแผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉ บั บที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้ เห็ น ความส้ า คั ญ ของปั ญ หาด้ า นโภชนาการ โดยเฉพาะโรคอ้ ว นเกิ ด จาก
การรับประทานอาหาร [1]
จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมในเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหลายประเภท
สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม กลายเป็นชุมชนที่แออัด ปัญหาที่ตามมา คือการจราจรที่คับคั่ง ท้าให้เสียเวลา
ในการเดินทาง คนส่วนใหญ่จึงต้องแบ่งเวลาให้กับการเดินทางมากขึ้น สังคมอยู่ในสภาพที่เร่งรีบ ประชาชนไม่มีเวลา
ในการประกอบอาหารด้วยตนเอง ดังนั้น อาหารที่สนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม ในแต่ละมื้ออาหารก็คือ อาหาร
ส้าเร็จรูป หรืออาหารที่ใส่ถุงรับประทานตามความสะดวกของแต่ละบุคคล จากเดิมคนไทยมีพฤติกรรม การรับประทาน
อาหารที่พิถีพิถัน มีการจัดแต่งอาหารให้มีสีสันน่ารับประทาน ตกแต่งด้วยผักผลไม้แกะสลัก หรือมีการรับประทานเป็น
ส้ารับ ได้เปลี่ยนแปลงมาบริโภคอาหารที่ให้ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก โดยวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้ที่อาศัยหรือท้างานอยูใ่ นตัวเมืองซึ่งต้องแวดล้อมด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ ส่งผลให้หลาย ๆ คนต้องฝาก
ท้องไว้กับอาหารประเภทสะดวก รวดเร็วและอิ่มท้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ถือก้าเนิดมาจากประเทศในแถบตะวันตกที่
เรียกกันว่า “อาหารฟาสต์ฟดู้ ” (Fast Food) และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมูผ่ ู้บริโภคที่เป็นนักศึกษา ในลักษณะของขนม
ปัง แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด อาหารปิ้งย่าง มันฝรั่งทอด ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม และน้้าอัดลมเป็นต้น สุชาติ โสมประยู ร
กล่าวว่าปัญหาโภชนาการของวัยรุ่นนั้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ท้าให้มีปัญหา
ทั้งโภชนาการเกินและโภชนาการขาด [2]
จากผลเสียด้านสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือมีค่านิยมที่ไม่
ถูกต้องในการบริโภคอาหาร ผู้วิจัยจึงเห็นความส้าคัญในการที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาภาคปกติใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากการสุ่มแบบกลุ่มตามคณะทั้งหมด 5 คณะ น้ามาค้านวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทา
โร่ ย ามาเน่ (n=N/(1+Ne2)) ที่ ระดั บความเชื่อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งจ้ า นวน 384 คน แบ่ ง ตามสั ด ส่ ว นของ
นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคณะคื อ คณะครุ ศ าสตร์ จ้ า นวน 80 คน คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ้ า นวน 87 คน
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ จ้ านวน 92 คน คณะวิทยาการจั ดการ จ้ า นวน 96 คน และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ้านวน 19 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
ของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน คือ 1) ลักษณะพื้นฐานของนักศึกษา คือ เพศ
อายุ คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ 2) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน จ้านวน 15 ข้อ
เป็นแบบ 4 ตัวเลือก โดยเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 3) ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน จ้านวน 15 ข้อ
เป็นลักษณะค้าถามปลายปิดเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ 4) พฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วน จ้านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้วิจัยจะตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามขณะรับแบบสอบถามคืนจากผู้ตอบโดยหากไม่สมบูรณ์จะถามข้อค้าถามที่ไม่สมบูรณ์
ให้ครบถ้วนก่อนรับแบบสอบถามกลับไป โดยแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก้าหนดนิยามตัวแปร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถามและ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากปรับปรุงแล้วน้าไปทดลองใช้ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตั วอย่าง 30
คน โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยแบบวัด ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ได้ค่าความเชื่อมั่น
(KR 20) เท่ากับ 0.72 และแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน ได้คา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.76
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ในการวิจัยครั้งนีผ้ ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เลขที่ H 009/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) และการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson product moment
correlation coefficient) โดยจะทดสอบที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
การดาเนินการวิจัย
ในการด้าเนินงานวิจัยในครัง้ นี้แบ่งขัน้ ตอนการด้าเนินงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนงานด้าเนินงานส้ารวจประเด็นที่สนใจศึกษา
1.2 วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการศึกษาและเลือกประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
1.3 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.4 สร้างเครื่องที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
1.5 ตรวจความถูกต้องของเครื่องมือและด้าเนินการแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการด้าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ด้าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
2.2 บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ไคสแควร์ (Chi-square) และการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson product moment correlation
coefficient)
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2.4 เรียบเรียงเอกสารรายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการสรุปและน้าเสนอข้อมูล
3.1 สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ
3.2 น้าเสนอผลการด้าเนินงาน
3.3 ส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
1. ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ้านวน 384 คน พบว่า เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.70) อายุ 20-22 ปี
(ร้อยละ 52.60) ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 25.00) รายได้เฉลี่ย 1000 ถึง 5000 บาท (ร้อยละ 48.44)
แหล่งที่มาของรายได้มาจากบิดามารดา (ร้อยละ 64.32)
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน
จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาหารจานด่วน พบว่านักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 0.51 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรกได้แก่ การรับประทานอาหารจ้าพวกผักและผลไม้ ควบคู่กับการออก
ก้ าลั งกายจะช่วยป้ องกั นการเกิ ดโรคอ้วนได้ ดี ที่สุ ด อยู่ในระดั บมาก ค่ าเฉลี่ ย 0.86 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.34)
ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวขัดสีจนขาว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.85 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36)
และอาหารมื้อเช้าอาจรับประทานไม่ครบ 5 หมู่ แต่ควรรับประทานหลากหลายชนิด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.73
(ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 0.45)
3. ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน
จากการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน โดยใช้ข้อค้าถามทางบวกได้แก่ข้อ 3, 4, 10, 11, 12, 13
และ 15 และข้อค้าถามทางลบได้แก่ข้อ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, และ 14 พบว่านักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภั ฏเลย
มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.20 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของข้อค้าถามทางบวกคือ ข้อ 11. ท่านเลือกรับประทานอาหาร
จานด่วนเพราะสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.99 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87) และข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดของข้อค้าถาม
ทางลบคือ ข้อ 8. การรับประทานอาหารจานด่วนประเภทซูชิท้าให้รูปร่างดี ค่าเฉลี่ย 2.22 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09)
4. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน พบว่า นักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.21 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ค้ า ถามที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ข้ อ 15. ท่ า นเลื อ กรั บ ประทานอาหารจานด่ ว น
เพราะสะดวกต่อการรับประทาน ค่าเฉลี่ย 3.75 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) และข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุ ด
คือ ข้อ 6. ท่านจัดงานเลีย้ งสังสรรค์ในร้านอาหารจานด่วน ค่าเฉลี่ย 2.64 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17)
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สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics)
จากการศึก ษาปั จ จั ย ที่ มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บพฤติก รรมการบริ โ ภคอาหารจานด่ ว นของนั ก ศึก ษาภาคปกติ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีดังนี้
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
ด้วยสถิตไิ คสแควร์ (Chi-square)
จากการศึกษาปั จจั ยที่ มีความสั มพั นธ์ กั บพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่ วนของนั กศึกษาภาคปกติ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษากับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วน ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square) จากการศึกษาพบว่า เพศ คณะที่ก้าลังศึกษา และแหล่งที่มาของรายได้
ไม่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ คณะที่ก้าลังศึกษา แหล่งที่มาของรายได้ โดยใช้สถิตไิ คสแควร์
พฤติกรรม
ตัวแปร (n=384)
𝛘𝟐
p
มาก
น้อย
เพศ
ชาย
67.74 (84)
32.26 (40)
0.146 0.702
หญิง
65.77 (171)
34.23 (89)
คณะที่กาลังศึกษา
คณะครุศาสตร์
60.00 (54)
40.00 (36)
2.181 0.702
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67.80 (59)
32.20 (28)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68.50 (63)
31.50 (29)
คณะวิทยาการจัดการ
68.80 (66)
31.30 (30)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
68.40 (13)
31.60 (6)
แหล่งที่มาของรายได้
1) ได้รับรายได้จากบิดามารดา
ใช่
66.50 (246)
33.50 (124)
0.29
0.864
ไม่ใช่
64.30 (9)
35.70 (5)
2) ได้รับรายได้จากทุนกู้ยมื
ใช่
69.04 (255)
30.95 (39)
0.587 0.444
ไม่ใช่
65.11 (168)
34.88 (90)
3) ได้รับรายได้จากงานพิเศษ
ใช่
75.00 (6)
25.00 (2)
0.270 0.603
ไม่ใช่
66.22 (249)
33.77 (127)
หมายเหตุ: แสดงร้อยละ (จ้านวน)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ต่อเดือน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน ทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
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จากการศึกษาปั จจั ยที่ มีความสั มพั นธ์ กั บพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่ วนของนั กศึกษาภาคปกติ ใ น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ต่อเดือน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน ทัศนคติเกี่ยวกั บ
การบริโภคอาหารจานด่วน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจาน
ด่วน มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ในขณะที่
ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บการบริ โ ภคอาหารจานด่ ว น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางลบกั บพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารจานด่ ว น
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน อายุ และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด่วน รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ต่อเดือน ความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ตัวแปรทีท่ ดสอบ (n=384)
อายุ
รายได้ตอ่ เดือน
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน
หมายเหตุ: * p<0.05, ** p<0.01

r

p

0.050
0.014
0.363**
-0.107*

0.326
0.788
<0.0001
0.035

วิจารณ์และสรุปผล
1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.20 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 )
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์ [3] ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมระดับปานกลาง ร้อยละ 86.7 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักศึกษา มีตารางเรียนในแต่ละวันของสัปดาห์แตกต่างกัน จึงมีวันที่จ้าเป็นต้องรับประทานอาหารจานด่วน และไม่ได้
รับประทานอาหารจานด่วน พฤติกรรมจึงจัดอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่วน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศลาลิน ดอกเข็ม [4] ทีศ่ กึ ษาเรื่องการบริโภค
อาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและ
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษามีความรู้เรื่องอาหาร
จานด่วนท้าให้ทราบว่ารับประทานมากเกินไปจะท้าให้เกิดโทษได้
3. ทัศนคติในเรื่องการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุกูล พลศิริ [5] พบว่านักศึกษามีทัศนคติการ
บริโภคอาหารในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ
นักศึกษามีความต้องการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกัน
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ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย และการเรียน
การสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยเชียงราย
The students’ opinions on the lecture method and the simulation-based
learning in adult nursing subject in faculty of nursing at Chiang Rai college
ดุษฎี ก้อนอาทร1* จุฑามาศ กิติศรี1 พรรณี ไชยวงค์1 และ เพ็ญนภา ตาจิตต์1
Dussadee Konartorn1*, Chuthamat Kitisri1, Punnee Chaiwong1 and Pennapa Tajit1
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive Research) เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ชัน้ ปีที่ 3 วิทยาลัยเชียงราย ที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 101 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามความคิ ดเห็นของนักศึกษาต่อวิธีการจั ดการเรี ยนการสอนของ รสิตา รักสกุล (2557) ผ่านการหา
ค่าความตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.88 และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.85
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งสองแบบโดยใช้สถิติ Paired-sample t test
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบบรรยายและการเรี ย นการสอน
โดยใช้ส ถานการณ์ จ้า ลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของนั กศึก ษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิ ทยาลั ย เชีย งราย
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นโดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ = 3.96) และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรูป แบบสถานการณ์จ้าลองอยู่ในระดับมาก
(xˉ =4.15) และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.01) ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.99) ด้านความ
สนใจและตั้งใจ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.98) ด้านการคิดและแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.91) ในส่วนของความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบสถานการณ์จ้าลอง ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.20)
ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.23) ด้านความสนใจและตัง้ ใจ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.01) ด้านการคิด
และแก้ ปั ญ หา อยู่ ใ นระดั บ มาก (xˉ = 4.19) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
แบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .000
1
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จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแบบผสมผสาน
โดยใช้รูปแบบการบรรยายและการเรี ย นการสอนโดยใช้ส ถานการณ์ จ้ า ลอง เพื่อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
โดยการอภิปรายรวมถึงการสะท้อนคิด และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อ หา
ในการบรรยายสู่การปฏิบัติการและตัดสินใจลงมือท้าด้วยตนเองผ่านสถานการณ์จ้าลอง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลสู่การตัดสินใจทางคลินกิ ต่อไป
คาสาคัญ: การเรียนการสอนแบบบรรยาย, การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง, ความคิดเห็นของนักศึกษา

Abstract
This research Descriptive research aimed to study and compare The students’ opinions on the Lecture
Method and Simulation-Based Learning in Adult Nursing Subjects in Faculty of Nursing at Chiang Rai college. The
sample was a student of Faculty of Nursing, 3rd year of Chiang Rai College, registered in the first semester of
academic year 2016 in Adult Nursing Subject. The samples comprised 101 students by simple random sampling.
Data were collected by using the questionnaire based on Rasita Raksakul (2014), content validity index 0.88 and
the reliability were used Cronbach alpha coefficient 0.85. Data were analyzed using descriptive statistics, mean
and standard deviation. Comparative analysis of the students’ opinions on the Lecture Method and the SimulationBased Learning by Paired-sample t test statistic.
According to the findings, the students’ opinions on the Lecture Method and the Simulation-Based Learning in
Adult Nursing Subjects in Faculty of Nursing at Chiang Rai college. The students’ opinions on the Lecture Method was
very high (xˉ = 3.96) and the Simulation-Based Learning was very high (xˉ = 4.15). When considering the opinions, it
was found that the samples had opinions on the Lecture Method. Satisfaction was high (xˉ = 4.01), participation was high
(xˉ = 3.99), interests and intentions was high (xˉ = 3.98), thinking and problem solving was high (xˉ = 3.91). The opinions
on the Simulation-Based Learning, satisfaction was high (xˉ = 4.20), participation was highest (xˉ = 4.23), interests and
intentions was high (xˉ = 4.01), thinking and problem solving was high (xˉ = 4.19). Comparison of the Lecture Method and
the Simulation-Based Learning with statistical significance .000.
The results of this study. Researchers suggest that there should be an integrated the Lecture Method and
the Simulation-Based Learning. To promote learning of learners. The discussion included reflection. And evaluation
of learning outcomes. Learners can learn from lecture content to practice and make their own decisions through
simulation and practice. It also benefits the students. The students have the skills to solve the nursing problem to
the clinical decision.
Keywords: The students’ opinions, Lecture Method, Simulation-Based Learning
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บทนา
การเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในปัจจุบัน เป็นการสอนแบบศตวรรษที่ 21 ที่เน้นเทคโนโลยีเข้ามา
มี บทบาทในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ โดยเน้ นรู ปแบบการส่ งเสริ มให้ มี การคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ การสะท้ อ นคิ ด
ท้าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป [1] อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนของคณะพยาบาล
นั้น มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติเสมือนจริงก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
จึงจ้าเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัตกิ ับสถานการณ์จ้าลอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ที่ก้าหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพั นธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตั วเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ โดยหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนอีกหนึ่งรูปแบบ
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง (Simulation-Based Learning : SBL) เป็นกระบวนการเรียนการสอน
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทตามสถานการณ์ที่จ้าลองให้เสมือนจริง [2] ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเป็นการฝึกทักษะก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริง ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยต่อไป จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยทางการพยาบาล ได้แก่ งานวิจัยของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา [3] พบว่า นักศึกษามีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตมากขึ้นหลังได้รับการปฏิบัติ
กับหุ่นมนุษย์จ้าลอง นักศึกษาได้แสดงบทบาทตามสถานการณ์จ้าลองคล้ายจริง เกิดการเรียนรู้และทักษะก่ อนขึ้ นฝึ ก
ปฏิบัติงานจริง และจากการศึกษาผลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้สถานการณ์จ้าลองในนักศึกษาพยาบาล [4] พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจมาก เนื่องจากได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล และมีความมั่นใจที่
จะน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
การเรียนการสอนในอดีต จะเป็นรูปแบบการบรรยายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวิชาภาคทฤษฎี ผู้สอนจะบรรยายให้ผู้ฟัง
และจดตาม ผู้ฟังจะมีส่วนร่วมเมื่อผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม เพื่อให้สอดคล้ องกั บการจัดการศึกษาพยาบาล
ในปัจจุบัน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [5] ที่ได้ก้าหนดแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีโดยนักศึกษา
สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ การเรียนการสอนในปัจจุบัน
จึงจ้าเป็นต้องให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ดังเช่น ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคทฤษฎี จึงจ้าเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมทุกด้ าน สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์จ้าลองสู่การปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลได้ จริ ง
เมื่อไปสู่รายวิชาภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะสามารถมองเห็นและคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้จริง จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ของรสิตา รักสกุล [6] พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิด การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ท้าให้การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาประสบผลส้าเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาของ เกวลี ผังดี และพิมพ์รดา ครองยุติ [7] ที่พบว่า นักศึกษามีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิธีการสอนที่ให้นักศึกษาท้ากิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอน ระดับปานกลาง
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน้าไปปฏิบัตไิ ด้จริง
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ดังนั้น การเรียนการสอนในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ จึงจ้าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบรรยายร่ ว มกั บ การจั ด รู ป แบบการสอนโดยใช้ ส ถานการณ์ จ้ า ลอง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ การวิ เ คราะห์
การแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาและสามารถน้าไปใช้ในการฝึกปฏิบัตไิ ด้จริงต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ถึงความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
เชียงราย เพื่อน้าผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ้าลอง ในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบบรรยายและการเรี ย นการสอน
โดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ขอบเขตในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ที่ผ่านการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย
และการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของนักศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มบี ทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่นที่
สะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นนั้ ๆ ผ่านหุ่นจ้าลองที่มสี ภาพคล้ายกับข้อมูล
ในความเป็นจริง ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาเรื่องราวที่ผู้สอนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ
ฟัง อาจจะมีการจดบันทึกสาระส้าคัญในขณะที่ฟังการบรรยายหรืออาจมีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็นได้บ้างถ้า
ผู้สอนเปิดโอกาส
ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ความคิดเห็นด้านความสนใจและตั้งใจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการคิดและ
แก้ปัญหา และด้านความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของ รสิตา รักสกุล (2557)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเชียงราย จ้านวน 134 คน ที่ลงทะเบียน
ในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ใช้ ตอบแบบสอบถาม คื อ นั ก ศึก ษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 3 วิทยาลั ย เชียงราย
ที่ลงทะเบียนในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
Taro Yamane(8) ได้กลุม่ ตัวอย่างจ้านวน 101 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
2. แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนั กศึ กษาต่ อวิ ธี การจั ดการเรี ยนการสอน ของ รสิ ตา รั กสกุ ล (2557)
ประกอบด้วยข้อค้าถามทั้งหมด 13 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ลักษณะเป็นแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การแปลผลแบ่งเป็นระดับตามช่วงคะแนน ได้แก่
คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
แปลความหมายว่า
มีผลมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.41-4.20
แปลความหมายว่า
มีผลมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.61-3.40
แปลความหมายว่า
มีผลปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.81-2.60
แปลความหมายว่า
มีผลน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.80
แปลความหมายว่า
มีผลน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ค่าความตรงของเครื่องมือ (Content validity index) ผู้วิจัยได้น้าเครื่องมือของ รสิตา รักสกุล (2557) มาใช้
โดยไม่ได้มกี ารดัดแปลง ผ่านการหาค่าความตรงของเนื้อหามีคา่ เท่ากับ 0.88
ค่ าความเชื่อมั่ น (Reliability) ผ่ านการทดลองใช้กั บนั กศึกษาที่ มีลั กษณะคล้ า ยคลึ งกั บกลุ่ มตั วอย่างจ้ านวน
30 ราย วิเคราะห์โดยใช้สูตรสหสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) เท่ากับ 0.85
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลั ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย วิ ท ยาลั ย เชี ย งราย ผู้ วิ จั ย ได้ ท้ า การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ท้าหนังสือของอนุญาตคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ติดต่อประสานกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
รูปแบบของการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองในรายวิชา รวมทั้งชี้แจง
เกี่ยวกับงานวิจัย และสอบถามความยินยอม ในชั่วโมงแรกของการเปิดการเรียนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี 3(3-0-6) แบ่งจ้านวนชั่วโมงการเรียนการสอนรูปแบบ
การบรรยายจ้านวน 45 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายจ้านวน 40 ชั่วโมง และรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองจ้านวน 5 ชั่วโมง จัดชั่วโมงศึกษาทบทวนบทเรียนนอกห้องเรียนด้วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ในรายวิชาได้มกี ารออกแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและใช้สถานการณ์จ้าลอง
โดยก้าหนดให้มีการเรียนการสอนแบบบรรยายจ้านวน 40 ชั่วโมง และการเรียนโดยใช้สถานการณ์
จ้าลองตามระบบ จ้านวน 5 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งกลุ่มและหัวข้อในการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการพยาบาล
แบบองค์รวมในผู้ปว่ ยที่มีความผิดปกติในระบบ จ้านวน 5 กลุ่ม และรับสถานการณ์จ้าลองจากอาจารย์ น้าไปวิเคราะห์
ประกอบกับการท้าความเข้าใจร่วมกับเนื้อหาที่ได้เรียนในรูปแบบการบรรยายในห้องเรียนและการค้นคว้าหาข้อมูลใน
ชั่วโมงศึกษาทบทวนบทเรียนนอกห้องเรียนด้วยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
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2. ในสถานการณ์จ้าลองที่กลุม่ ได้รับ ประกอบไปด้วย สถานการณ์ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
อุปกรณ์ ข้อมูล บทบาทและกติกา โดยให้ผู้เรียนประเมิน และให้กิจกรรมการพยาบาล การรายงานแพทย์
รวมทั้งให้การพยาบาลที่เป็นทั้งบทบาทอิสระและตามแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อเตรียมน้าเสนอในชั่วโมงการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบบรรยายและใช้สถานการณ์จ้าลองโดยใช้หุ่นมนุษย์จ้าลองในห้องปฏิบัติการ ก่อน 1 อาทิตย์ โดยแต่
ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูล ปรึกษาอาจารย์ และวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หุ่นมนุษย์จ้าลองในห้องปฏิบัติการในชั่ วโมง
ศึกษาทบทวนบทเรียนนอกห้องเรียนด้วยตัวเอง ก่อนการน้าเสนอสถานการณ์ในชั่วโมงการเรียนการสอน
3. หลังจากจบเนื้อหาการสอนรูปแบบการบรรยายในระบบนัน้ ๆ กลุ่มที่ได้รับสถานการณ์จ้าลอง
น้าเสนอสถานการณ์จ้าลองผ่าน Facebook live จ้านวน 1 ชั่วโมง โดยประยุกต์ใช้ความรู้และเนื้อหาที่
ได้รับจากการสอนรูปแบบบรรยายและลงไปเล่นสถานการณ์ผ่านหุ่นมนุษย์จ้าลอง โดยหุ่นจะตอบสนองกับสิ่งที่ก ลุ่ม
ปฏิบัตหิ รือการให้การพยาบาล นักศึกษาตัดสินใจและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
4. กลุ่มอื่น ๆ รับชมสถานการณ์จ้าลองผ่าน Facebook live เพื่อให้มกี ารอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์
ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน หลังจากการน้าเสนอของกลุ่มตัวอย่าง จะมีการสรุป
ร่วมกันระหว่างกลุ่มน้าเสนอกับกลุ่มที่รับชม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวม ร่วมกันในสถานการณ์นั้นๆ นักศึกษาและอาจารย์
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อมูล และกติกาของสถานการณ์ วิธีการเล่น พฤติกรรมการเล่น และผลการเล่น
5. อาจารย์และนักศึกษาสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากสถานการณ์จ้าลอง หลังจากนั้นอาจารย์
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และสรุปเนื้อหาประเด็นการเรียนการสอน
3. ชั่ว โมงสุด ท้ ายของการเรี ยนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้ วิจั ย แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ มตัวอย่าง
หลังจากนัน้ ให้สง่ แบบสอบถามคืนภายใน 1 สัปดาห์
4. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
5. น้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนัก ศึกษาและคะแนนความคิ ดเห็ น วิ เคราะห์ โ ดยใช้สถิ ติพรรณนา ค่ า เฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
และการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Paired-sample t test (9)

ผลการศึกษา
1. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง
ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็น ต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก xˉ = 3.96 และมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสถานการณ์จ้าลองอยูใ่ นระดับมาก xˉ =4.15 เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 1
2. เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.01) ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.99) ด้านความ
สนใจและตัง้ ใจ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.98) ด้านการคิดและแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.91) ดังตารางที่ 1
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3. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
(xˉ = 4.20) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (xˉ = 4.23) ด้ า นความสนใจและตั้ ง ใจ อยู่ ใ นระดั บ มาก
(xˉ = 4.01) ด้านการคิดและแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.19) ดังตารางที่ 1
4. เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียน
การสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .000 ดังตารางที่ 1
5. เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยความคิดเห็ นรายด้ านต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบบรรยายและการเรี ยน
การสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ด้านความพึงพอใจ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการคิด
และแก้ปัญหา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .010, .000 และ .000 ตามล้าดับ
ดังตารางที่ 1 โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย ยกเว้นด้านความสนใจและตั้งใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นด้านความสนใจและตัง้ ใจแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยส้าคัญทางสถิติ (P=.519) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย
และการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง
ความคิดเห็น

โดยรวม
รายด้าน
- ด้านความพึงพอใจ
- ด้านการมีส่วนร่วม
- ด้านความสนใจและตั้งใจ
- ด้านการคิดและแก้ปัญหา
* p < .05

รูปแบบการเรียนการสอน
แบบบรรยาย
(n=101)

รูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้สถานการณ์จาลอง
(n=101)

T test

P-value

ˉx
3.96

S.D.
0.54

แปลผล
มาก

ˉx
4.15

S.D.
0.52

แปลผล
มาก

4.33

.000*

4.01
3.99
3.98
3.91

0.71
0.59
0.53
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก

4.20
4.23
4.01
4.19

0.71
0.56
0.51
0.57

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

2.64
4.63
0.65
5.22

0.010*
0.000*
0.519
0.000*

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึ ก ษา ความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบบรรยายและการเรี ย นการสอน
โดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย โดยรวมอยู่
ในระดั บมากทั้ งสองรู ปแบบ แสดงให้ เห็ นว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทั้ งสองแบบนั้นเหมาะสมและสามารถน้ ามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การพยาบาลผู้ใหญ่ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในทางทฤษฎีสู่ การ
ตัดสินใจปฏิบัติส้าหรับการแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้ โดยการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีความสัมพันธ์กันและต่อเนื่องกัน
ซึ่งการสอนทั้งสองรูปแบบประกอบกันนั้น ช่วยท้าให้เกิดทักษะทางด้านความรู้ ด้านปัญญา การแก้ปัญหาทางการพยาบาล
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ [10] ซึ่งผู้เรียนได้จากการอ่าน ฟัง ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่มีสาระ นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนรู้
แบบการใช้สถานการณ์จ้าลองยังท้าให้เกิดทักษะการตัดสินทางคลินิกและการสะท้อนคิด ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
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การเรียนรู้ด้วยตนเอง ท้าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยทักษะ
การเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร ความร่วมมือ การท้างานเป็น
ทีม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในปัจจุบัน [11]
ธรรมชาติของรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีความละเอียด ยากและซับซ้อน เช่น ภาวะ
ช็อกและภาวะล้มเหลวหลายระบบ ความผิดปกติระบบประสาท ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต ความผิดปกติจาก
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย เป็นวิธีการหนึ่ง มีผลต่อการเรียนรู้ครั้งแรกของ
ผู้เรียน ผู้สอนสามารถปลูกฝังแนวความคิดและเจตคติที่พึงปรารถนาได้ ให้ผู้เรียนได้รับความรู้หลาย ๆ แนวคิดก่อนที่จะ
สรุปเป็นข้อคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระและเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด [12]
หากผู้สอนเข้าใจในเนื้อหาร่วมกับใช้เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี เนื่องจากเป็นการสอนที่เน้นเนื้อหา
สาระและสรุปหลักการ แนวคิด น้าทางในการศึกษาด้วยตนเอง จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียน
การสอนแบบบรรยายนั้น กลุ่ มตั วอย่างมีความพึงพอใจกับการเรี ยนการสอนรู ปแบบนี้ในระดั บมาก (ดั งตารางที่ 1)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายนัน้ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ อีกทั้งสามารถเน้นประเด็นส้าคัญของเนื้อหา ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้มาก แต่การสอนแบบ
บรรยายนั้นผู้เรียนจะมีกิจกรรมร่วมได้นอ้ ย ผู้เรียนอาจขาดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้สู่การฝึกปฏิบัติ ดั งนั้น ใน
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่จึงมีการประยุกต์และน้าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองน้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่ อเพิ่มประสบการณ์การให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้สถานการณ์จ้าลองให้ผู้ เรี ยน
สามารถปฏิบัติการ ตัดสินใจ ลงมือท้าด้วยตนเองตามสถานการณ์เสมือนจริง ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้การพยาบาล
ในเชิงปฏิบัตกิ าร เพิ่มทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคลินกิ และการสะท้อนคิด รูปแบบการเรียนการสอนวิธี
นี้มีลักษณะเป็นกระบวนการอภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่มุ่งการน้าไปใช้ในสถานการณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังฝึกทักษะการปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการคิด [12] โดยในสถานการณ์ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประกอบด้วยกระบวนการพยาบาล
และการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลแบบองค์รวมโดยครอบคลุมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
ช่วยฝึกความคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัตกิ ารทางคลินิกต่อไป ผู้เรียนได้ลงไป
เล่นในสถานการณ์ ท้าให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แล้วสามารถน้าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินั้นมาแก้ไข
สถานการณ์ ตัดสินใจ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจ้าจากการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน [13] จาก
การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน
การมีส่วนร่วมมากที่สุด (ดังตารางที่ 1) เพราะเป็นรูปแบบการเรียนใหม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา ท้าให้ผู้เรียนสนุกและไม่เบื่อ
หน่ า ย เรี ย นตามความสามารถของตนเอง ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ แ ละลงไปเล่ น ในสถานการณ์ ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ
ผลการศึกษา ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลของ
การพยาบาลมารดาและทารกระยะคลอดปกติของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โจทย์ ปัญหา (Scenario) เนื่องจากช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาทาง
การพยาบาล กระตุ้นให้เกิดการคิด และความสามารถในการวิเคราะห์ และระบุ ปัญหาทางการพยาบาล(14) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิ ดเห็ นว่ ารู ปแบบการจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้ าลองนั้ น
มีประโยชน์สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และช่วยฝึกความคิดเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลของการจัดการเรียน
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การสอนโดยใช้หุ่ นมนุ ษย์จ้ าลอง (Simulation-Based Learning: SBL) ของวิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พบว่ า
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นมนุษย์จ้าลองมีประโยชน์ ช่วยให้นักศึกษามั่นใจในการปฏิบัติ
เนื่องจากได้ฝึกปฏิบัติเสมือนการปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ได้ใช้การคิดวิเคราะห์และน้าความรู้ไปใช้ได้จริง การจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะนี้น่าสนใจท้าให้นักศึกษาตื่นเต้น ตื่นตัวตลอดเวลา และส่งเสริมการเรียนรู้มากขึน้ [3]
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย
ในด้านความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม และการคิดและแก้ปัญหา อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .010, .000, .000 ตามล้าดับ
อาจเนื่องมาจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ท้าให้นักศึกษามีความตื่นเต้น ไม่ได้เรียนในห้องบรรยายเพียงอย่าง
เดียว เป็นบรรยากาศการเรี ยนรู้ อีกรู ปแบบหนึ่ง ประกอบกับมีหุ่นมนุษย์จ้าลองที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการปฏิ บัติ
นอกจากนี้นักศึกษายังมีส่วนร่วมในการอภิปรายโดยใช้การสะท้ อนคิ ดต่อสถานการณ์ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาทาง
การพยาบาล แต่ในด้านของด้านความสนใจและตั้งใจ นักศึกษามีความคิดเห็นว่าไม่มีผลใดๆ ในรู ปแบบของการเรียน
การสอนทั้งสองรูปแบบ อาจเนื่องมาจากในรายวิชามีเนื้อหาที่มาก มีความละเอียดและซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ความพึงพอใจต่อการจัดการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning: TBL) และการเรียนการสอนแบบ
บรรยายของนักศึกษาพยาบาล [15] โดยการเรียนรูปแบบ TBL เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน อีกทั้งยังส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และทักษะการท้างานเป็นทีมของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มที่เรียนแบบ TBL มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและนักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่าการเรียนแบบบรรยายอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีนั้น ควรเป็นการสอนแบบผสมผสานในหลากหลายรูปแบบ
ตามแนวปฏิ รู ป ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น โดยการอภิ ป รายรวมถึ ง การสะท้ อ นคิ ด
และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อหาในการบรรยายสู่การปฏิบัติการและตัดสินใจ
ลงมือท้าด้วยตนเองผ่านสถานการณ์จ้าลอง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การแก้ปัญหาทางการพยาบาลสู่การตัดสินใจทางคลินกิ ต่อไป นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
นั้นยังส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) อีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องเกิดแก่ผู้เรียนในการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองนั้น คือ ความรู้ และทักษะทางการพยาบาล โดยเพิ่มความสามารถใน
การทั ก ษะการปฏิบั ติม ากขึ้น การคิ ด อย่า งมีวิจ ารณญาณ ความมั่ น ใจในตนเอง และความพึง พอใจของผู้ เ รี ย น
โดยผู้ เรี ย นได้ คิด และลงมือ ปฏิบัติด้ว ยตั วเอง และเพิ่ม ความสามารถในการตั ด สิน ใจทางคลิ นิกต่อ ไป [13] ดั ง นั้น
การจั ด การเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี จึ งส่ง ผลต่อ ทัก ษะปฏิบัติการพยาบาล การเตรี ย มความพร้ อ มของผู้เรี ยนใน
การฝึกภาคปฏิบัตจิ ริงจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้ การเตรียมตัวในการปฏิบัตยิ ังส่งผลถึง ทัศนคติที่ดีตอ่ วิชาชีพและ
ความมั่นใจสู่การปฏิบัตจิ ริง [16]
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เปรียบเทียบผลของการพัฒนาคุณภาพบริการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ แผนก
ผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
Comparative study of service quality improvement of customers and service providers,
department of outpatient, special clinic, Phan hospital, Chiang Rai province
ยุรี จิตต์อารีลมัย1* ขนิษฐา ศุขสวัสดิ์ ศิริรัตน์1 โกศัลวัฒน์1 และ ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร1
Yuree Chitareelamai1*, Khanidta Suksawas1, Sirirat Kosalwat1 and Chanita Praditsathaporn1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการพัฒนาคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย วิธีการด้าเนินการวิจัย เป็นแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-Experimental Research) เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือน
สิงหาคม 2560 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ ผู้รับบริการ จ้านวน 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย และผู้ให้บริการ จ้านวน 35 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การด้าเนินการทดลองประกอบด้วยการ
เปลี่ ย นแปลง 4 ด้ า นคื อ ด้ า นสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและพฤติ ก รรมผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ด้ า นขั้ น ตอน
กระบวนการและการให้สุขศึกษาและด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือประเมินเป็นแบบประเมินความพึงพอใจส้าหรับ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
ผลการวิ จั ย พบว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนการรั บ รู้ คุ ณ ภาพบริ ก ารของผู้ รั บ บริ ก ารหลั ง การทดลอง
(x = 198.26, SD =10.91)มากกว่าก่อนการทดลอง(x = 172.43, SD =13.26) เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า หลังทดลอง
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ (p < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้คุณภาพ
บริการของผู้ให้บริการหลังทดลอง (x = 92.46, SD =13.91) มากกว่าก่อนการทดลอง (x = 77.54, SD =12.46) ในทุกด้าน
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า หลังทดลองค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ (p < 0.05)
คาสาคัญ: คุณภาพบริการ, แผนกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลพาน
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Abstract
This study aims to compare the effectiveness service quality development on customer and service
provider’s perception at special out-patient department Phan hospital Chiang Rai province. The Quasi-experiment
(pre-post test design) was used in this study. The study was performed during December 2016- August 2017.
The sample was divided into two groups. The customer group, 400 customers were enrolled by random sampling
method and the service provider group (35) were selected by purposive sampling. The service satisfaction
questionnaires consist of four part of service 1) place and environment 2) personality and behavior of service
provider 3) process and health education and 4) equipment. Data were analyzed by using descriptive statistics,
and paired samples t-test.
The results showed that after experimental the service quality perception of customer scores (mean =
198.26, SD =10.91) significantly increase when compare with before the experiment (mean = 172.43, SD =13.26)
( P<0.05). The service quality perception score after experiment on service provider (mean = 92.46, SD =13.91)
also found increase more than before the experiment (x =77.54, SD =12.46) (P<0.05).
Keywords: Service quality, Department of outpatient, Phan hospital

บทนา
โรงพยาบาลเป็นสถานบริการสุขภาพที่ส้าคัญเปรียบเสมือนที่พ่ึ งพิงยามผู้รับบริการไม่สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้ รัฐพยายามจัดบริการที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ด้วยเหตุที่สถาน
บริ ก ารสุ ข ภาพของรั ฐ มีข้ อ จ้ า กั ด ด้ า นทรั พ ยากร จึ ง ท้ า ให้ ผู้ รับบริ ก ารต้อ งรอคิ ว การรั ก ษานาน ยาและเวชภั ณ ฑ์
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ (พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกรและคทา บัณฑิตานุกลู , 2545) ในเชิงกลับกัน
ผู้รับบริการมีจ้านวนเพิ่มขึ้น ความต้องการด้านการบริการเกินขีดความสามารถที่สถานบริการของรัฐจะจัดหาให้ได้
ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบริการที่ได้รับ (พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2556)
คุณภาพบริการ หมายถึง การบริการที่เป็นไปได้ตามความจ้าเป็นและความคาดหวังของผู้รับบริการ คุณภาพ
บริการที่ก้าหนดโดยผู้รับบริการ เรียกว่า คุณภาพตามการรับรู้(Perceived Quality) ส่วนคุณภาพที่ก้าหนดโดยผู้ให้บริการ
หรือเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ เรียกว่า คุณภาพเชิงเทคนิค(Technic Quality) (ดวงกมล สายเทพและพนิดา ดามาพงศ์, 2550)
ด้วยเหตุที่การบริการไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งแตกต่างจากสินค้า การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา การเอาใจใส่ให้บริการอย่างเสมอภาคจึงเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า (Wisher & Corney, 2001) ความพึงพอใจของผู้รับบริ การจึงเป็ นเครื่องบ่งชี้สิ่งที่ เป็นไปตามความคาดหวั ง
หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2553)
คุณภาพบริการ หมายถึง การบริการที่เป็นไปได้ตามความจ้าเป็นและความคาดหวังของผู้รับบริการ คุณภาพ
บริการแบ่งเป็น คุณภาพตามการรับรู้(Perceived Quality)ที่ก้าหนดโดยผู้รับบริการและคุณภาพเชิงเทคนิค(Technic Quality)
ที่ก้าหนดตามหน้าที่ของผู้ให้บริการ คุณภาพบริการจึงเป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อผลการด้าเนินการ
ของผู้รับบริการ (ดวงกมล สายเทพและพนิดา ดามาพงศ์, 2550) แต่ด้วยเหตุที่งานบริการแตกต่างจากสินค้าทั่วไป เพราะ
งานบริ การจั บต้องไม่ได้ ไม่เป็ นรู ปธรรม การวั ดคุ ณภาพบริ การจึ งต้องอาศั ยประสบการณ์ ของผู้ รับบริ การเป็ นหลั ก
หากผู้รับบริการรั บรู้ และบ่งชี้สิ่งบริ การที่ เกิ ดขึ้ นว่าเป็ นไปตามความคาดหวังหรือไม่เป็ นไปตามความคาดหวั ง ถือเป็ น
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เครื่องบ่งชี้คุณภาพบริการ (ชัชวาลย์ทัตศิวัช, 2553) หรือผู้รับบริการรั บรู้ว่าสิ่ งที่ เกิดขึ้นเกินกว่าความคาดหวั งของตน
(Wisher & Corney, 2001) ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพการบริการ (Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2004) ด้วยเช่นกัน
แบบจ้ าลอง SERVQUAL เป็ นแบบวั ดผลความพึงพอใจของผู้ รั บบริ การด้ วยกิ จกรรมบริ การที่ เป็ นรู ปธรรม
(Tangibles) ที่เน้นสิ่งที่ผู้รับบริการปรารถนาจากผู้ให้บริการกับคุณภาพบริการที่ปรากฏขึ้นกับผู้รับบริการ (Parasuraman
Berry &Zeithaml, 1988) แบ่งเป็น 5 ด้านคือ 1. ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ (Tangibles) หมายถึง คุณลักษณะ
รูปธรรมของกิจกรรมการบริการได้แก่ สถานที่บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ พนักงาน เป็นต้น 2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
หมายถึ ง ความน่าเชื่ อถื อที่ มีผลต่อกิ จกรรมที่ ลู กค้ ามั่ นใจว่า จะได้ รับบริ การระดั บเดี ยวกั นทุ กครั้ งที่ มารั บบริ ก าร
ผู้ ให้ บริ การสามารถให้ บริ การได้ ตามที่ ประชาสั มพั นธ์ ไว้ 3. การตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า (Responsibility)
หมายถึง ผู้ให้บริการยินดีที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้รับบริการสังเกตและรู้สกึ ได้ 4. ความเชื่อมั่น (Assurance) หมายถึง
ความมั่ น ใจในบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ของผู้ รั บ บริ ก าร และ 5. ความเห็ น อกเห็ น ใจ (Empathy) หมายถึ ง ความไว้ ว างใจ
ของผู้รับบริการที่เกิดจากความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ
ด้วยเหตุที่จ้านวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
โดยปี ง บประมาณ 2559 มี จ้ า นวน 18,765คน , ปี ง บประมาณ 2558 มี จ้ า นวน 17,703คน ปี ง บประมาณ 2557
มีจ้านวน 16,846คน ตามล้าดับ (งานเวชระเบียน โรงพยาบาลพาน, 2557-2559) คลินิกพิเศษแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
พาน อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ถูกจัดตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโดยคั ดแยก
ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด อัตราการเข้ารับบริการ
28,598 ครั้ ง/ปี , 23,948 ครั้ ง/ปี และ 23,632 ครั้ ง/ปี ระหว่างปี งบประมาณ 2559-2557 ตามล้ าดั บ (งานเวชระเบี ยน
โรงพยาบาลพาน, 2557-2559) หลังการเปิดคลินิกพิเศษได้ระยะหนึ่ง โรงพยาบาลพานได้มอบหมายให้บริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่งส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เมื่อปี 2558 พบว่า ร้อยละ 93.89 ของผู้รับบริการพึงพอใจการตรวจวินิจฉัยและ
ให้ค้าแนะน้าของบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ระยะเวลาการให้บริการ โดยใช้เวลา 2 ชม. 44 นาที
ต่อคนและความพึงพอใจต่อการบริการ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
การวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการพัฒนาคุณภาพบริการตามการรับรู้ของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อน้าข้อมูลมาปรับปรุง
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพานต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษากึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลของ
การพัฒนาคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพาน
จังหวัดเชียงราย เป็นการเก็บข้อมูลก่อนทดลอง(Pre-test)และหลังการทดลอง(Post-test) ระหว่างเดือนธันวาคม 2559
ถึง เดือนสิงหาคม 2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ผู้รับบริการโรคเรื้อรังที่มารับบริการ ณ.คลินิกพิเศษแผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน และ 2. ผู้ให้บริการ ณ คลินิกพิเศษแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน
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ขนาดและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้รับบริการโรคเรือ้ รัง ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค้านวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973)
𝑛=

𝑁
1 + Ne2

เมื่อ n = จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05
N = ขนาดของประชากร
จากการค้านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้จ้านวน 390 คน
2. ผู้ให้บริการ ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์การคัดเลือกเข้า คือ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลิ นิกพิเศษ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบ้าบัด แพทย์แผนไทย พนักงานเวรเปล พนักงานท้าบัตรและ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เกณฑ์การคัดออก คือ บุคลากรที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในคลินกิ พิเศษ ไม่ยนิ ดีในการให้ขอ้ มูล
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เดือนที่ 1 -พบกลุ่มตัวอย่าง ท้าความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ตามจริยธรรมและเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-test)
เดือนที่ 2 ถึง เดือนที่ 6 –จัดประชุมทีมผู้ให้บริการเพื่อวางแผนพัฒนาระบบบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- น้าแนวปฏิบัติ (CPG) ที่มีอยู่เดิมส้าหรับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ้าเภอ (คปสอ.)
ที่พัฒนาแนวปฏิบัติมาจากการพัฒนาความรู้จากงานประจ้ามาปรับเป็นคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานส้ า หรั บ คลิ นิ ก พิ เ ศษและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น เอกสารสนั บ สนุ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพบริ ก ารเชิ ง เทคนิ ค ให้ มี
ความน่าเชื่อถือ (reliability) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL
- ก้ า หนด วิ ธีก ารปฏิ บั ติ ง านเรื่อ งการสอนสุ ขศึ ก ษาโดยก้ าหนดให้เ ป็ นบทบาทพยาบาลตามหลั ก
Lifestyle Modification in Hypertension ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น เอกสารวิ ธี ก ารท้ า งาน (Work Instruction) เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ได้รับความรู้ ทันสมัย (Up-date) กับหลักวิชาการในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
- ก้าหนดวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการให้ความรู้ โดยก้าหนดให้เป็นบทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการสอนเรื่อง การออกก้าลังกาย, การท้าสมาธิบ้าบัด, การรับประทานอาหาร, การให้ค้าปรึกษาด้านยา โดยเภสัช
กรขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารวิธีการท้างาน (Work Instruction) ด้วยเหตุที่มีความทับซ้อนของโรค จ้าเป็นต้องแก้ปัญหาแบบ
องค์รวม การให้ความรู้ผ่านสหสาขาวิชาชี พจะช่วยให้ผู้รับบริการเข้าใจและแก้ปัญหาได้เหมาะสมเฉพาะตน ซึ่งเพิ่มมิติ
ความเข้าใจลูกค้า (Understanding customer) เป็นส่วนหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL
- เพิ่มอัตราก้าลังแพทย์ 3 คน และ พยาบาลเวชปฏิบัติ 1 คน ในการออกตรวจ และพยาบาลคัดกรองอีก 1 คน
- จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน,
ภาวะDyslipidemia แก่พยาบาลและผู้ให้บริการ คลินิคพิเศษ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ปรับปรุงระบบการคัดกรองผู้รับบริการ โดย เพิ่มวันคัดกรอง ปรับระบบการคัดกรองและติดตาม
กลุ่มเสี่ยง จัดท้าสมุดทะเบียนกลุ่มเสี่ยง รวบรวม จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เพิ่มระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หากผิดปกติจึงส่งเข้ารับการรักษาในคลินกิ พิเศษ
- จัดบริการตรวจเชิงรุกในชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลที่เป็นไปตามนโยบายใกล้
บ้านใกล้ใจ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการและน้าส่งเฉพาะกรณีควบคุมระดับความดันโลหิตและน้้าตาลไม่ดีหรือมี

Proceedings
245

ภาวะแทรกซ้อน เข้าคลินิกพิเศษ เป็นการเพิ่มมิตกิ ารสื่อสาร (Communication) เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบายเชิง
รุกของโรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL
- จัดตั้งกลุ่มไลน์NCD ของผู้ให้บริการในโรงพยาบาล และเวบไซด์ NCDCUP-PHAN ของโรงพยาบาล
พานและโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพต้าบล เพื่อประสานงานการดู แลผู้ ป่วยโรคเรื้อรั ง ได้อย่างรวดเร็ ว และถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อการเข้าถึงบริการและลดความแออัดในโรงพยาบาลเป็นการเพิ่มมิติการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้
ผู้รับบริการรับทราบนโยบายเชิงรุกของโรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL
- ปรับปรุงสถานที่บริการและสิ่งอ้านวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องท้าน้้าเย็นเพื่อรองรับบริการน้้าดื่ม
เพิ่มหลอดไฟให้มีแสงสว่างมากขึ้น ปรับปรุงหลังคาในจุดที่มีน้าที่รั่วซึม ทาสีผนังกันรั่วซึม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งใน
ห้องตรวจและพื้นที่รอรับบริการ เป็นต้น เป็นการเพิ่มความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) เป็นส่วนหนึ่งของ
แบบจ้าลอง SERVQUAL
- เพิ่ ม เติ ม อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ได้ แ ก่ เครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต แบบ Digital
เครื่อ งวั ด ความดัน โลหิ ตแบบพกพา เครื่อ งตรวจคลื่นไฟฟ้า หัว ใจ เครื่อ งชั่ง น้้าหนั ก เครื่ อ งตรวจเท้ า (Podoscope)
เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องวัดความดันลูกตาในผู้ป่วยเบาหวานและท้าแผ่น E- CHART เป็นการเพิ่มความเป็น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) เป็นส่วนหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL
เดือนที่ 7 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ (Post-test) ณ.จุดท้าบัตร จุดคัดกรอง จุด
ตรวจรักษาของแพทย์ จัดสอนสุขศึกษาของพยาบาลและการให้ความรู้โดยผู้ให้บริการ/ทีมสหสาขา และจุดรับยาและให้
ค้าปรึกษาด้านยาของเภสัชกร
เครื่องมือ
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการวิจั ย นี้ มี 2 ชุด คื อ ชุด ที่ 1 แบบประเมิน ความพึง พอใจส้ า หรั บผู้ รั บ บริ ก าร ชุด ที่ 2
แบบประเมินความพึงพอใจส้าหรับผู้ให้บริการ
ชุดที่1 แบบประเมินความพึงพอใจส้าหรับผู้รับบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่ป่วย สิทธิการรักษาและโรคประจ้าตั ว และส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
ต่อบริการที่ได้รับของผู้รับบริการ พัฒนามาจากงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการวัดคุณภาพบริการระหว่างโรงพยาบาล
เอกชนและโรงพยาบาลรัฐ โดยการประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง SERVQUAL ของจุไรรัตน์ ชุตินันท์ (2554) แบบประเมินความ
พึงพอใจนี้แบ่ งออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริการ วัดด้วยความพึงใจด้ านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านการตอบสนองและการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ วัดด้วยความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ให้บริการ 3) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ วัดด้วยความพึงพอใจด้ านขั้ นตอน กระบวนการและการได้รับความรู้ และ
4) ด้ า นการรู้ จั ก และเข้ า ใจผู้ รั บ บริ ก าร วั ด ด้ ว ยบุ ค ลิ ก ภาพและพฤติ ก รรมผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร จ้ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 45 ข้ อ
ลักษณะเครื่องมือเป็น Rating Scale 5 ระดับ คือ
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย
คะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
คะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
คะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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เกณฑ์การแปลผล แบบมาตราอัตรภาคชัน้ (Interval scale) 5 ระดับ (Strickland, Lenz & Waltz, 2010) ดังนี้
ค่าคะแนนระหว่าง 45- 81 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับน้อยมากที่สุด
ค่าคะแนนระหว่าง 82-117 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับน้อย
ค่าคะแนนระหว่าง 118-153 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับปานกลาง
ค่าคะแนนระหว่าง 154-189 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับมาก
ค่าคะแนนระหว่าง 190-225 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับมากที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็น เป็นข้อค้าถามปลายเปิดที่ผู้ให้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
ในประเด็นต่าง ๆ
คุณภาพเครื่องมือเมื่อได้พัฒนาเครื่องมือ แล้ว น้าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประกอบด้วยด้านการปฏิ บัติ
การแพทย์ 1 คน, ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 1 คน และ ด้านการศึกษา 1 คน จากนั้นน้าไปทดสอบค่าความเที่ยงกับ
ผู้รับบริการในคลินิกพิเศษ ที่โรงพยาบาลแม่ลาว จ้านวน 30 คนได้เท่ากับ 0.84
ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจส้าหรับผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่การท้างานในคลินกิ พิเศษ การได้รับการอบรม/ความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและมาตรฐานพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศและการมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้รับบริการ ณ. คลินิกพิเศษ แผนกผู้ป่วยนอกตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนามาจากงานวิจัยของจุไรรัตน์
ชุตินั นท์ (2554) แบบประเมิ นความพึง พอใจนี้แ บ่ งออกเป็ น 4 ด้ าน คื อ 1) ด้ านความเป็ น รู ปธรรมของการบริ ก าร
วัดด้วยความพึงใจด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านการตอบสนองและการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริ การ
วัดด้วยความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ 3) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ วัดด้วยความพึงพอใจด้านขั้นตอน
กระบวนการและ 4) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ วัดด้วยการท้างานเป็นทีมของผู้ให้บริการ จ้านวนรวมทั้งสิ้น
24 ข้อ ลักษณะเครื่องมือเป็น Rating Scale 5 ระดับ คือ
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย
คะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
คะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
คะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เกณฑ์การแปลผล แบบมาตราอัตรภาคชัน้ (Interval scale) 5 ระดับ (Strickland, Lenz & Waltz, 2010) ดังนี้
ค่าคะแนนระหว่าง 24-43 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับน้อยมากที่สุด
ค่าคะแนนระหว่าง 44-63 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับน้อย
ค่าคะแนนระหว่าง 64-83 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับปานกลาง
ค่าคะแนนระหว่าง 84-103 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับมาก
ค่าคะแนนระหว่าง 104-123 คะแนน แปลว่า คุณภาพบริการระดับมากที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็น เป็นข้อค้าถามปลายเปิดที่ผู้ให้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
ในประเด็นต่าง ๆ
คุณภาพเครื่องมือเมื่อได้พัฒนาเครื่องมือ แล้ว น้าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประกอบด้วยด้านการปฏิ บัติ
การแพทย์ 1 คน, ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 1 คน และ ด้านการศึกษา 1 คน จากนั้นน้าไปทดสอบค่าความเที่ยงกับ
ผู้รับบริการในคลินิกพิเศษ จ้านวน 10 คน ได้เท่ากับ 0.74
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ชุดที่ 3 แบบแสดงความคิด เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็นในแต่ละด้านของคุณภาพ
บริการ ซึ่งผลจากการแสดงความคิดเห็นจะถูกน้ามารวบรวม จัดหมวดหมู่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลผล
การเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ด้วยสถิติ pair-t test
และการเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ให้บริการก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ด้วยสถิติ pair-test
และข้อมูลแสดงความคิดเห็น ใช้การสรุปความคิดเห็นที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน น้าเสนอเป็นข้อความ
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยด้าเนินการโดย ชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการท้าวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง ขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ชี้แจงให้ทราบสิทธิ์ในการเข้าร่วมการทดลองและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทัง้ ก่อนและหลัง
การทดลอง ชี้ แ จงให้ ท ราบว่า ข้ อ มู ล ทุ ก ข้ อ ผู้ วิ จั ย ถื อ เป็ น ความลั บ จะไม่ ร ะบุ ช่ื อ กลุ่ มตั ว อย่ า งแต่ จ ะระบุ เ ป็ น รหั ส
แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะน้าเสนอเป็นภาพรวมทั้งหมดและน้ามาใช้เฉพาะการศึกษาเท่านัน้ กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะ
ถอนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและการกระท้าดังกล่าวจะไม่มผี ลต่อกลุม่ ตัวอย่างแต่อย่างใด

ผลการศึกษา
การน้าเสนอผลการศึกษาครัง้ นี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปและการเปรียบเทียบคุณภาพบริการ ดังนี้
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 227 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.75 อายุเฉลี่ย 63.51 ปี ร้อยละ 76.25 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 76.25 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 46.00 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 77.25 มีรายได้ต่้ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 34.00 เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงมากที่สุดและเป็นโรคดังกล่าวมานานกว่า 10 ปี ร้อยละ42.50 ใช้สิทธิผู้สูงอายุ ร้อยละ 56.00 เหตุที่มาใช้
บริการคลินกิ พิเศษเนื่องจากคาดหวังบริการที่ดี ส่วนผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเช่นเดียวกัน จ้านวน 23 คนคิด
เป็นร้อยละ 65.71 อายุเฉลี่ย 36.11 ปี ร้อยละ 51.43 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 68.57 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 40.00 ท้างานในคลินิกพิเศษช่วงเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 54.29 ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 45.71 ไม่เคยได้รับการอบรมมาตรฐานพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ และร้อยละ 91.43 เคยมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ณ คลินกิ พิเศษ แผนกผู้ป่วยนอกตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการก่อนและหลังการทดลอง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมก่อนการทดลองอยู่ระดับมากหลังการทดลอง
เพิ่มขึ้นเป็นระดับมากที่สุด ผู้ให้บริการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมก่อนการทดลองอยู่ระดับปานกลางหลังการทดลอง
เพิ่มขึ้นเป็นระดับมาก และผลการเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการก่อนและหลัง
การทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับ บริการ (n=400 คน)
ก่อนและหลังการทดลอง
คุณภาพบริการของผู้รับบริการ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
T test
P value
SD
SD
xˉ
xˉ
ด้านอาคารสิ่งแวดล้อม สถานที่
34.71
2.86 39.09 2.40
37.847
0.00
ด้านการเข้าถึงขัน้ ตอน/กระบวนการให้บริการ 49.46
4.60 56.65 3.96
46.871
0.00
การได้รับความรู้
26.62
3.21
32.36 3.26
50.138
0.00
ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการ
23.85
2.16
26.83 1.81
35.696
0.00
ด้านอื่น ๆ เช่น ข้อมูล การประสานงาน วัสดุ
37.79
3.51
43.34 2.88
42.101
0.00
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์
172.43 13.26 198.26 10.91
60.139
0.00
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า หลั ง การทดลอง ผู้ รับบริ ก ารมีค ะแนนการรั บรู้ คุ ณ ภาพบริ ก าร (xˉ = 198.26, SD
=10.91)มากกว่า ก่อ นการทดลอง(xˉ = 172.43, SD =13.26)ในทุ ก ด้ า น เมื่อ ทดสอบทางสถิติพบว่า หลั ง ทดลองค่า
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ (p < 0.05)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ให้บริการ (n=35 คน)
ก่อนและหลังการทดลอง
คุณภาพบริการของผู้ให้บริการ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
T test
P value
SD
SD
xˉ
xˉ
ด้านอาคารสิ่งแวดล้อม สถานที่
29.17
5.06
34.17 4.53
6.585
0.00
ด้านการเข้าถึงขัน้ ตอน/กระบวนการให้บริการ 23.29
3.82
27.74 4.82
6.552
0.00
ด้านการท้างานเป็นทีมผู้ให้บริการ
8.83
1.96
10.60 2.69
5.161
0.00
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ
16.26
3.28
19.94 3.50
7.687
0.00
77.54
12.46 92.46 13.91
7.523
0.00
รวม
จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการทดลอง ผู้ให้บริการมีคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการ (xˉ = 92.46, SD =13.91)
มากกว่าก่อนการทดลอง (xˉ = 77.54, SD =12.46) ในทุกด้าน เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า หลังทดลองค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ (p < 0.05)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความ
สอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ภาพรวม หลังทดลองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดขี นึ้ การใช้ระยะเวลาในการรอคอยลดลงเหลือ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ด้านบุคลากร ผู้รับบริการต้องการให้เพิ่ม พยาบาลและ/หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการต้องการให้เพิ่มจ้านวน
แพทย์ พยาบาล
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ด้านขั้นตอน/กระบวนการ/การให้ความรู้ ผู้รับบริการต้องการให้ลดขั้นตอนการบริการให้กระชับขึ้น ควรมี
การให้สุขศึกษาอย่างสม่้าเสมอต่อเนื่อง เพิ่มวิธีการให้สุขศึกษาหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น ฉายทางทีวชี ว่ งรอตรวจ
วิดีโอ เป็นต้น ผู้ให้บริการต้องการขั้นตอน กระบวนการควรจัดระบบการเรียกตรวจใหม่
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการต้องการให้เพิ่มจ้านวนเก้าอี้ให้เพียงพอ เพิ่มความสะอาดของห้องน้้า
ปรับเครื่องเสียงให้ชัดเจน กระจายเสียงทั่วถึง เป็นต้น ผู้ให้บริการต้องการให้เพิ่มจ้านวนเก้าอี้ให้เพียงพอ ควรปรับปรุง
การจัดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ ควรเพิ่มป้ายตามจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอ เพิ่มเครื่องขยายเสียง ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
มีสีสรรสวยงาม เย็นตา ด้วยการทาสีใหม่

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวม มากกว่าก่อน
การทดลอง อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง ในด้ า นสถานที่ สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นขั้ น ตอน/กระบวนการ/การให้ ค วามรู้
ด้านบุคลากรและด้านอื่น ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนระยะเวลาการรอคอยที่ลดลงจาก 2 ชั่วโมง 44 นาทีเป็น 1 ชั่วโมง
30 นาที อธิบายได้ว่า วิธีการด้าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลพานส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูง
เนื่องจากก่อนการด้าเนินงานยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพบริการที่ชัดเจน การจัดล้าดับคิวการรอรับการรักษาจากแพทย์
เดิ มโรงพยาบาลพานไม่มีกิ จกรรมระหว่างการรอจึ งท้ าให้ ผู้ รับบริ การไม่พึงพอใจ ด้ วยเหตุ ระยะเวลารอคอยนาน
เป็นปัจจัยที่ผู้รับบริการมักจะประเมินคุณภาพบริการไปในทางลบ(Katz, Larson, and Larson,1991) หลังการพัฒนาคุณภาพ
บริการ โรงพยาบาลพานจัดให้มีการสอนสุขศึกษาหลัก Lifestyle Modification in Hypertension โดยพยาบาลสอนสุขศึกษาเรื่อง
การสอนการออกก้าลังกาย, การท้าสมาธิบ้าบัด,การรับประทานอาหารโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและการให้ค้าปรึกษาด้าน
ยาโดยเภสัชกร ท้าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าระยะเวลารอคอยลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของดวงกมล สายเทพและพนิดา
ดามาพงศ์ (2550) ที่พบว่า ผู้รับบริการมักคาดหวังคุณภาพบริการในเรื่อง ความรวดเร็วในการรับบริการ รอไม่นาน ตรวจ
รักษาตรงเวลา ขั้นตอนไม่ซับซ้อน งานวิจัยนี้ยังพบว่า บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ให้บริการมีคะแนนสูงขึ้น สอดคล้อง
กับการศึกษาของดามพวรรณ คูณค้้าและเบญจมาศ เป็นบุญ (2556) ที่พบว่า ผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยและการรักษาของตน ท้าให้เกิด ความเชื่อถื อ
ไว้วางใจต่อระบบการรักษาของโรงพยาบาล รวมทั้งนโยบายใกล้บ้านใกล้ใจท้าให้เกิดการรับระบบการคัดกรอง ลดความ
แออัดของแผนกผู้ป่วยนอก ท้าให้ผู้รับบริการพึงพอใจสอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิมล ค้าย่อย (2555)และการศึกษา
ของสิทธิชัย ยกถาวร (2554) ที่พบว่า การมีป้ายบอกขั้นตอนการบริการที่ชัดเจน มีการจัดล้าดับการตรวจอย่างเหมาะสม
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ระดับมากที่สุด นอกจากนั้นการจัดการเป็นรูปธรรมของการบริ การที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน ผ่านการจัด
สถานที่ สิ่งแวดล้อมมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของรัฐพงษ์ อุดมศรีและสุชีพ
พิริยสมิทธิ์ (2552) ที่พบว่า เครื่องมือที่มีสภาพดีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เอกสารแนะน้าการรักษาพยาบาล ห้องน้้าที่
สะอาด มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับสูง ดังนั้นคุณภาพบริการจึงบ่งชี้ผ่านการจัดการเป็น
รูปธรรมของการบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่าน อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม การตอบสนองความต้องการ การสร้างความ
มั่นใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านขั้นตอน กระบวนการ การให้ความรู้และพฤติกรรมการให้บริการผ่านความรู้ความเข้าใจใน
แผนการรักษา การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้วยความจริงใจของผู้ให้บริการ/ทีมสหสาขาวิชาชีพมีผลต่อความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ (พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2555) ส่วนผู้ให้บริการประเมินคุณภาพบริการก่อนพัฒนา
คุณภาพบริการเพียงระดับปานกลางและหลังการพัฒนาในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติยังพบความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะด้านการท้างานเป็นทีมและความเข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนการท้างาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ผู้ให้บริการต้องการปรั บปรุงขั้นตอน กระบวนการเรียกรับใหม่ อีกด้วยแสดงให้เห็นว่า ผู้
ให้บริการมีความตั้งใจในการท้างานเพื่อให้เกิดคุณภาพบริการอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของวาปี ครองวิริยะ
ภาพและสุชาดา รัชชุกูล (2558) ที่พบว่า ผู้ให้บริการไม่เข้าถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ
โดยสรุปถึงแม้ว่าผลหลังการทดลองจะมีความแตกต่างจากก่อนทดลอง แต่จากข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลพาน
ยังคงต้องไปปรับปรุงเรื่อง ขั้นตอน กระบวนการให้ลดความซับซ้อนลง การให้ความรู้ที่สม่้าเสมอ ต่อเนื่อง ด้านอาคาร
สถานที่ และเพิ่มจ้านวนบุคลากร เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพบริการต่อไปในอนาคต
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อากาศยานการเกษตรขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัตแิ บบ 6 ใบพัด
Small agricultural aircraft semi autonomous type six rotors
ศิริชัย ลาภาสระน้อย เกรียงกมล1 มงคลเมือง1 และกฤษฎา ทาสันเทียะ1
Sirichai Lapasanoi1 , Kreanngamol Mongkolmaung1 and Kritsada Thasontea1
บทคัดย่อ
อากาศยานไร้นักบินในปัจจุบันมีสมรรถนะที่ดี เหมาะสมกับการบินในทุกสภาพอากาศ ขนาดกะทัดรัด
น้ า หนั ก เบา และน้ า ไปประยุ กต์ใช้งานได้ห ลากหลาย การพั ฒ นาอากาศยานอั ตโนมัติชนิด 6 ใบพั ด ที่ น้ า เสนอใน
บทความนีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไร้แปรงถ่านยกน้าหนักได้สูงสุด 3.5 kg. ควบคุมความเร็วรอบด้วย ESC
แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ 12 V. ความจุ 6,000 mA/hr. ระบบควบคุมการบินประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์
ARM Cortex M4 core 32-bit อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ ไจโรสามแกน ตัววัดความเร่ง เข็มทิศทาง ระบุความสูงพิกัด
ต้าแหน่ง GPS/GNSS และโปรแกรมควบคุมระบบ ArduPilot ตัวล้าติดตังถังบรรจุ 2 ลิตร มอเตอร์ปั้ม 12V 10 วัตต์
แรงดัน 0.8 Bar หัวฉีกพ่น 0.01 มม. จ้านวน 3 หัว และวิทยุบังคับควบคุมภาคพืน ผลการทดสอบพบว่า เสถียรภาพ
การบินด้วยตัวเองกึ่งอัตโนมัตแิ นวแกนการบิน รักษาระดับการบินหยุดนิ่ง ที่ความสูงต่าง ๆ กระท้าตามแผนการบินได้
อย่างแหม่นย้า ก้าหนดต้าแหน่งการบิน 18 จุด ระยะห่างแถวบิน 3.2-3.6 เมตรที่ความสูง 2 เมตร มีความเร็วเดินทาง
200 cm/sec รวมระยะทาง 1.44 กิโลเมตร ใช้เวลาปฎิบัติภาระกิจทังสิน 6 นาที ครอบคลุมพืนที่ 3,200 ตารางเมตร
หรือ 2 ไร่ ความคลาดเคลื่อนจากต้าแหน่งและความสูง 0.3 – 1.2 และ 0.1 -0.3 ตารางเมตร ตามล้าดับ ภายหลัง
จากการบินน้าแบตเตอรีประจุได้ 5,152 mA/hr สามารถบินได้ 10-12 นาที ต่อประจุหนึ่งครัง
คาสาคัญ: อากาศยานการเกษตร
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Abstract
Nowadays, Autonomous Aerial Vehicles have good performances. They are suitable for all weather
conditions. They are compact, lightweight and versatile applications. The development of the aircraft in this paper,
it was driven by six electri brushless motors. The maximum carried loads were up to 3.5 kg. Speed control used
ESC with lithium polymer battery, 12 V., 6,000 mA / hr. The flight control system consists of radio ground control,
microcontrollers ARM Cortex M4 core 32-bit electronic gyro sensor, three axis accelerometer, compass, the
specified height position GPS / GNSS and ArduPilot program. The tank is fitted with a 2 liter tank, a 12V 10W
motor pump, a 0.8 bar pressure, 3 head at 0.1 mm , with all ground control radio. The test results showed that
semi-automatic flying was stable. It can maintain the flying level at any high position, according to flight plan. 18point fuselage, 3.2-3.6-meter fuselage at 2 meters, speed of 200 cm / sec, total length of 1.44 km, 6 minutes of
mission time covering 3,200 square meters or 2 rai. Distortion from position and height 0.3 - 1.2 and 0.1 -0.3
square meters, respectively. After the flight, the battery charge of 5,152 mA / hr can fly 10-12 minutes per charge.
Keywords: agricultural aircraft

บทนา
ภาคเกษตรก็ ยั งมีความส้ าคั ญในการหล่ อเลี ยงปากท้ องประเทศ เป็ นภาคส่ วนที่ มีฐานประชากรที่ เกี่ ยวข้ อง
จ้านวนมาก ด้วยรากเหง้าของประเทศไทยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีสภาพภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศที่เหมาะจะท้าไร่ ท้านา
ท้าสวน ได้ตลอดทังปี การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกรรมด้วยเครื่องพ่นยาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย การลดอันตราย
โดยการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรตามสภาพความเป็นจริงของพืนที่ โดยการพัฒนา
อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle) ที่สามารถบินได้อัตโนมัติระบบควบคุมการบินด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม
การควบคุมบนชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก หรือสมองกลฝังตัว (Embedded) ที่จัดท้าแผนการบินไว้ก่อนล่วงหน้า
ได้มีการวิจัยและพัฒนากันมานานแล้ว จากการศึกษาผลงานวิจัยในประเทศที่ผ่านมา ตัวอย่างอากาศยานการเกษตร
บริษัท DJI AGRAS MG-1 [9] Yamaha RMAX [10] Bug Away Thailand รุ่น BA 5L [8] และเฮลิคอปเตอร์ รุ่น NZ166 [4]
ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการฉีดพ่นหรือจ้าหน่ายในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ ต้นทุนสูง อากาศยานการเกษตร
ขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสมกับพืนที่แปลงการเพาะปลูก ผลไม้ตน้ สูง แปลงการเกษตรผสมผสานหรือชุมชุนขนาดเล็ก

ขั้นตอนและวิธีการ
1. อากาศยานมัลติโรเตอร์ชนิด 6 ใบพัด
อากาศยานท้าจากอลูมิเนียมพับเก็บแขนได้เคลื่อนย้ายสะดวก ยึดมอเตอร์ที่ติดตังใบพัด 10x4.6 นิว กับแผ่น
อีฟ๊อกซี แรงยก (Lift :F ) จากการหมุนใบพัดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแสดงในรูปที่ 1 แรงที่กระท้าบนตัวล้าโดยทั่วไป
ประกอบด้วย แรงฉุด (Drag) แรงขับ (Thrust) น้าหนัก (Weight) และ เกิดจากองค์ประกอบความเฉือน ความดันที่กระท้า
ในทิศทางตังฉากกับทิศทางการบิน เป็นแรงที่ท้าให้ลอยในอากาศ (Hovering) โดยควบคุมให้ความเร็วใบพัด [2] ทังหกตัว
(F1 ถึง F6) ความเร็วและมีทิศทางใบพัดหน้า -หลังตรงข้ามกัน ทิศทางเคลื่อนที่เอียงซ้าย/ขวาแกนเอียง (Roll) เอียงหน้า
และ หลั ง แกนระดั บ (Pitch) ส่ ว นแกนการหมุ น (Yaw) ส้ า หรั บการหมุ น ตั ว เพื่ อ ให้ อ ากาศยานสามารถบิ น ได้ เ อง
โดยการรั กษาเสถี ยรภาพ และท่ าทางการบิ นใน ตั วควบคุ มการบิ น (Flight Controller) ควบคุ มให้ อากาศยานทนต่ อ
การรบกวนที่เกิดจากแรงลมหรือแปรปรวน

Proceedings
254

ภาพที่ 1 การสร้างแรงยกตัวล้าอากาศยาน 6 ใบพัด
การขับเคลื่อนใบพัดแนวราบหนึ่งอันหรือมากกว่านัน ใบพัดด้านบนความโค้งมากกว่าด้านล่าง อากาศ
ที่บริเวณผิวปีกด้านบนต้องเคลื่อนที่ได้ระยะทางไกลกว่าอากาศที่บริเวณผิวปีก อัตราเร็วของอากาศที่บริเวณผิวปีก
ด้านบนจะสูงกว่าที่ผิวปีกด้านล้าง ท้าให้ความดันของอากาศที่ผิวปีกด้านล่างมากกว่าที่ผิวปีกด้านบน เกิดแรงยกขึน
ค่าของแรกยกดังกล่าวหาได้จากสมการมูลฐานของแรงยกตามหลักการของเบอร์นูลลีดังนี
1

(1)

𝐹 = ( 𝑉 2 ) 𝐴𝐶𝐿
2

เมื่อ 𝐹 แทนด้ ว ยแรงยกหน่ว ยนิว ตัน  ความหนาแน่น ของอากาศ (1.164) [7] ลู ก บาศก์ เมตร 𝑉 อั ต รา
ความเร็วของอากาศ m/sec 𝐴 แทนพืนที่ผิวของใบพัดตารางเมตร(m2) และ 𝐶𝐿 ค่าสัมประสิทธิ์ของแรงยก เท่ากับ (1.7)
การหมุนใบพัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านควบคุมความเร็วแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย (𝑉𝐵𝑙 ) [1] จ่ายให้กับขดลวด
มอเตอร์ดังนี
𝑉𝐵𝑙 = 𝑣𝑅 + 𝑣𝐿𝑚 + 𝑒

ดังนัน

𝑉𝐵𝑙 = 𝑅𝑖 + 𝐿𝑚

𝜕𝑖
𝜕𝑡

+

𝜔
𝐾𝑣

(2)

โดย 𝑒 แทนแรงเคลื่อนเหนียวน้าต้านกลับ (emf) 𝑅 ค่าความต้านทานขดลวด 𝐿𝑚 ค่าความเหนี่ยวน้าขดลวด
𝜔 ความเร็วเชิงมุม (rad/sec) และ 𝐾𝑣 แทนค่าคงที่แรงดันต่อรอบ (rad/sec/volt) ในกรณีนีเลือกมอเตอร์เบอร์ 2213
ขนาด 930 𝐾𝑣 ความต่างศักย์ของไฟฟ้าแบตเตอรี่ 12 V. ประมาณการความเร็ วในหน่วยรอบต่อวินาทีต่อโวลต์
11,100 rpm คิดเป็น 1,162 rad/sec ใบพัดได้อัตราเร็วเฉลี่ย 𝑉 เท่ากับ 73.8 m/sec ความยาว 10 นิว มีพืนที่ 𝐴
วัดได้ 1.12 x 10-3 m2 เมื่อน้าไปแทนในสมการที่ (1) จะท้าให้มีแรงยกสูงสุด 6.03 นิวตันต่อมอเตอร์หนึ่งลูก ดังนัน
อากาศยานไร้นักบินชนิด 6 ใบพัดรับน้าหนักได้สูงสุด 3.5 kg.
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ภาพที่ 2 รายละเอียดระบบควบคุมการบิน
2. ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ
การควบคุมการบินส่วนหลักได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการบินบนตัวล้ารูปที่ 2 และระบบควบคุมภาคพืน
GCS บอร์ ด ควบคุ ม การบิ น โดยเลือ กใช้ระบบควบคุ ม ArduPilot [5] ประกอบด้ ว ย ArduPilot ARM Cortex M4 core
32-bit (PixHawk )[3] ควบคุมการทรงตัวมาพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ไจโรสามแกนST Micro 16-bit ตัววัด
ความเร่งสามแกน ST Micro 14-bit ตัววัดแรงดันบอกความสูง MEAS เข็มทิศทาง MPU600 ระบุความสูงพิกัดต้าแหน่ง
GPS /GNSS [6] Ublox GPS NEO-M8N พร้อมโมดูลเข็มทิศ เซ็นเซอร์วัดแรงดัน กระแสไฟฟ้า น้าส่งออกสัญญาณ
เอาต์พุตขับเคลื่อนมอเตอร์ทัง 6 ตัว
3. การควบคุมจากภาคพืน้ ดินแบบไร้สาย
การติดต่อสื่อสารระหว่างอากาศยาน กับการควบคุมภาคพืนดินมี 2 ช่องทางหลัก ซึ่งใช้คลื่นความถี่แบบไร้
สายที่ ต้อ งไม่ทับซ้ อ นกั น การติด ต่อ ด้ ว ยวิทยุ บัง คั บย่า นความถี่ 2.4 GHz เพื่อ ควบคุ ม ในระยะสายตานั ก บิ น ใช้ ใ น
การน้ า เครื่ อ งขึ น-ลง รวมถึ ง หากเกิ ด กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ เ ครื่ อ ง หรื อ ควบคุ ม การบิ น ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ น ช่ อ งสั ญ ญาณ
CH1-CH6 ใช้เลือกโหมดการบินจากสวิตช์ CH 5 ควบคุมโหมดการบิน Stabilize โหมดการบินอัตโนมัติ (Auto) ปฎิบัติ
ตามภารกิจอาทิเช่น บินไปยังจุดที่ก้าหนด รอเวลา บินวนเป็นวงกลม ลอยตัวหยุดนิ่ง (Loiter) หมุนตัว ถ่ายภาพลงจอด
บินกลับจุดปล่อย เป็นต้น การควบคุมและติดตามการบินด้วย Telemetry ในโหมดการบินอัตโนมัติ เป็นการสื่อสาร
ข้ อ มู ล แบบสองทิ ศ ทางด้ ว ยคลื่ น ความถี่ 433 MHz สามารถติ ด ต่ อ โดยตรงกั บ โปรแกรม Mission Planner
บนระบบปฏิบัตกิ าร Windows หรือแอปพลิเคชันในระบบ Android โดย 3DR Services [3] บนสมาร์ทโฟน

ผลการดาเนินงาน
อากาศยานไม่เพียงแต่บินอัต โนมัติได้เท่านัน การบินเข้าถึงและออกจากต้าแหน่งที่ก้าหนดได้แม่นย้าเป็นสิ่งที่
ส้าคัญอย่างยิ่ง เพราะนันหมายถึงความคลาดเคลื่อนจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทังนีขึนอยูก่ ับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
รูปทรงอากาศยาน สภาพอากาศทิศทางต้านหรือตามลม ความเร็วเข้าถึงเป้าหมายและระยะห่างจากจุดหมายถั ดไป
เป็ น ต้น เงื่อ นไขเหล่ า นีต้อ งทดสอบบิ น หลาย ๆ ครั ง น้ า มาก้ า หนดหาค่ า พารามิเตอร์ ค วบคุม การบิ น ที่ เหมาะสม
จากการทดสอบก้ า หนดแผนการบิ น และน้ า ผลบั น ทึ ก การบิ น (Log File) จ้ า แนกข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม Matlab
น้าผลเปรียบเทียบกับโปรแกรมสารสนเทศภูมศิ าสตร์ พบว่าเส้นทางการบินเข้ าหา-ออกจากต้าแหน่ง ไปยัง Waypoint
ถัดไปท้าได้อย่างดี ยังคงรักษาระดับความสูง ความเร็วในการบินอัตโนมัติได้
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การทดสอบการบินโดยควบคุบจากนักบินภายนอกภาพที่ 3 ก) ติดตังถังบรรจุขนาด 2 ลิตร พร้อมมอเตอร์ปั้ม
12 V. ความดัน 0.8 Bar. ต่อกับสายยาง 6 mm. กับหัวฉีดพ่นหมอกขนาด 0.1 mm. จ้านวน 3 หัว น้าหนักพร้อมบิน 1.5
kg วัดค่ากระแสไฟฟ้า น้ามาเปรียบเทียบกับบันทึกการบิน

ก) ควบคุมการบินจากนักบินภายนอก ข) ปรับเทียบวัดค่ากระแสไฟฟ้า
ภาพที่ 3 การทดสอบบินในโหมดควบคุมด้วยนักบินภายนอก
อากาศยานเกษตรเมื่อบรรจุน้า 1 ลิตร บินฉีดพ่นน้า ดังรูปที่ 4 และ 5 จากผลการทดสอบพบว่าพลังงาน
ใช้ แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย 10.51 V. ที่กระแสไฟฟ้า 34.4 A ก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 350 Watts ใช้เวลาฉีดพ่น 2.56 นาที และ
เมื่อน้าแบตเตอรีมาชาร์จได้ 2,356 mA/hr

ภาพที่ 4 น้าหนักบรรทุก 1 ลิตร บินฉีดพ่น
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ข) กระแสไฟฟ้า

ค) พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตอ่ เที่ยวบิน

ภาพที่ 5 วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าเมื่อบรรจุน้า 1 ลิตร
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การทดสอบบรรจุน้า 1.5 ลิตร บินฉีดพ่นน้าพบว่าใช้แรงดัน เฉลี่ย 10.3 V กระแสไฟ 50.2 A กระแสสูงสุด
68 A ก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 450 วัตต์ มีระยะเวลาฉีดพ่น 2.22 นาที ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 พลังงานไฟฟ้าเมื่อบรรจุน้า 1.5 ลิตร
ทดสอบบินพ่นน้าอัตโนมัติในสนามฟุตบอลดังแสดงในภาพที่ 7 โดยก้าหนดต้าแหน่งการบิน 18 จุด ระยะห่างแถว
บิน 3.2-3.6 เมตรที่ความสูง 2 เมตร มีความเร็วเดินทาง 200 cm/sec รวมระยะทาง 1.44 กิโลเมตร ใช้เวลาปฎิบัติภาระกิจ
ทังสิน 6 นาที ครอบคลุมพืนที่ 3,200 ตารางเมตร หรือ 2 ไร่ ภายหลังจากการบินน้าแบตเตอรีมาชาร์จได้ 5,152 mA/hr

ก)บันทึกการบิน Google Map

ข) ติดตามการบินด้วยสมาร์โพน

ภาพที่ 7 จัดท้าแผนการบินอัตโนมัติ
บันทึกการบินในภาพที่ 7 น้ามาความคลาดเคลื่อนจากต้าแหน่งได้ภาพที่ 8 ก) และความสูง ภาพที่ 8
ข) พบว่าเลื่อนไปตากต้าแหน่งเดิมในช่วง 0.3 – 1.2 และความสูง 0.1 -0.3 ตารางเมตร

ก) ความคากเคลื่อนจากต้าแหน่ง

ข) ระดับความสูง

ภาพที่ 8 ผลความคลาดเคลื่อนจากการบินอัตโนมัติ
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สรุปผล
การพัฒนาและทดสอบอากาศยานแบบ 6 ใบพัด ใช้วัสดุโครงสร้างไม่ซับซ้อนน้าหนักเบาแขนอลูมิเนียมยึดมอเตอร์
ช่วยระบายความร้อน ลดการรบกวนสนามแม่เหล็กจากสายไฟ ยึดด้วยแผ่นปรินท์อีพ็อกซี่มีความยื ดหยุ่นสูง ยางลอง
ลดแรงการสั่นสะเทือนจากมอเตอร์ พับแกนมอเตอร์เก็บได้กะทัดรัด การน้าร่องด้วยจ้านวนดาวเทียมที่มากขึนท้าให้การ
หาต้าแหน่งที่ถูกต้องแม่นย้า ในโหมดการท้างานอัตโนมัติเพื่อให้ได้ความเร็ วคงที่ และการฉีดพ่นเพื่อให้แน่ใจว่าการ
เพาะปลูกจะได้รับสเปรย์เหมือนกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับการบินใกล้กับมนุษย์ หรือสิ่งปลูกสร้าง ความเสี่ยง
หรือเป็นอันตราย ได้อย่างสะดวก ลดระยะเวลา ช่วยทุ่นแรง ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้คนแบกถังน้ายา แล้วเดินฉีดหรือ
พ่นยาไปตามท้องไร่นาหรือสวน ต้นไม้สูง ๆ ก็ไม่สามารถที่จะขึนไปพ่นอย่างทั่วถึง บางครังก็ต้องเดินเยียบข้าวต้นเล็ก ๆ ให้
เสียหายไปอีก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอากาศยานการเกษตร มีราคาที่แพงอยู่มาก เมื่อเทียบกับราคาค่าจ้างคนงานพ่นยา
ที่ ราคาอยู่ ที่ 60-100 บาทต่ อไร่ ต้ องเรี ยนรู้ เรื่ องระบบต่ างๆที่ ซั บซ้ อน แบตเตอรี่ ที่ มี ราคาแพง เครื่ องบิ นมี ปั ญหา
เกิดอุบัติเหตุ เช่นแบตเตอรี่เสื่อม บินชนต้นไม้ อุปกรณ์ขัดข้อง ท้าให้เครื่องตก ก็จะเกิดความเสียหาย การบินพ่นยา
เนื่องจากเครื่องบินบรรทุกน้ายาได้ไม่มาก จึงต้องลงมาเติมน้ายากันบ่อย และเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใช้ไปในแต่ละเที่ยวอีกด้วย
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การเปรี ยบเที ยบลั กษณะรู ปทรงของแท่ งเชื้ อเพลิ งชี วมวลที่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพทาง
ความร้อนและอายุการใช้งานเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
A comparison of the shape of the biomass fuel effecting to the thermal
efficiency and lifetime as a renewable fuel
กานต์ วิรุณพันธ์1* ธนารักษ์ สายเปลี่ยน1 และ ชุมพล ชัยประเดิมศักดิ1์
Kant Wirunphan1*, Thanarak Saiplean1 and Chumphon and Chaipradermsak1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีเป็นการเปรียบเทียบลักษณะรูปทรงพืนที่หน้าตัดของแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพ
ในการให้พลังงานความร้อนและอายุการใช้งานเพื่อเป็นเชือเพลิงทดแทน9ในการด้าเนินงานวิจัยนีจะใช้ใบยูคาลิปตัสมาท้า
การย่ อยให้ มี ข นาดเล็ ก โดยผ่ านรู ตะแกรงขนาด 50 × 50 มิ ลลิ เมตร และใช้ ใบยู ค าลิ ปตั ส ผสมกั บแป้ ง มั นและน้ า
ในอั ตราส่ ว น 7:3:1 จากนั นน้ ามาอั ดขึ นรู ปเป็ นแท่ ง เชื อเพลิ ง ชี ว มวลโดยมี พื นที่ ห น้ าตั ด 4 ลั กษณะ ประกอบด้ ว ย
พืนที่หน้าตัดรูปทรงห้าเหลี่ยม พืนที่หน้าตัดรูปทรงสี่เหลี่ยม พืนที่หน้าตัดรูปทรงสามเหลี่ยม และพืนที่หน้าตัดรูปทรงกลม
โดนัท โดยแต่ละลักษณะจะมีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 มิลลิเมตร และมีพืนที่หน้าตัดเท่ากับ 125fตาราง
มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 10 ของขนาดพืนที่หน้าตัด จากนันน้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่ผ่านการอัด
ขึ นรู ป ไปอบไล่ ค วามชื นให้ ไ ด้ ค่ า ความชื นที่ 8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และทดสอบหาค่ า พลั ง งานความร้ อ น ด้ ว ยเครื่ อง
AutodBombdCalorimeter.ทดลองหาอัตราการสิ นเปลืองโดยการต้มน้าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และเปรียบเที ยบ
พลังงานความร้อนของแต่ละลักษณะพืนที่หน้าตัด และทดสอบหาปริมาณเถ้าในแท่งเชือเพลิงชีวมวล ผลการทดลองพบว่า
แท่งเชือเพลิงชีวมวลจะให้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุดอยู่ที่ 4,194.80dแคลอรี่/กรัม ลักษณะพืนหน้าตัดรูปทรงสามเหลี่ยม
ให้คา่ ความชืนต่้าสุดที่ 5.14dเปอร์เซ็นต์ ลักษณะพืนที่หน้าตัดรูปทรงห้าเหลี่ยมมีอัตตราการสินเปลืองเชือเพลิงน้อยที่สุดที่
0.74fกิโลกรัม/ชั่วโมง และลักษณะพืนที่หน้าตัดรูปทรงกลมโดนัทให้ปริมาณเถ้าน้อยสุดที่ 7.5 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: แท่งเชือเพลิงชีวมวล, ตัวประสาน, ใบยูคาลิปตัส
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Abstract
This research is a comparison of the shape of the biomass fuel effecting to the thermal efficiency and
lifetime as a renewable fuel. The operation of research by take eucalyptus leaves to milling in small size at 50x50
millimeter by sieve, and mixture between eucalyptus leaves, cassava powder and water in ratio 7:3:1. Next, those
binding materials were formed the briquette shape with 4 different cross section areas consisting of pentagon,
square, triangle, and circle shapes. Each of these fuel briquettes has a hole with a diameter of 14.5 millimeter.
125 square millimeter and deviation was at 10 percent of the size of cross section areas. After that, those fuel
briquettes were tested, baked to obtain appropriate humidity at 8 percent. They were tested about thermal energy
using auto bomb calorimeter. They were boiled with 70 degree of Celsius of temperature to test fuel consumption
rate. Finally, the fuel briquettes with different cross section areas were also tested about amount of ashes.
The result of experimented. It was found that biomass fuel had the most thermal energy at 4,194.80 calorie per
gram. The fuel briquette with different shapes of cross section areas revealed different results. The triangular shape
had the lowest humidity at 5.14 percent. The pentagon shape has the lowest rate of fuel consumption at 0.74
kilogram per hour. The circle shape produced the last amount of ashes 7.5 percent.
Keywords: biomass fuel, binder, leaves Eucalyptus

บทนา
ปัจจุบันการใช้พลังงานเชือเพลิงของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทจะใช้พลังงานเชือเพลิงถ่ านไม้และฟื นเป็ น
ส่วนมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืนที่ป่าไม้ในประเทศไทย จากข้อมูลการส่งเสริมพลังงานพบว่าประเทศไทยใช้ฟืนและถ่านไม้
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานอื่น ๆ ประกอบกับพืนที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงเหลือร้อยละ 25.62
ของพืนที่ป่าไม้ทังหมดในประเทศไทย พลังงานเชือเพลิงที่น้ามาใช้นันจะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบขึนอยู่กับสภาพพืนที่ใน
การใช้งานและวัตถุดิบ เช่น ถ่านไม้ ฟืน ก๊าซและน้ามัน การหาพลังงานเชือเพลิงทดแทนจึงเป็นเรื่องน่าสนใจ พลังงาน
หมุนเวียนที่นิยมกันมากได้แก่ไม้ฟืน ถ่าน กากอ้อยและแกลบ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน้ามาใช้เป็นเชือเพลิงในการหุงต้มของ
ครัวเรือนในชนบทและในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าในอนาคตจะมีพลังงานใช้กันอย่างพอเพียงจึงต้องพิจารณา
แหล่งพลังงานทุกชนิดที่สามารถน้ามาใช้และเอือประโยชน์ พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่สะอาดแต่ยังไม่สามารถเป็น
พลังงานขาดขนาดใหญ่ได้รวมทังราคาสูงมาก การน้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นและ
เร่งด่วนโดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีสิ่งสูญเสียและสิ่งเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
ด้ านเกษตรกรรมต่ าง ๆ เช่นชานอ้อยเน่ าเปื่ อย กะลามะพร้ าว กะลาปาล์ ม กะลาตาล เปลือกผลไม้หรือวั ชพื ชต่าง ๆ
อยู่ จ้ านวนมาก การน้ าชานอ้ อยเน่ าเปื่ อย เศษวั สดุ ทางการเกษตรหรื อวั ชพื ชต่ าง ๆ เหล่ านี มาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ใน
การใช้ทดแทนฟืนและถ่านนันก่อให้เกิดพลังงานเชือเพลิงทดแทนส้าหรับหุงต้มในครัวเรือนในราคาที่ถูกและเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะช่วยรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่ส้าคัญอีกด้วย [1,2] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตังอยูเ่ ลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน หมูท่ ี่ 7 ต้าบลไม้งาม อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก มีเนือที่
โดยประมาณ 191 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา พืนที่ทังหมดประกอบด้วยโรงฝึกปฏิบัตงิ าน ส้านักงาน อาคารเรียนและอาคารต่าง ๆ
ประมาณร้อยละ 50 พืนที่ที่เป็นสวนหย่อมและต้นไม้ประมาณร้อยละ 50 ของพืนที่ ซึ่งต้นไม้ที่ส้ารวจพบในเขตพืนที่ภายใน
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก นั นจะประกอบด้ วยหลากหลายชนิดโดยส่ วนมากจะเป็ นต้นไม้ ยื นต้ น
และจะผลิใบตลอดปี

Proceedings
261

จากการส้ารวจวิธีการเก็บและก้าจัดใบไม้ของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ในอดีตที่ผ่านมาจะนิยมเผาท้าลายทิงบริเวณกลางแจ้ง การก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาท้าลายทิงกลางแจ้งจะเกิด
ฝุ่นละอองและควันเขม่าจากการเผาไหม้และผลจากการเผาไหม้นันจะมีก๊าซต่างๆ เกิดขึนซึ่งก๊าซจะขึนอยู่กับลักษณะของ
ขยะมูลฝอยที่น้ามาเผาท้าลายเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารประกอบของแมงกานี ส
ทองแดง ตะกั่ว ฝุ่นละอองและสารประกอบอนินทรีย์ของตะกั่วที่เป็นพิษต่อร่างกาย ต่อบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ต่อมาได้เปลี่ยนวิธีการเก็บก้าจัดขยะโดยการฝังกลบแต่ยังต้องมีการรวบรวมขยะแล้วท้าการขนย้ายขยะไปยังบ่อฝังกลบท้า
ให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา วิธีการฝังกลบนันจะต้องใช้พืนที่ในการฝังกลบเป็นจ้านวนมากและส่งผลกระทบตามมาคือท้าให้
เกิดการส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชือโรค ส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนต่อแหล่งน้าบนดินและใต้ดิน

ภาพที่ 1 ลักษณะต้นไม้ยนื ต้นบริเวณสนาม
มทร.ล้านนา ตาก

ภาพที่ 2 ลักษณะต้นไม้รอบถนนภายใน
มทร.ล้านนา ตาก

ภาพที่ 3 ลักษณะการจัดเก็บขยะประเภทใบไม้
ของ มทร.ล้านนา ตาก

ภาพที่ 4 การก้าจัดขยะโดยการเผาท้าลายทิง
กลางแจ้งของ มทร.ล้านนา ตาก

จากปัญหาการจัดเก็บและก้าจัดขยะประเภทใบไม้และเศษวัชพืชต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก จากที่ได้กล่าวมาแล้วนัน เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐในเรื่องของการส่งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน การค้นหาพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน คณะผู้ด้าเนินงานโครงการวิจัย
ได้เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของขยะประเภทใบไม้และวัชพืชที่ถูกน้าไปฝังกลบเหล่ านัน จึงได้มีแนวคิดที่จะน้าใบไม้และ
วัชพืชเหล่านันมาท้าการผลิตเป็นแท่งเชือเพลิงชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานเชือเพลิงทดแทนการใช้ถ่านไม้ถ่านฟืนของประชากร
ต่อไปในอนาคต จึ งได้ เสนอโครงงานวิจั ยเรื่ อง “การเปรี ยบเที ยบลั กษณะรู ปทรงของแท่ งเชื อเพลิ งชี วมวลที่ มี ผลต่ อ
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ประสิทธิภาพทางความร้อนและอายุการใช้งานเพื่อเป็นเชือเพลิงทดแทน” (A comparison of the shape of the biomass fuel
affecting to the thermal efficiency and lifetime as a renewable fuel.)

วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. วั ต ถุ ดิ บที่ ใ ช้ ใ นการทดลองคื อ ใบยู คาลิ ปตั ส โดยท้ า การตี ย่ อ ยส้ าเร็ จ ผ่ า นการร่ อ นด้ ว ยตะแกรงขนาด
50 x 50 มิลลิเมตร (เนื่องจากใบยูคาลิปตัสให้พลังงานความร้อนสูงที่สุด ปริมาณเถ้าที่ต่้าและความชืนต่้าที่สุด อ้างอิงจาก
โครงงานเรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากใบไม้เพื่อเป็นพลังงานทดแทนของนางสาวนิภาพรรณ นันตาวงศ์
และนางสาวศิวไิ ล เขน่วม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก) [3]
2. ใช้อัตราส่วนผสมใบยูคาลิปตัส: แป้งมัน: น้า ที่ 7:3:1 ส้าหรับอัดขึนรูปเชือเพลิงอัดแท่งจากใบยูคาลิปตัส
3. อัดขึนรูปแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่มีลักษณะพืนที่หน้าตัด 4 ลักษณะ ซึ่งประกอบด้วยพืนที่หน้าตัดห้าเหลี่ยม
พืนที่หน้าตัดสี่เหลี่ยม พืนที่หน้าตัดสามเหลี่ยมและพืนที่หน้าตัดกลมโดนัท โดยแต่ละลักษณะจะมีรูตรงกลางขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 14.5 มิลลิเมตร และมีพืนที่หน้าตัดเท่ากับ 125 ตารางมิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ
10 ของขนาดพืนที่หน้าตัด (อ้างอิงจากกลุ่มของ นายศุภกฤษ เหล็กเพ็ชร์ นายทศพร ค้าศรี ที่ได้ผ่านการสอบหัวข้อ
โครงงานมาแล้วเรื่องการศึกษาและเปรี ยบเทีย บอิทธิผลของรู ปทรงที่มีผ ลต่ออายุการใช้งานและการให้พ ลั ง งาน
ความร้อนของเชือเพลิงถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด) [4]
4. แท่งเชือเพลิงชีวมวลมีความชืนไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐาน (มผช.2538/2547)
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43
49

42
(ข)

29

(ก)

39.5

39

(ค)

(ง)

ภาพที่ 5 ลักษณะพืนที่หน้าตัดทัง 4 ลักษณะ
(ก) ลักษณะรูปทรงห้าเหลี่ยม
(ข) ลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยม
(ค) ลักษณะรูปทรงสีเ่ หลี่ยม
(ง) ลักษณะรูปทรงกลมโดนัท
5. เครื่องตีย่อยเศษใบไม้ ส้าหรับย่อยใบไม้โดยใช้ใบมีดหมุนตีให้ใบไม้ร่วงผ่านตะแกรง
6. เครื่องอัดขึนรูปแท่งเชือเพลิงแบบเกลียวอัด ส้าหรับอัดแท่งเชือเพลิง ก่อนอัดจะต้องท้าการย่อยก่อนเสมอ
การบดอัดของวัสดุที่เกิดจากแรงขัดสีของวัสดุกับเกลียวภายใต้แรงดันสูง

(ก)

(ข)
ภาพที่ 6 เครื่องที่ใช้ในการทดลอง
(ก) เครื่องตีย่อยเศษใบไม้ (ข) เครื่องอัดขึนรูปแท่งเชือเพลิงแบบเกลียวอัด
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7. เตาอบไล่ความชืนแบบขดลวดความต้านทานใช้ส้าหรับอบแท่งเชือเพลิงเพื่อให้ได้คา่ ความชืนไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์
8. เครื่อง Auto Bomb Calorimeter เครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานความร้อน

ภาพที่ 7 เตาอบไล่ความชืน

ภาพที่ 8 เครื่อง Auto Bomb Calorimeter

9. เครื่องชั่งส้าหรับชั่งวัตถุดิบในการทดลองแบบดิจิตอล 4 ต้าแหน่ง ขนาด 5,000 กรัม ใช้ส้าหรับชั่งแท่ง
เชือเพลิงชีวมวลที่ผ่านการอัดขึนรูปมาแล้ว
10. เตาถ่านส้าหรับหุงต้มหรือเตาอังโล่ และภาชนะในการบรรจุน้าความจุประมาณ 2 ลิตร ใช้ส้าหรับการต้ ม
น้าในการทดลองเพื่อหาอัตราการสินเปลืองเชือเพลิงชีวมวล
11. เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถใช้ วั ด อุ ณ หภู มิ ทั่ ว ๆ ไป ไปใช้ วั ด อุ ณ หภู มิ ข องน้ า โดยการจุ่ ม
เทอร์โมมิเตอร์ลงในน้าที่ตม้
12. นาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือใช้จับเวลาในการต้มน้าเดือด จะมีรอบเวลาบอกเป็นวินาที
13. ภาชนะผสมวัตถุดิบ ใช้ส้าหรับผสมใบไม้ที่ผ่านการย่อยแล้วกับตัวประสาน เพื่อน้าไปอัดขึนรูปด้วยเครื่องอัด
ขึนรูปแท่งเชือเพลิงแบบเกลียวอัด
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการการผลิตแท่งเชือเพลิงชีวมวลได้มาจากการ
ค้นคว้าจากแหล่งความรู้คอื ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
2. เงื่อนไขการทดลอง
2.1dวัตถุดบิ ที่ใช้ในการท้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลคือใบยูคาลิปตัส
2.2dท้าการผสมตัวประสานใบยูคาลิปตัส แป้งมันส้าปะหลังและน้าในอัตราส่วนผสม 7:3:1
2.3dตรวจสอบแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่ผ่านการขึ นรูปมาแล้วโดยสังเกตด้วยตาและใช้มือสัมผัสว่าลักษณะ
แท่งเชือเพลิงชีวมวลที่อัดออกมานันไม่แตกหัก ไม่เสียรูปทรง
2.4dน้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่มีลักษณะพืนที่หน้าตัด 4 ลักษณะ ประกอบ ด้วยพืนที่หน้าตัดห้าเหลี่ ยม
พืนที่หน้าตัดสี่เหลี่ยม พืนที่หน้าตัดสามเหลี่ ยม และพืนที่หน้าตัดทรงกลมโดนัท มาท้าการอบลดความชืนให้ได้ไม่เกิน
8 เปอร์เซ็นต์
2.5dน้ า แท่ ง เชื อเพลิ ง ชี ว มวลที่ ผ่ า นการลดความชื นไม่ เ กิ น 8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มาตรวจสอบด้ ว ยเครื่ อ ง
Auto Bomb Calorimeter ซึ่งจะได้คา่ พลังงานความร้อนออกมา
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2.6dทดสอบคุณสมบัตขิ องแท่งเชือเพลิงชีวมวล เพื่อหาอัตราการสินเปลืองของแต่ละลักษณะพืนที่หน้าตัด
ทัง 4 ลักษณะ โดยการทดสอบด้วยการต้มน้าให้ได้อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส ทดลองเสร็จท้าการปิดเตาทันที ไม่มี
การไหลของอากาศเกิดการเผาไหม้ภายในเตา
2.7dทดสอบหาปริมาณเถ้าในแท่งเชือเพลิงชีวมวล ท้าการทดลองในสภาวะห้องปิด การไหลของอากาศ
เป็นธรรมชาติ
2.8dท้ า การเปรีย บเที ยบลั กษณะพืนที่ หน้าตั ดของแท่ ง เชือเพลิ งชีวมวลที่ มีต่อ ประสิ ทธิ ภาพในการให้
พลังงานความร้อน ว่าลักษณะพืนที่หน้าตัดใดเหมาะสมที่สุด
3...การเตรียมแท่งเชือเพลิงชีวมวล เมื่อท้าการย่อยใบยูคาลิปตัสและจัดเตรียมวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ครบ
สมบูรณ์แล้ว ขันตอนต่อไปเป็นการอัดขึนรูปแท่งเชือเพลิงชีวมวลด้วยเครื่องอัดขึนรูปแบบเกลียวอัดเพื่อท้าการเก็บ
ข้อมูลและบันทึกผลที่ใช้ท้าการอัดแท่งเชือเพลิงมีขันตอนดังต่อไปนี
3.1 น้าใบยูคาลิปตัสมาท้าการย่อยด้วยเครื่องตีย่อยเศษใบไม้

(ก)

(ข)

ภาพที่ 9 การเตรียมวัตถุดิบ
(ก) ลักษณะใบยูคาลิปตัสก่อนท้าการย่อย (ข) ลักษณะใบยูคาลิปตัสที่ผ่านการย่อยและผสมกับตัวประสาน
3.2 ท้าการอัดขึนรูปแท่งเชือเพลิงชีวมวลตามอัตราส่วนของวัตถุดิบคือ ใบยูคาลิปตัส:แป้ง:น้า (7:3:1) แท่ง
เชือเพลิ ง ที่ ไ ด้ มี รูป ทรงที่ แ น่น อน ยึด เกาะกั น ได้ ดี เหนีย วแข็ ง ไม่เ ปราะ แท่ ง เชือเพลิ ง ที่ ไ ด้ มีลั ก ษณะพืนที่ ห น้ า ตั ด
4 ลักษณะ ประกอบด้วยพืนที่หน้าตัดห้าเหลี่ยม พืนที่หน้าตัดสี่เหลี่ยม พืนที่หน้าตัดสามเหลี่ยม และพืนที่หน้าตัดทรงกลม
โดนัทโดยแต่ละรูปทรงจะมีพืนที่หน้าตัดเท่ากับ 125 ตารางเมตร มีรูตรงกลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 มิลลิเมตร
3.3 ลักษณะรูปทรงแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่ได้จากใบยูคาลิปตัส

(ก)

(ข)
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(ค)

(ง)
ภาพที่ 10 ลักษณะรูปทรงแท่งเชือเพลิงชีวมวลทัง 4 ลักษณะ
(ก). แท่งเชือเพลิงรูปทรงกลมโดนัท
(ข)..แท่งเชือเพลิงรูปทรงห้าเหลี่ยม
(ค)..แท่งเชือเพลิงรูปทรงสามเหลี่ยม
(ง)..แท่งเชือเพลิงรูปทรงสี่เหลี่ยม

3.4 น้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่ได้มาท้าการชั่งน้าหนักก่อนท้าการอบ

ภาพที่ 11 การอัดขึนรูปแท่งเชือเพลิง

ภาพที่ 12 ชั่งน้าหนักแท่งเชือเพลิงชีวมวล

3.5 น้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลแต่ละลักษณะรูปทรงมาท้าการอบลดความชืนให้ได้ไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์
3.6 บันทึกผลการทดลองหลังการอบทุก 1 วัน

ภาพที่ 13 แท่งเชือเพลิงที่ท้าการอบ

ภาพที่ 14 เตาอบไล่ความชืน
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4...การทดสอบหาประสิทธิภาพและคุณภาพของแท่งเชือเพลิงชีวมวล
4.1dการตรวจสอบด้ว ยเครื่อง Auto Bomb Calorimeter เมื่อ ท้ า การอัด แท่ งวั ต ถุดิบเสร็ จเรี ย บร้อยแล้ว
ขันตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบด้วยเครื่อง AutovBombvCalorimeter เพื่อหาค่าพลังงานความร้อนของแต่ละลักษณะ
รูปทรง น้าค่าที่ได้มาเก็บข้อมูลและบันทึกผลมีขันตอนดังต่อไปนี
4.2 น้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่ท้าการอัดมาท้าการบดละเอียดให้เป็นผง เพื่อท้าการทดสอบด้วยเครื่อง
Auto Bomb Calorimeter
4.3 น้าผงเชือเพลิงชีวมวลที่ได้มาท้าการชั่งน้าหนักให้ได้ประมาณ 0.2-0.3 กรัม
4.4 น้าผงเชือเพลิงชีวมวลที่ชั่งได้น้าหนักแล้วมาทดสอบด้วยเครื่อง Auto Bomb Calorimete จะได้คา่ พลังงาน
ความร้อนออกมา
4.5 จัดเก็บบันทึกข้อมูลผลการทดลอง
4.6 การทดสอบแท่งเชือเพลิงชีวมวลเพื่อหาอัตราการสินเปลือง
4.7 น้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลแต่ละลักษณะรูปทรง มาท้าการชั่งน้าหนักให้ได้ 1 กิโลกรัม
4.8 ท้าการก่อไฟด้วยแท่งเชือเพลิงชีวมวลแต่ละลักษณะรูปทรงที่ผ่านการชั่งน้าหนัก

ภาพที่ 15 การชั่งน้าหนักแท่งเชือเพลิงชีวมวล

ภาพที่ 16 การน้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลมาก่อไฟ

4.9. น้าภาชนะที่บรรจุน้าประมาณ 2 ลิตร มาต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
4.10 ท้าการวัดอุณหภูมิของน้าและจับเวลาเพื่อหาอัตราการสินเปลือง

ภาพที่ 17 ต้มน้าให้ได้อณ
ุ หภูมิที่เท่ากัน

ภาพที่ 18 ชั่งน้าหนักแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่เหลือ
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4.11 เมื่อต้มน้าให้ได้อุ ณหภู มิที่เท่ากั นแล้ ว ท้ าการปิ ดเตา และรอจนอุ ณหภู มิของเตาหุ งต้มลดลงเท่ ากั บ
อุณหภูมิหอ้ ง แล้วน้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่เหลือของแต่ละลักษณะรูปทรงมาท้าการชั่งน้าหนัก เพื่อหาอัตราการสินเปลือง
4.12 จัดเก็บและบันทึกข้อมูลผลการทดลอง
5. การทดสอบแท่งเชือเพลิงชีวมวลเพื่อหาปริมาณเถ้า
5.1..การทดสอบแท่งเชือเพลิงชีวมวลเพื่อตรวจหาปริมาณเถ้า โดยการน้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลไปท้าการจุดไฟ
โดยใช้เตาแก๊สเป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน ท้าการเผาแท่งเชือเพลิงชีวมวลเป็นเวลา 3.นาที ที่ความร้อนเท่ากันและปล่อย
ทิงไว้ให้แท่งเชือเพลิงชีวมวลเผาไหม้จนเหลือแต่ปริมาณเถ้า ท้าการจับเวลาและบันทึกผลการทดลอง มีขันตอนดังต่อไปนี
5.2 ท้าการเผาแท่งเชือเพลิงชีวมวลของแต่ละลักษณะรูปทรงที่จะน้ามาท้าการทดสอบ
5.3..เมื่อเผาแท่งเชือเพลิงชีวมวลของแต่ละลักษณะรูปทรงแล้วให้น้าไปวางไว้บนตะแกรงโดยไม่ให้มีอากาศเข้า
มารบกวนท้าการชั่งน้าหนักของเถ้าที่เหลือและท้าการจับเวลา
5.4 ท้าการค้านวณและบันทึกผลการทดลอง

ผลการศึกษา
ในการด้ า เนิน งานวิจั ย ทางคณะด้ า เนิน งานวิ จั ย ได้ ป ฏิบั ติ ต ามขั นตอนที่ ก้ า หนดไว้ไ ด้ ผ ลการทดลองคื อ
ด้านการเปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อน ค่าความชืน ปริมาณเถ้าในแท่งเชือเพลิงชีวมวล และอั ตราการสินเปลือง
เชือเพลิง ได้ผลดังต่อไปนี
1...อภิปรายผลการทดลองการลดค่าความชืนไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ โดยการอบลดความชืนและบันทึกผล
การทดลองหลังการอบทุก 24 ชั่วโมงระยะเวลา 4 วัน
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาค่าความชืน 8 เปอร์เซ็นต์ของแท่งเชือเพลิงชีวมวล
ลักษณะพืนที่หน้าตัด

รูปทรงกลมโดนัท

รูปทรงสามเหลี่ยม

รูปทรงสี่เหลี่ยม

รูปทรงห้าเหลี่ยม

จ้านวน
(วัน)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ค่าความชืน (เปอร์เซ็นต์)
ครัง 1
18.36
11.15
8.86
4.32
17.62
12.39
9.28
5.51
15.77
12.48
7.27
4.52
17.83
12.76
8.75
4.87

ครัง 2
18.55
13.03
8.29
5.25
16.02
12.27
8.03
4.36
16.18
14.14
10.31
6.75
18.55
14.55
9.62
5.40

ครัง 3
17.73
13.53
9.42
5.60
17.95
13.93
9.97
5.29
15.30
12.77
9.9
5.67
17.85
12.42
9.64
6.43

ครัง 4
18.26
14.30
9.35
6.03
17.52
13.12
8.77
5.52
16.32
12.43
9.61
5.85
18.57
13.40
9.69
5.60

ครัง 5
17.65
11.40
8.35
5.34
18.06
14.69
9.51
5.01
17.13
14.71
10.08
6.34
17.52
13.12
9.35
5.39

ค่าเฉลี่ย
18.11
12.68
8.85
5.31
17.43
13.28
9.11
5.14
16.18
13.31
9.44
5.82
18.06
13.25
9.41
5.54

ค่าความชื้น (เปอร์เซ็นต์)

จากผลการทดลองพบว่าปริมาณความชืนของแท่งเชือเพลิงชีวมวล ลักษณะพืนที่หน้าตัดรูปทรงสามเหลี่ยม
มีค่าความชืนเฉลี่ยต่้าสุด มีปริมาณความชืนที่ไม่เกินเกณฑ์ มาตรฐานซึ่งก้าหนดไว้ไม่เกิน 8% โดยการอบอุณหภูมิที่
105 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีจ้านวนพืนที่ผิวของด้ านน้อยกว่า จึงสามารถคลายความชื่นได้ดีมีค่าต่้ากว่าลักษณะ
พืนที่หน้าตัดรูปทรงอื่น เพราะถ้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลมีปริมาณความชืนที่มากเกินไป ก็จะไม่เหมาะในการน้ามาเป็น
เชือเพลิงที่ท้าให้ปริมาณความร้อนลดลงซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร้อนของแท่งเชือเพลิงชีวมวล
6

5.82

5.8
5.54

5.6
5.4
5.2

5.31
5.14

5
4.8

รูปทรงกลมโดนัท รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงห้าเหลี่ยม
ภาพที.่ 19..การเปรียบเทียบค่าความชืนของแท่งเชือเพลิงชีวมวล
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2. อภิปรายผลการทดลองหาค่าพลังงานความร้อนของแท่งเชือเพลิงชีวมวลด้วยเครื่อง Auto Bomb Calorimeter
ตารางที่ 2 ผลการทดลองหาค่าพลังงานความร้อนด้วยเครื่อง Auto Bomb Calorimeter
ลักษณะ
พืนที่หน้าตัด

ค่าพลังงานความร้อน (แคลอรี่/กรัม)

ครัง 1
ครัง 2
ครัง 3
ครัง 4
ครัง 5
รูปทรงกลมโดนัท
4196.78 4194.80
4191.90
4195.70 4194.80
รูปทรงสามเหลี่ยม
4196.90 4195.70 4197.90 4190.60 4192.90
รูปทรงสี่เหลี่ยม
4194.74
4193.79 4194.85 4195.80 4194.80
รูปทรงห้าเหลี่ยม
4192.82 4193.80 4196.83 4195.79 4194.74
หมายเหตุ : อัตราส่วนผสมกับตัวประสาน ใบยูคาลิปตัส : แป้ง : น้า : (7:3:1) โดยน้าหนัก

ค่าเฉลี่ย
4194.80
4194.80
4194.80
4194.80

จากผลการทดลองการเปรียบเทียบลักษณะพืนที่หน้าตัดของแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่มีผลต่ อประสิทธิภาพใน
การให้พลังงานความร้อน ผลจากการทดลองพบว่าแท่งเชือเพลิงชีวมวลในอัตราส่วนผสม (ใบยูคาลิปตัส :แป้ง:น้า)
7:3:1 (โดยน้าหนัก) ให้คา่ พลังงานความร้อนเท่ากับ 4,194.80 แคลอรี่ต่อกรัม
3...อภิปรายผลการทดลองเฉลี่ยค่าอัตราการสินเปลืองเชือเพลิงโดยการทดสอบด้ วยการต้มน้าให้ได้อุณหภูมิ
เท่ากันที่ 70 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 3 ผลการทดลองหาเฉลี่ยค่าอัตราการสินเปลืองเชือเพลิงโดยการทดสอบด้วยการต้มน้าให้ได้อุณหภูมิที่
เท่ากัน อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ลักษณะพืนที่หน้าตัด มวลที่ใช้ใน
ของ แต่ละรูปทรง การทดลอง
(กิโลกรัม)
รูปทรงกลมโดนัท
1
รูปทรงสามเหลี่ยม
1
รูปทรงสี่เหลี่ยม
1
รูปทรงห้าเหลี่ยม
1

มวลที่เหลือจาก
การทดลอง
(กิโลกรัม)
0.66
0.54
0.60
0.74

สินเปลือง
เชือเพลิง
(กิโลกรัม)

ระยะเวลาที่น้า
เดือด (ชั่วโมง)

อัตราการเปลือง
เชือเพลิง
(กิโลกรัม/ชั่วโมง)

0.34
0.46
0.40
0.26

0.32
0.42
0.33
0.35

1.06
1.09
1.21
0.74

จากผลการทดลองเปรียบเทียบอัตราการสินเปลืองของแท่งเชือเพลิงชีวมวลของลักษณะพืนที่หน้าตัดแต่ละ
รูปทรง พบว่ารูปทรงพืนที่หน้าตัดห้าเหลี่ยมมีอัต ราการสินเปลืองน้อยสุดที่ 0.74 กิโลกรัม/ชั่วโมง และใช้เวลาใน
การต้มน้าให้เดือดที่ 0.35 ชั่วโมง
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อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
กิโลกรัม/ชั่วโมง

1.5
1
0.5
0

1.06

1.21

1.09

0.74

ภาพที่..20..การเปรียบเทียบอัตราการสินเปลืองเชือเพลิง
4. อภิปรายผลการทดลองการหาค่าปริมาณเถ้าในแท่งเชือเพลิงชีวมวล โดยการน้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลมา
ท้าการเผาทิงไว้จนเหลือแต่เถ้าแล้วท้าการจับเวลา
ตารางที่ 4 ผลการทดลองเฉลี่ยค่าปริมาณเถ้า
ลักษณะพืนที่หน้าตัด
ปริมาณเถ้า (เปอร์เซ็นต์)
รูปทรงกลมโดนัท
รูปทรงสามเหลี่ยม
รูปทรงสี่เหลี่ยม
รูปทรงห้าเหลี่ยม

ครังที่ 1
7.52
7.70
7.84
7.67

ครังที่ 2
7.50
7.58
7.73
7.65

ครังที่ 3
7.50
7.67
7.83
7.71

ครังที่ 4
7.51
7.65
7.82
7.67

ครังที่ 5
7.50
7.67
7.82
7.69

ค่าเฉลี่ย
7.50
7.65
7.80
7.67

ปริมาณเถ้า (เปอร์เซ็นต์)

จากผลการทดลองเปรียบเทียบปริมาณเถ้าพบว่าแท่งเชือเพลิงชีวมวล ที่มีลักษณะพืนที่หน้าตัดของแต่ละ
ลักษณะรูปทรงพืนที่หน้าตัดรูปทรงกลมโดนัทให้ค่าเฉลี่ยต่้าสุดที่ 7.50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีระยะเวลาในการมอด
ดับนานที่สุด เป็นการบอกถึงความสามารถในการติดไฟเป็นเชือเพลิงได้นาน ท้าให้มีปริมาณเถ้าน้อยกว่ารูปทรงอื่น
เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับลักษณะพืนที่หน้าตัดทัง 3 รูปทรง

7.90
7.80
7.70
7.60
7.50
7.40
7.30

7.80
7.65

7.67

7.50

ภาพที่ 21 การเปรียบเทียบค่าปริมาณเถ้าของเชือเพลิงอัดแท่ง
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลองการเปรี ยบเที ยบลั กษณะพืนที่ หน้าตั ดของแท่ งเชือเพลิ งชี วมวลที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การให้พลังงานความร้อน พบว่าแท่งเชือเพลิงชีวมวล ที่มีลักษณะหน้าตัดรูปทรงสามเหลี่ยม จะมีค่าความชืนต่้าสุดที่ 5.14
เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าพลังงานความร้อนจะมีค่าเท่ากันที่ 4,194.80แคลอรี่ต่อกรัม เนื่องจากมีอัตราส่วนผสมเท่ากัน ผลจากการ
ทดลองด้านอัตราการสินเปลืองเมื่อท้าการต้มน้าเดือดที่ 70 องศาเซลเซียสพบว่าแท่งเชือเพลิงชีวมวล ที่มรี ูปทรงห้าเหลี่ยมจะ
มีอัตราการสินเปลืองต่้าสุดที่ 0.74 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และรูปทรงกลมโดนัทจะมีปริมาณเถ้าต่้าสุดที่ 7.50 เปอร์เซ็นต์
บทสรุปแท่งเชือเพลิงชีวมวลที่ได้จากการด้าเนินงานวิจัยนีที่เหมาะสมที่สุดในการน้าไปใช้งานคือแท่งเชือเพลิง
ชีวมวลที่มีลักษณะพืนที่หน้าตัดแบบทรงห้าเหลี่ยม เนื่องจากให้อัตราการสินเปลืองน้อยที่สุด
ตารางที่ . .5.สรุ ป ผลการทดลองการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะพื นที่ ห น้ า ตั ด ของเชื อเพลิ ง อั ด แท่ ง ชี ว มวลที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการให้พลังงานความร้อน
ลักษณะรูปทรง
ค่าเฉลี่ยของความชืน ค่าพลังงานความ
ค่าอัตราการ
ค่าปริมาณเถ้า
(เปอร์เซ็นต์)
ร้อน(แคลอรี/่ กรัม) สินเปลืองเชือเพลิง
(เปอร์เซ็นต์)
(กิโลกรัม/ชั่วโมง)
1) ทรงกลมโดนัท
5.31
4,194.80
1.06
7.50
2) ทรงสามเหลี่ยม
5.14
4,194.80
1.09
7.65
3) ทรงสี่เหลี่ยม
5.82
4,194.80
1.21
7.80
5) ทรงห้าเหลี่ยม
5.54
4,194.80
0.74
7.67
หมายเหตุ: อัตราส่วนผสมกับตัวประสาน ใบยูคาลิปตัส : แป้ง : น้า : ( 7:3:1 ) โดยน้าหนัก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาหาตัวประสานจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้แป้งมันเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแท่ง
เชือเพลิงชีวมวล
2. เนื่องจากการใช้แท่งเชือเพลิงชีวมวลมีควันค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะแก่การน้าไปประกอบอาหารประเภทปิ้งย่าง
3. ควรน้าแท่งเชือเพลิงชีวมวลเป็นเชือเพลิงในการผลิตแก็สชีวมวลอีกรูปแบบหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ โครงการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ้าปีงบประมาณ 2560
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Proceedings
273

เอกสารอ้างอิง
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. กระทรวงพลังงาน.
2. ประลอง ด้ารงไทย. แท่งเชือเพลิงเขียวเพื่อทดแทนฟืนและถ่าน; 2542.
3. นิภาพร นันตาวงษ์และศิวไล เขน่วม. การศึกษาเรื่องแนวทางในการผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากใบไม้เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน. มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิยาเขต ตาก; 2553.
4. ศุภกฤษ เหล็กเพ็ชร์ และทศพร ค้าศรี. การศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิผลของรูปทรงที่มีผลต่ออายุการใช้งานและการให้
พลังงานความร้อนของเชือเพลิงถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด. มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก; 2558.

Proceedings
274

การศึกษากาลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์คุณภาพต่าในจังหวัดเชียงราย
A study of Unconfined Compressive Strength of Lateral Top Soil Mix Cement
in Chiang Rai
สุรชัย อ้านวยพรเลิศ1*
Surachai Amnuaypornlert1*
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ลู ก รั ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ
การน้าไปใช้เป็นวัสดุชันรองพืนทางและชันพืนทางของจังหวัดเชียงรายโดยใช้ศึกษาแหล่งวัสดุดินจาก 4 อ้าเภอ คือ
อ้าเภอเมือง อ้าเภอพาน อ้าเภอแม่สรวยและอ้าเภอแม่จัน โดยทดสอบคุณสมบัติพืนฐานแล้วท้าการปรับปรุงด้วย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ในสัดส่วนร้อยละการแทนที่ 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ 7.5 ของน้าหนักดินลูกรังสภาพแห้งเพื่อหา
ปริมาณสัดส่วนของปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบก้าลังอัดแกนเดียวของดินให้ได้คุณภาพเทียบเท่าค่า
มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ม.206/2532 ที่ก้าหนดใช้เป็นวัสดุชันรองพืนทางดินซีเมนต์ จากการศึกษาพบว่าดินจาก
อ้าเภอเมืองและอ้าเภอพานมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมร้อยละ 4.5, 6.0 และ 7.5 ตามล้าดับ ซึ่งค่าก้าลังอัดแกน
เดียวมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงเป็นดินอ้าเภอแม่สรวย มีสัดส่วนปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมร้อยละ 7.5 ซึ่งค่า
ก้าลังอัดแกนเดียวมีค่าผ่านมาตรฐานกรมทางหลวง ดินจากแหล่งอ้าเภอแม่จัน มีสัดส่ วนปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมร้อยละ
3.0, 4.5 ,6.0 และ 7.5 ตามล้าดับ จากการศึกษาค่าก้าลังอัดแกนเดียวมีค่าผ่านมาตรฐานกรมทางหลวงจะแสดงให้
เห็นว่าหลังจากท้าการปรับปรุงดินลูกรังด้วยปูนซีเมนต์ ค่าก้าลังอัดแกนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึนตามปริมาณปูนซีเมนต์
คาสาคัญ: ก้าลังอัดแกนเดียว, การปรับปรุงคุณภาพดิน, ดินคุณภาพต่้า

Abstract
The objective of this research was to improve the quality of lateral soil with the engineering properties
that are not suitable for use as foundation and road bed materials of Chiang Rai Province from four districts as
Muang district, Phan district, Mae Suai district and Mae Chan district. The basic properties of Portland cement were
replaced by 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 and 7.5 of dry weight of dry soil to determine the optimum proportion of cement in
the unconfined compressive strength with the standards of the Soil quality is equivalent to that of the Department
of Highways. Used as a cementitious primer. It was found that the soil from Muang and Phan district had the
appropriate proportion of cement, 4.5, 6.0 and 7.5 percent, respectively. Approximately 7.5% of the cement
content is achieved. Soil from Mae Chan District The average cement content was 3.0%, 4.5, 6.0 and 7.5%,
respectively. The unconfined compressive strength increases with cement content.
Keywords: unconfined compressive strength, soil improvement, low quality soil
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บทนา
ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีการก่อสร้างหรือขยายถนนหลายสาย เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึน โดยใช้ดิน
ลูกรังเป็นวัสดุรองพืนทางซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีหาได้ง่ายและมีราคาถูกแต่ดินลูกรังในบางพืนที่มี
คุณภาพไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน จึงจ้าเป็ นต้องน้าวัสดุอ่ืนมาใช้เพื่อท้าให้คุ ณภาพดิ นได้ ตามค่ามาตรฐาน หากสามารถ
ปรับปรุงวัสดุในพืนที่ให้มีคุณภาพดีขึนก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุรองพืนทางจากแหล่งอื่นได้เนื่องจากใน
ปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถน้ามาใช้ในงานก่อสร้างถนนลดน้อยลงไป ส่งผลให้วัสดุก่อสร้างงานทางมีราคาสูง
ในขณะที่การซ่อมแซมถนนขยายถนน หรือสร้างใหม่จะต้องด้าเนินการต่อไป เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่ง และยานพาหนะ
ที่เพิ่มขึน แต่ในบางพืนที่พบว่าดินหรือวัสดุที่จะน้ามาใช้ในการก่อสร้างถนน มีคุณสมบัตทิ างด้านวิศวกรรมไม่ดีพอ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวจึงควรหาวัสดุใหม่ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสม ควรเป็นวัสดุที่หาง่ายในบริเวณใกล้เคียง
กับสถานที่ก่อสร้างและควรมีปริมาณมากพอ มีราคาถูก เช่น ดินลูกรังหรือดินเหนียว เพื่อน้ามาปรับปรุงคุณสมบัติทาง
ด้านต่าง ๆ ให้ดีขึน การใช้สารผสมเพิ่มเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกน้ามาใช้ในการน้ามาปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังให้ดีขึน
เช่น ปู นซี เมนต์, ปู นขาว [4] จึ งมีแนวคิ ดที่ จะปรั บปรุ งสภาพดิ นด้ วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่ งขึ นอยู่กั บสภาพดิ นในพืนที่ นั น ๆ
ทางคณะผู้ศึกษาจึงได้น้าเอาปูนซีเมนต์ผสมลงในดินเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินโดยใช้แทนที่ ด้วยปูนซีเมนต์และน้ ามา
ทดสอบหาค่ าก้ าลั งอั ดของดิ นเพื่ อหาสั ดส่ วนที่ เหมาะสมส้ าหรั บเพื่ อใช้ เป็ นวั สดุ ชั นพืนทาง และรองพืนทางของถนน
กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงราย
ดิ นลู กรั งบางแหล่ งจะมี คุ ณภาพไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง จึ งต้ องมี การปรั บปรุ งคุ ณภาพ
ซึ่งจะปรับปรุงโดยใช้ปูนซีเมนต์ทดแทน ต่อมาก็ได้มีการทดลองหาค่าคุณสมบัติพืนฐานของวัสดุปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้
ค่าวัสดุที่ปรับปรุงมีค่าสอดคล้องกับค่ามาตรฐานของกรมทางหลวงปอร์ตแลนต์ซีเมนต์เป็นผลผลิตที่ได้จากการบดเม็ดปูนให้
ละเอียดซึ่งมีส่วนประกอบที่ส้าคัญเป็นออกไซด์ของธาตุแคลเซียม – ซิลิกอนและอลูมิเนียม โดยมีอัตราส่วนผสมที่พอเหมาะ
เพื่อให้ได้ คุณสมบั ติตามต้องการ วั ตถุ ดิ บที่ผลิตแบ่ งออกเป็น 2 ประเภท คื อ ประเภทที่ ให้ธาตุแคลเซียม ได้ แก่ หิ นปูน
(Limestone) ดินสอพอง (Chalk) ดินมาร์ล (Marl) ส่วนประเภทที่ให้ธาตุซิลกิ อนและอลูมเิ นียม ได้แก่ หินเชลส์ (Shale) ดินเหนียว
(Clay) และหิน ชนวน (Slate) นอกจากนียังมีการใส่วัสดุอ่ืน ๆ อีก เช่น แร่เหล็ก (Iron Ore) ใช้เพื่อเพิ่มปริมาณเหล็กให้ได้ตาม
ต้องการ ในกรณีที่หินเชลส์หรือดินเหนียวที่ใช้มีปริมาณของเหล็กต่้าและมีการใส่วัตถุดิบอย่างอื่นเช่น ยิปซั่ม (Gypsum)
ใช้เพื่อเป็นสารหน่วงการก่อตัวอย่างฉับพลันของซีเมนต์ การเกิดปฏิกิริยา Pozzolanic เป็นปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์และ
Soil Silica หรือ Alumina
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การประสานตั ว ซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบส้ า คั ญ ที่ ท้ า ให้ ก้ า ลั ง ของส่ ว นผสมดิ น
- ปู น ซี เ มนต์ เ พิ่ ม มากขึ นเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของปฏิ กิ ริ ย า Pozzolanic และที่ ส ภาวะ pH ที่ สู ง การสลายตั ว (Solubility)
ของ Silica และ Alumina จะเพิ่มมากขึนด้วย ซึ่ง pH สูงนันๆ Silica ที่สลายตัวออกจากโครงสร้างของอนุภาคดินเหนียว
มาท้ า ปฏิกิ ริยากับ 𝐶𝑎2 + แล้ วเกิ ดเป็ น สารประกอบใหม่ ซึ่ง เป็ นผลึ กของ Calcium Silicate Hydrate (CSH) Dimond,
White ดังสมการที่ (1) และ Dolch {5] พบว่านอกจากจะได้สารประกอบประเภท CSH แล้ว ยังได้สารประกอบประเภท
Calcium Aluminate Hydrate (CAH) ดังสมการที่ (2)
𝐶 − 𝑆 − 𝐻 = 𝐶𝑎2 + +2(𝑂𝐻) − +𝑆𝑖𝑜2
𝐶 − 𝐴 − 𝐻 = 𝐶𝑎2 + +2(𝑂𝐻) − +𝐴𝑙2 𝑂3

(1)
(2)
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ปฏิกิ ริย า Aluminate โดยพืนฐานแล้ ว จะเกิ ดทั น ที และจะเกิด ที่ จุด ต่อระหว่างขอบและผิ วหน้า ของดินเดิม
ส้าหรับสารประกอบ Silicate จะเกิดปฏิกิริยาที่ชา้ กว่าและแรงยึดเกาะซึ่งเกิดจากสารประกอบ Aluminate จะไม่มีความ
แข็งแรงเหมือนกับแรงยึดเกาะที่เกิดขึนอย่างช้าๆ ของสารประกอบ Silicate ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กลสมบัตขิ องปูนขาวเมื่อผสมกับดิน [6]
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ (Portland Cement) มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับปูนขาวมอร์ต้าร์ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์
ปอร์ ต แลนต์ มี ค วามสามารถในการรั บ ก้ า ลั ง ได้ ในปั จ จุ บั น การผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนต์ มี ก ารพั ฒ นาให้
เจริญก้าวหน้ามากขึนกว่าแต่ก่อนมาก มีการใช้วัตถุดิบหลายอย่าง เพิ่มเติมลงไปในส่วนผสมรวมกับวัตถุดิบ เช่น
ประเภทที่ให้ธาตุคัลเซี่ยม อาทิ หินปูน ดินสอพอง ดินปูนขาว ประเภทที่ให้ธาตุซิลิก อนและอลูมิเนียม ได้แก่ หินเชล
ดินเหนียว หินชนวน นอกจากนีแล้วยังมีวัตถุดิบอย่างอื่นอีก เช่น แร่เหล็กใส่เพิ่มเติมลงไปในส่วนผสมดังกล่าวบทความ
นีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังอธิบายการพัฒนาก้าลังอัดแกนเดียวของดิน
ลู ก รั ง ผสมปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนต์ และหาอั ต ราส่ ว นระหว่ า งดิ น ลู ก รั ง กั บ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนต์ ที่ เ หมาะสมใน
การน้าไปใช้เป็นวัสดุรองพืนทาง
ทฤษฎีดินซีเมนต์
ดินซีเมนต์ หมายถึงการน้าเอาดิน ปูนซีเมนต์ ผสมรวมกับน้าในปริมาณที่เหมาะสมแล้วบดอัดให้มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ โดยมงคล ดัชณีย์ [2], Lambe, Mitchells และ Moh [7] กล่าวถึงการพัฒนาก้าลังของดินซึ่งเกิดขึนจาก
การเติมสารผสมในปริมาณเพีย งเล็กน้อยร่ วมกั บซี เมนต์เพื่อ ปรั บปรุ งคุณ ภาพ เพื่อลดปริมาณของซี เมนต์ที่ใ ช้ใ น
การปรับปรุงคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดความประหยัด โดยผลปฏิกิริยาระหว่างดินซีเมนต์และสารผสมเพิ่มควรได้ค่าที่
เป็นไปตามความต้องการ และเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาของดินบางชนิดซึ่งไม่ท้าปฏิกิริยาตอบสนองต่อซีเมนต์ ได้แบ่ง
ประเภทของดินซีเมนต์ออกเป็น 5 ประเภท ตามปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมและลักษณะการใช้งานดังต่อไปนี
1. ดินซีเมนต์ (Soil-Cement) เป็นดินที่ผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อให้ได้ก้าลังอัดตามมาตรฐานของ Portland Cement
Association (PCA) American Association of State Highway and Transportation (AASHTO) หรือ American Society for Testing
and Materials (ASTM) ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องมีปริมาณมากพอที่จะท้าให้ดินซีเมนต์ดังกล่าวมีก้าลังอัดหรือแรงแบก
ทานตามที่ก้าหนดส้าหรับดินที่มีขนาดคละดีจะใช้ปูนซีเมนต์ประมาณร้อยละ 5-7 และจะสูงกว่านี หากดินมีขนาดคละไม่ดี
หรือมีค่าดัชนีพลาสติกสูง (Plasticity Index) กรณีที่คา่ ดัชนีพลาสติกสูงควรผสมปูนขาวเพื่อลดค่าดัชนีพลาสติกลง
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2. ดินเหนียวผสมซีเมนต์ (Cement Modified Silty Clay Soil) ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ส้าหรับปรับปรุงคุณภาพของดิน
ในลักษณะนีมีปริมาณน้อย เพียงประมาณร้อยละ 1-3 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผิวหน้าดินเดิมที่เป็นดิน
เหนียว มีลักษณะเปียกแฉะและมีความอ่อนตัวมากให้มีความแข็งแรงพอที่ยานพาหนะสามารถผ่านได้โดยที่ไม่ล่ืนไถล
3. ดิ น เม็ ด ผสมซี เ มนต์ (Cement Modified Granular Soil) จะใช้ ใ นการปรั บ คุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นความเป็ น
พลาสติกการบวมตัวและการดูดซึมน้าบนหินคลุกที่มักจะใช้เป็นพืนทางของผิวทางทังแบบยืดหยุ่นและแบบคอนกรีต
โดยปริมาณซีเมนต์ที่ใช้จะมีค่าประมาณร้อยละ 1-3 ของน้าหนักดิน
4. ดินพลาสติกผสมซีเมนต์ (Plastic Soil Cement) เป็นดินผสมปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณน้าที่มากพอที่จะท้าให้ส่วนผสม
มีสภาพเหลวเพียงพอที่จะน้ าไปใช้งานบนพืนที่ลาดเอียงเช่น การปูด้านข้างถนนเพื่อการระบายน้า การดาดท้องคลอง
ชลประทาน ดินพลาสติกผสมปูนซีเมนต์จะต้องมีความสามารถเทได้สูงพอที่จะน้ามาใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดินโคลนผสมซีเมนต์ (Cement Treated Soil Slurry) เป็นปูนซีเมนต์ที่ผสมกับวัสดุประเภททราย และน้าใน
ปริมาณสูงมาก อาจมีสว่ นผสมเพิ่มอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัตขิ องส่วนผสมให้มคี วามสามารถสูง วัสดุประเภทนีปกติ
จะใช้เป็นปูนซีเมนต์เกราท์ (Grouting Material) โดยวันชัย ศิริเลิศวัฒนา [3] ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก้าลังอัด
ของถนนที่ซ่อมแซมโดยเทคนิคการหมุนเวียนวัสดุชันทางเดิมมาใช้งานใหม่ ซึ่งน้ามาใช้ในงานซ่อมแซมถนน
อิทธิพลที่มีต่อคุณสมบัติของการปรับปรุงคุณภาพ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินตามธรรมชาติ
มีผลต่อปฏิกิริยาของเม็ดดินที่ผสมกันกับปูนซีเมนต์ และน้าปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน จะขึนอยู่
กับคุณสมบัตขิ องดิน ดังแสดงในตารางที่ 1 คุณสมบัติพืนฐานทางวิศวกรรมของดินประกอบด้วย
1) การจ้าแนกประเภทดิน
2) ปริมาณมวลรวมที่คา้ งตะแกรงเบอร์ 4
3) ปริมาณดินเหนียว
4) พืนที่ผิวเม็ดดิน
5) ขีดจ้ากัดเหลว (Liquid Limit) และ ดัชนีสภาพพลาสติก (Plasticity Index) ตามมาตรฐาน ASTM D 2487
6) ปริมาณความชืนในขณะที่ท้าการบดอัด
มาตรฐานรองพืน้ ทางดินซีเมนต์กรมทางหลวง
มาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการทดสอบชันรองพืนทางดินซีเมนต์ ประกอบด้วย
1. ก้าลังอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive strength) หมายถึง แรงอัดสูงสุดต่อหน่วยพืนที่ที่แท่งตัวอย่างดิน
จะรับได้การทดลองก้าลังอัดแกนเดียว ตามมาตรฐาน ASTM : D2166-85 นีเป็นการทดลองแบบไม่มีการอัดตัวคายน้า
และไม่มีการระบายน้านิยมใช้กับการทดลองก้าลังต้านทานแรงเฉือนของดินเหนียวอิ่มตัวด้วยน้า โดยความดัน รอบข้างมี
ค่าเป็นศูนย์แรงในแนวดิ่งกระท้าต่อดินตัวอย่างอย่างรวดเร็ว การทดลองนีเป็นวิธีที่ง่ายที่จะหาก้าลังรับแรงเฉือนแบบไม่
คายน้า โดยถือว่า ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าในมวลดินในระหว่างการทดลองโดยวิธีการทดลองแบบนีไม่สามารถหา
ค่ามุมเสียดทานภายใน (มุม ø ) ได้เนื่องจากการทดลองนีจะท้าแบบเร็ว และน้ายังไม่มีโอกาสระบายออกไปได้ค่าก้าลัง
ต้านทานต่อแรงเฉือนจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงกดสูงสุดคือ 2SU เมื่อ SU คือก้าลังต้านทานแรงกดแบบก้าลังอัด
แกนเดียว (Unconfined Compressive Strength) และในบางครังจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว (C) ก็จะมีค่าดังสมการที่ (3)
C =qu/2
เมื่อ

(3)

qu = ความต้านทานต่อแรงอัดสูงสุดของดินแบบไม่ถูกจ้ากัด
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ตารางที่ 1 มาตรฐานดินซีเมนต์ของกรมทางหลวง ทล–ม. 206/2532, ทล–ม. 204/2556
ข้อกาหนด
คุณสมบัติ
รองพื้นทางดินซีเมนต์
พื้นทางดินซีเมนต์
ดิน(หาขนาดผ่านตะแกรงแบบล้าง)
ขนาดเม็ดโตสุด
- ส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 0
- ส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 200
50 มิลลิเมตร
50 มิลลิเมตร
- ค่า Liquid Limit
≤ 70 %
- ค่า Plasticity Index
≤ 40 %
≤ 25 %
- CBR (unsoak)
≤ 40 %
≤ 40 %
- CBR (soak)
≥ 20 %
≥ 50 %
- Unconfined Compressive Strength
≥ 6.9 ksc. (100 psi)
≥ 17.5 ksc. (250 psi)
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
น้า
น้าสะอาดปราศจากสารต่าง ๆ
น้าสะอาดปราศจากสารต่าง ๆ

ภาพที่ 2 แสดงสถานะ Stressโดย Mohr’s Circle, 1882
จะมีค่าและสามารถค้านวณได้จากดังสมการที่ (4) และ (5)
σ

(4)

𝐶 =2

หรือ

=

𝐹𝑣(max)
2𝐴𝑐

(5)

โดยไพวรรณ์ เขียวอ่อน [1] ได้กล่าวถึงการทดลองก้าลังอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength,
UC) นันดินตัวอย่างจะไม่มีอะไรห่อหุ้มและทดลองในห้องที่มีสภาพแห้งดังนันการทดลองจะต้องท้าให้เสร็ จสินภายใน
เวลาที่น้อยที่สุด (10 นาที) เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าในดินจะท้าให้ค่าความต้านทานต่อแรงกด
เพิ่มขึน ตัวอย่างดินที่น้ามาทดลองจะท้าการทดลองจนกระทั่งน้าหนักที่กดลงบนตัวอย่างลดลง หรือทดลองจนถึง ร้อย
ละ 20 Strain เมื่อดินรับน้าหนักกดดินจะหดสันเข้าและโป่งออกทางข้างพืนที่หน้าตัดที่รับแรงก็มากขึน แสดงดังรูปที่ 3
ดังนันในทางปฏิบัติเราจ้าเป็นต้องมีการปรับค่าพืนที่หน้าตัดของดินทังนีก็เพื่อให้เหมือนกับสภาพที่ดินในสนามรับ
น้าหนักจริง ๆ นอกจากนีการปรับพืนที่ให้มากขึนยังช่วยลดค่าของ Stress
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เมื่อแรงที่มากระท้ามีค่ามากขึนท้าให้ความปลอดภัยมากกว่าที่เราจะใช้พืนที่หน้าตัดเดิมตลอดเวลา วิธีปรับ
พืนที่หน้าตัดของดินจะใช้หลักการคงตัวของปริมาตรดินคือให้พืนที่หน้าตัดเดิม (A0) โตขึนความยาวเดิม (L0) จะลดลง
แต่ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลง ดังนันในตอนเริ่มทดลองดินมีพืนที่หน้าตัด A0ความยาว L0 ปริมาตร VT ของดินในตอน
เริ่มต้นคือการทดลองก้าลังอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength, UC) ความยาวของแท่งตัวอย่างดินก้าลัง
พอเหมาะ แท่งตัวอย่างอยู่ระหว่างแผ่นรองสองแผ่น ซึ่งรับน้าหนักจากเครื่องกดถ่ายให้ดินพร้อมด้วยหินพรุ น 2 แท่ง
สอดแทรกขวางระหว่างดินกับแผ่นรองแรงกดจะกระท้าตามแนวแกน Y ทีละน้อยๆ และท้าให้ดินยุบตัวลงทีละน้อย ๆ
เป็นสัดส่วนกับ น้าหนักที่เพิ่มขึนบันทึกระยะการหดตัวของดินและน้าหนักที่กระท้าเป็นระยะจนกระทุงดินถึงจุดวิบัติ
(สังเกตจากน้าหนักที่กดจะลดลงแต่ดินก็ยังคงยุบ ตัวต่อไปอีก) น้าค่าที่บันทึกไว้มาค้านวณหาค่า Ac และค่า qu พร้อม
กับเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ Stress และ Strain

ภาพที่ 3 ลักษณะเมื่อตัวอย่างดินเหนียวรับแรงกด
2. ซีบีอาร์ (California Bearing Ratio, CBR) วิธีนีเป็นการทดลองที่ก้าหนดขึนเพื่อหาค่าเปรียบเทียบค่าแรงแบก
ทาน (Bearing Value) ของวัสดุตัวอย่างกับหินมาตรฐานเมื่อท้าการบดอัดตัวอย่างโดยการใช้ค้อนบดอัด น้าที่ใช้ผสมจะ
มีปริมาณเท่ากับที่ท้าให้ดินมีความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content, OMC) น้าค่าที่ได้ไปใช้ออกแบบโครงสร้าง
ของถนนและใช้ควบคุมงานในการบดอัดให้ ได้ความแน่นและความชืนตามต้องการการทดลองนีเทียบเท่า AASHTO T
193 ซึ่งค่าซีบอี าร์ตามมาตรฐานกรมทางหลวงนันเมื่อ ทดลองตามวิธีทดลองที่ ทล–ม. 206/2532 ต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ที่ความหนาแน่นแห้งของการบดอัดร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดลองตามวิธี ทล–ม.
206/2532 วิธีทดลองการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน California Bearing Ratio เป็นการทดสอบที่พัฒนามาจากฝ่าย
การหลวงของเมืองแคลิฟอร์ เนียตังแต่ปี ค.ศ. 1929 ซึ่งกล่าวไว้ถึงวิธีตรวจสอบความเหมาะสมของดินในงานชัน
Subgrade บดอัดชันรองพืนทางของงานก่อสร้างทางหลวง ช่วงระหว่างสงครามโลกครังที่ 2 หน่วยช่างของกองทัพ
สหรัฐได้น้ามาใช้ทดสอบในงานก่อสร้างสนามบิน
การทดสอบค่า CBR ปัจจุบันใช้ทังในงานถนน และงานสนามบิน หน่วยงานบางหน่วงน้าค่า CBR ไปใช้โดยตรง
แต่บางหน่วยงานเปลี่ยนค่า CBR เป็นค่าอย่างอื่น เช่น AASHTO ได้เปลี่ยนค่า CBR เป็น 𝑀𝑅 จากสมการที่ (6) และ (7)
𝑀𝑅 = 1500 𝑥 𝐶𝐵𝑅

(psi)

(6)

𝑀𝑅 = 1500 𝑥 𝐶𝐵𝑅

(kpa)

(7)
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เนื่องจาก CBR อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไม่มีหน่วย เมื่อรวมกับหน่วยแรงจึงเป็น 1500 ×6.895 =10340 kPa
หน่วยแรงมาตรฐาน ค่า CBR คือ อัตราส่วนของหน่วยแรงที่ใช้กดแท่งเหล็กกดมาตรฐาน (19.35 ซม. 2 หรือ 3 ตร.นิว)
ให้จมลงในดินตัวอย่างที่ก้าหนดปริมาณความชืนและความหนาแน่นต่อหน่วยแรงมาตรฐานที่ได้จากการกดแท่งเหล็ก
กดลงบนหินย่อยมาตรฐาน และมีระยะจมตัวของแท่งเหล็ก กดเท่ากับที่จมลงในดินดังสมการที่ (8) ที่ใช้ในการหาค่า
CBR
𝐶𝐵𝑅 = หน่วยแรงกดที่ได้จากการทดสอบ × 100

(หน่วยแรงกดมาตรฐาน)

(8)

จะเห็นว่าค่า CBR จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของหน่วยแรงกดมาตรฐาน ในทางปฏิบัติ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์
มักถูกตัดออก และเรียกค่า CBR เป็นตัวเลขโดด ๆ เช่น 3, 45, 98 ค่าหน่วยน้าหนักกดมาตรฐานที่ใช้ในสมการ (8) มีค่า
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หน่วยแรงกดมาตรฐานที่ระยะจมต่างๆของแท่งเหล็กกด
ระยะจม
หน่วยแรงกดมาตรฐาน
มม.
นิว
MPa
psi
2.5
0.10
6.9
1000
5.0
0.20
10.3
1500
7.5
0.30
13.0
1900
10.0
0.40
16.0
2300
12.7
0.50
18.0
2600
การทดสอบ CBR กับตัวอย่างดินทันทีที่ท้าการบดอัดเสร็จนัน ถ้ามวลดินมีปริมาณน้าในดินต่้ากว่า ค่าปริมาณ
น้าในดินที่ท้าให้ความหนาแน่นแห้งสูงสุด OMC ผลที่ได้จะมีค่า CBR สูงกว่ามวลดินที่บดอัด โดยมีปริมาณน้าในดินสูง
กว่าค่า OMC ถ้าน้าดินที่บดอัดไปแช่น้า 4 วัน ค่า CBR ที่ใกล้เคียงกับ OMC จะมีค่า CBR สูงสุดการบวมตัวของดิน เมื่อ
แช่น้าก่อนการทดลอง CBR มาตรฐานความสัมพันธ์ %CBR กับการใช้งาน ตามการศึกษาของ Mitchell, J.K. and EI
Saole, S.A., 1966) [8] เมื่ อ น้ า มาทดสอบหาค่ า CBR จะให้ ค่ า CBR สู ง ขึ นตามการเพิ่ ม Hardening agent และ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR กับ Hardening agent มีพฤติกรรมเป็นแบบเชิงเส้น แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 มาตรฐานความสัมพันธ์ %CBR และการใช้งาน
CBR (%)
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมทางวิศวกรรม
0-3
ไม่ดี
3-7
ไม่ดี-พอใช้
7-20
พอใช้
20-50
ดี
50-80
ดีมาก
80-ขึนไป
ดีที่สุด

การใช้งาน
วัสดุคันทาง
วัสดุคันทาง
วัสดุรองพืนทาง
วัสดุพืนทางและรองพืนทาง
วัสดุพืนทาง
วัสดุพืนทาง
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ผลการศึกษา
1. การทดสอบหาค่าถ่วงจะเพาะของดิน (Specific Gravity of Soil)จากการทดสอบดินตัวอย่างทัง 4 อ้าเภอ ได้ผล
ดั งนี ดิ นจากอ้ าเภอเมื องมี ค่ าความถ่ วงจ้ าเพาะอยู่ ที่ 2.55 เป็ นดิ นอิ นทรี ย์ (Organic Soil) ดิ นอ้ าเภอพานมี ค่ าความ
ถ่วงจ้าเพาะอยู่ที่ 2.40 เป็นดินอินทรีย์ (Organic Soil) ดินอ้าเภอแม่สรวย มีค่าความถ่วงจ้าเพาะอยู่ที่ 2.35 เป็นดินอินทรีย์
(Organic Soil) ดินอ้าเภอแม่จัน มีค่าความถ่วงจ้าเพาะอยูท่ ี่ 2.81 เป็นดินที่มีแร่ไมก้าหรือแร่เหล็ก (Soil With Mica or Iron)
.
2. การทดสอบหาค่าขนาดคละของเม็ดดิน
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ Sieve Analysis (แบบล้าง)
อ้าเภอเมือง
Sieve Opening
Sieve No.
Percent
(mm.)
Retained (%)
3/8“
0.00
0.00
No. 4
4.75
11.42
No. 10
2.00
7.89
No. 20
0.85
4.54
No. 40
0.425
2.92
No. 60
0.250
2.19
No. 100
0.150
2.73
No. 200
0.075
2.14
Pan
66.29

อ้าเภอพาน
Percent
Retained (%)
0.00
1.45
2.14
2.03
4.90
14.88
23.27
6.80
44.88

อ้าเภอแม่สรวย
Percent
Retained (%)
0.00
0.80
7.25
8.73
5.60
3.51
4.02
0.60
69.48

อ้าเภอแม่จัน
Percent
Retained (%)
0.00
2.61
6.12
2.89
7.07
3.31
8.08
2.75
67.15

จากการทดสอบดินตัวอย่างทัง 4 อ้าเภอได้ค่าผลการทดสอบ Sieve Analysis (แบบล้าง) ดังนี ดินจากอ้าเภอเมือง
ค้ างตะแกรงเบอร์ 200 อยู่ที่ 2.14 % ดิ นจากอ้ าเภอพาน ค้ างตะแกรงเบอร์ 200 อยู่ที่ 6.80 % ดิ นจากอ้ าเภอแม่สรวย
ค้ างตะแกรงเบอร์ 200 อยู่ที่ 0.60 % และดิ นจากอ้ าเภอแม่จั น ค้ างตะแกรงเบอร์ 200 อยู่ที่ 2.75 % น้อยกว่า 50 %
พิจารณาได้ว่าเป็นดินเม็ดละเอียด Fine Grained ดินจ้าพวกนีได้แก่ ตะกอนทราย (Silt) ปนดินเหนียว (Clay) และดินจากอ้าเภอ
เมื อ ง ค้ า งตะแกรงเบอร์ 4 อยู่ ที่ 11.42 % ดิ น จากอ้ า เภอพาน ค้ า งตะแกรงเบอร์ 4 อยู่ ที่ 1.45 % ดิ น จากอ้ า เภอ
แม่สรวย ค้างตะแกรงเบอร์ 4 อยู่ที่ 0.80 % และดินจากอ้าเภอแม่จัน ค้างตะแกรงเบอร์ 4 อยู่ที่ 2.61 % น้อยกว่า 50 %
พิจารณาว่าเป็นดินทราย หรือกรวดเม็ดเล็ก
3. การทดสอบหาขีดความข้นเหลวของดิน (Atterberg Limit)
จากผลการทดสอบ ดิ น จากอ้ า เภอเมือ งมีค่ า LL = 34.38%, PI= 10.27% จากการจ้ า แนกดิ น ตามระบบ
Unified Soil Classification (USCS) เป็ น กลุ่ ม ดิ น ประเภทตะกอนทรายอนิ น ทรี ย์ มีค วามเหนีย วต่้ า ถึ ง ปานกลาง เป็ น
ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนตะกอน (CL) ดินจากอ้าเภอพานมีค่า LL = 17.87%, PI = 8.06% จากการจ้าแนกดิน
ตามระบบ USCS เป็นกลุ่มดินประเภทตะกอนทรายอนินทรีย์มีความเหนียวต่้าถึงปานกลาง เป็นดินเหนียวปนกรวด
ดิ น เหนีย วปนตะกอน (CL) อ้ า เภอแม่ส รวย มีค่ า LL = 36.33%, PI = 8.67% จากการจ้า แนกดิ นตามระบบ USCS
เป็นกลุ่มดินตะกอนทรายอนินทรีย์ และทรายละเอียดมาก หิน ฝุ่น ทรายละเอียดปนตะกอน หรือดินเหนียวมีความ
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เหนียวน้อย (ML) ดินจากอ้าเภอแม่จันมีค่า LL = 37.43%, PI= 15.89% จากการจ้าแนกดินตามระบบ USCS เป็นกลุ่ม
ดินประเภทตะกอนทรายอนินทรีย์มีความเหนียวต่้าถึงปานกลาง เป็นดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนตะกอน (CL)
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบ Liquid Limit (LL), Plastic Limit (PL) , Plastic Index (PI)
Properties
Properties
อ้าเภอเมือง
อ้าเภอพาน อ้าเภอแม่สรวย
Liquid Limit (%)
34.38
17.87
36.33
Plastic Limit (%)
24.11
9.81
27.66
Plastic Index
10.27
8.06
8.67

อ้าเภอแม่จัน
37.43
21.53
15.89

4. การทดสอบหาค่า Compaction Test
การบดอัดดิน เป็นการปรับปรุงคุณภาพดินโดยการประยุกต์ใช้พลังงานเชิงกล เพื่อให้ดิ นแน่นขึนโดยการไล่
อากาศออกจากดิน ซึ่งเป็นการปรับปรุงความชืนในมวลดินให้มีความเหมาะสมที่ดีที่สุดในการบดอัด และวัดปริมาณ
ความหนาแน่นของดินในรูปของความหนาแน่นแห้ง ซึ่งผลการทดสอบได้คา่ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ชนิดและคุณสมบัตทิ างกายภาพของดินและผลการทดสอบการบดอัด Compaction Test
Sources

Properties

อ้าเภอเมือง

3
L.L.=34.32% Optimum dry density (t/m )
P.L.=24.11%
Water content (%)
P.I.=10.27%

อ้าเภอพาน

L.L.=17.87%
P.L.=9.81%
P.I.=8.06%

อ้าเภอแม่สรวย

อ้าเภอแม่จัน

0%

1.5 %

3.0 %

4.5 %

6.0 %

7.5 %

1.77

1.80

1.83

1.85

1.89

1.93

18.00

17.50

16.60

15.05

14.90

14.00

Optimum dry density (t/m3)

1.79

1.82

1.85

1.87

1.91

1.95

Water content (%)

15.50

15.00

14.60

14.01

13.52

12.52

1.69

1.72

1.75

1.79

1.84

1.86

20.00

19.02

18.10

16.70

15.45

14.31

Optimum dry density (t/m3)

1.83

1.85

1.90

1.95

1.99

2.02

Water content (%)

13.50

13.11

12.85

12.40

11.90

11.50

L.L.=36.33% Optimum dry density (t/m3)
P.L.=27.66%
Water content (%)
P.I.=8.67%
L.L.=37.43%
P.L.=21.53%
P.I.=15.89%

สัดส่วนในการผสม

Type of soil
ดินเหนียวปนดิน
ตะกอนทราย (CL)
ดินเหนียวปนดิน
ตะกอนทราย (CL)
ทรายละเอียดปน
ตะกอน (ML)
ดินเหนียวปนดิน
ตะกอนทราย (CL)

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบ จะพบว่าดินตัวอย่างทัง 4 อ้าเภอ เมื่อผสมซีเมนต์ลงไปในสัดส่วนปริมาณร้อยละ
1.5,3.0,4.5,6.0 และ7.5 จะเห็นว่าดินจากอ้าเภอเมืองเมื่อท้าการปรับปรุงแล้วมีค่าความหนาแน่นแห้งเพิ่มขึนจากดินเดิมอยู่ที่
0.16 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ค่าปริมาณน้าที่เหมาะสมมีค่าลดลงจากดินเดิมอยู่ที่ 4.00 % ดินจากอ้าเภอพานเมื่อท้ าการ
ปรับปรุงแล้วมีค่าความหนาแน่นแห้งเพิ่มขึนจากดินเดิมอยู่ที่ 0.16 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ค่าปริมาณน้าที่เหมาะสมมีค่าลดลง
จากดินเดิมอยู่ที่ 2.98 % ดินจากอ้าเภอแม่สรวย เมื่อท้าการปรับปรุงแล้วมีค่าความหนาแน่นแห้งเพิ่มขึนจากดินเดิมอยู่ที่
0.17 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ค่าปริมาณน้าที่เหมาะสมมีค่าลดลงจากดินเดิมอยู่ที่ 5.69 % ดินจากอ้าเภอแม่จัน เมื่อท้าการ
ปรับปรุงแล้วมีค่าความหนาแน่นแห้งเพิ่มขึนจากดินเดิมอยู่ที่ 0.19 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ค่าปริมาณน้าที่เหมาะสมมีค่าลดลง
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จากดินเดิมอยู่ที่ 2.00 % ที่ปริมาณสัดส่วนปูนซีเมนต์ที่มากที่สุด และค่าความหนาแน่นแห้งมีค่าเพิ่มขึนเนื่องจากอนุภาคที่
เล็กกว่าของปูนซีเมนต์จะเข้าไปแทรกในอนุภาคระหว่างเม็ดดินที่ใหญ่กว่าจนอัตราส่วนช่องว่างทังหมดลดลงท้าให้ความ
หนาแน่นแห้งเพิ่มขึนในอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เพิ่มตามล้าดับ ส่วนของปริมาณน้าที่เหมาะสม มีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก
ปริมาณซี เมนต์ ที่เพิ่มขึนท้าให้ ปูนซี เมนต์ดู ดน้ ามากยิ่งขึ นในขณะที่ เติมน้ าลงในประมาณเท่ าเดิ มจึ งท้ าให้ ปริ มาณน้ าที่
เหมาะสมมีค่ าลดลง ค่ าความหนาแน่นแห้ ง จะค่ อยๆเพิ่มขึ นจนกระทั งถึ งจุ ดประมาณความชืนที่ เหมาะสม (Optimum
moisture content, OMC ) ค่าความหนาแน่นแห้งถึงจะมีค่าสูงที่สุด (optimum dry density) และเมื่อเติมน้าเข้าไปอีกจะท้าให้
ความหนาแน่นเปียกมีค่าเพิ่มมากขึน และเมื่อความชื่นในดินสูงมากๆ จะพบว่าดินจะไม่มคี วามสามารถรับน้าหนักได้อีกต่อไป
5. การทดสอบเพื่อหาค่า CBR (California Bearing Ratio)
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบ California Bearing Ratio (Unsaoked)
Sources

Properties

อ้าเภอเมือง
อ้าเภอพาน
อ้าเภอแม่สรวย
อ้าเภอแม่จัน

% CBR
% CBR
% CBR
% CBR

0%
43.91
45.80
41.44
48.66

1.5%
46.75
47.71
43.34
49.41

สัดส่วนในการผสม
3.0% 4.5% 6.0%
49.23 51.50 54.55
49.80 53.60 55.32
45.23 47.14 49.04
51.51 54.73 56.07

7.5%
56.83
57.60
52.46
61.00

สัดส่วนในการผสม
3.0% 4.5%
29.66 31.74
30.59 32.89
26.98 28.70
32.69 34.77

7.5%
37.64
38.78
32.89
40.30

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบ California Bearing Ratio (Soaked)
Sources

Properties

อ้าเภอเมือง
อ้าเภอพาน
อ้าเภอแม่สรวย
อ้าเภอแม่จัน

% CBR
% CBR
% CBR
% CBR

0%
24.71
26.98
23.57
28.71

1.5%
27.93
28.51
25.48
30.23

6.0%
34.40
35.93
30.80
36.50

จากผลการทดสอบ พบว่าดินลูกรังทัง 4 อ้าเภอ เมื่อผสมปูนซีเมนต์ในสัดส่วนร้อยล่ะ 1.5,3.0,4.5,6.0 และ 7.5 มี
ค่าการรับแรงต้านทานแรงเฉือนเพิ่มขึนตามล้าดับ ซึ่งปริมาณของปูนซีเมนต์มีผลต่อการพั ฒนาการรับแรงต้านทานแรง
เฉื อนของดิ นลู กรั งได้ ดี ทั งวิธีแบบ (Unsoaked) และ (Soaked) จากการปรั บปรุ งดิ นจากอ้ าเภอเมือง มีค่ าก้ าลั ง CBR
(Unsoaked) เพิ่มจากดินเดิม อยู่ที่ 12.92 % ทีปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากที่สุด ดินอ้าเภอพาน มีค่าก้าลัง CBR (Unsoaked)
เพิ่มจากดินเดิม อยู่ที่ 11.80 % ทีปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากที่สุด ดินอ้าเภอแม่สรวย มีค่าก้าลัง CBR (Unsoaked) เพิ่มจาก
ดินเดิม อยูท่ ี่ 11.02 % ทีปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากที่สุด ดินอ้าเภอแม่จัน มีค่าก้าลัง CBR (Unsoaked) เพิ่มจากดินเดิม อยู่ที่
12.34 % ทีปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากที่สุด
จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าเมื่อท้ารับปรุงดินลูกรังแล้วจะมีค่าก้าลังเพิ่มขึน ผลการทดสอบ Unconfined
Compression Test ดินลูกรังจากอ้าเภอเมืองมีค่า UCS ของดินอยู่ที่ 4.73 ksc. หลังจากท้าการปรับปรุงโดยการผสม
ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนต์ ใ นสั ด ส่ ว นปริ ม าณร้ อ ยล่ ะ 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ 7.5 จะมี ค่ า UCS เพิ่ ม ขึ นเป็ น
5.35,6.34,7.17,7.69 และ 7.91 ksc. หลังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์แล้วมีค่า UCS เพิ่มขึนจากดินเดิมอยู่ที่ 3.18 ksc. ตาม
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ปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากที่สุด ดินลูกรังจากอ้าเภอพาน มีค่า UCS ของดินอยู่ที่ 4.99 ksc. หลังจากท้าการปรับปรุงโดย
การผสมปู น ซี เมนต์ป อร์ ต แลนต์ใ นสั ด ส่ ว นปริ ม าณร้ อ ยล่ ะ 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ 7.5 จะมีค่ า UCS เพิ่ม ขึ นเป็ น
5.46,6.44,7.20,7.77 และ 8.08 ksc. หลังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์แล้วมีค่า UCS เพิ่มขึนจากดินเดิมอยู่ที่ 3.09 ksc.
ตามปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากที่สุด ดินลูกรังจากอ้าเภอแม่สรวย มีค่า UCS ของดินอยู่ที่ 4.53 ksc. หลังจากท้า
การปรับปรุงโดยการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ในสัดส่วนปริมาณร้อยล่ะ 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ7.5 จะมีค่า UCS เพิ่มขึน
เป็น 4.94, 5.65, 6.18, 6.69 และ 7.53 ksc. หลังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์แล้วมีค่า UCS เพิ่มขึนจากดินเดิมอยู่ที่ 3.00 ksc.
ตามปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากที่สุด ดินลูกรังจากอ้าเภอแม่จัน มีค่า UCS ของดินอยู่ที่ 5.97 ksc. หลังจากท้าการปรับปรุง
โดยการผสมปู น ซี เมนต์ ปอร์ ต แลนต์ ในสั ด ส่ ว นปริ ม าณร้ อ ยล่ ะ 1.5,3.0,4,5,6.0 และ 7.5 จะมี ค่ า UCS เพิ่ ม ขึ นเป็ น
6.82,7.26,7.57,7.83 และ 8.57 ksc. หลังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์แล้วมีค่า UCS เพิ่มขึนจากดินเดิมอยูท่ ี่ 2.60 ksc.
6. การทดสอบแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test)
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบ Unconfined Compression Test
Sources
อ้าเภอเมือง

Properties

qu (ksc.)
Failure Strain (%)
อ้าเภอพาน
qu (ksc.)
Failure Strain (%)
อ้าเภอแม่สรวย
qu (ksc.)
Failure Strain (%)
อ้าเภอแม่จัน
qu (ksc.)
Failure Strain (%)

0%
47.34
8.53
49.89
9.94
45.31
7.16
59.68
10.13

1.5 %
53.45
10.00
55.45
11.11
49.41
8.33
68.22
11.11

สัดส่วนในการผสม
3.0 % 4.5 % 6.0 %
63.37 71.65 76.94
11.46 12.89 14.22
64.40 72.02 77.69
12.89 12.50 12.84
56.45 61.78 66.86
10.03 11.46 12.86
72.59 75.67 78.31
11.76 12.89 14.29

7.5 %
79.14
14.37
80.78
13.89
75.26
14.33
85.74
15.76

วิจารณ์และสรุปผล
เมื่อน้าดินลูกรังที่มีค่าก้าลังอัดแกนเดียวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาปรับปรุงคุณภาพโดยมีวัสดุปรับปรุงคุณภาพ
เป็น ปูนซีเมนต์ปอดแลนด์ในสัดส่วนปริมาณปูนซีเมนต์ที่ร้อยล่ะ 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ 7.5 ได้ผลสรุปการปรับปรุงดังนี
1. ดินจากแหล่งอ้าเภอเมือง หากต้องการให้ดินมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานดินซีเมนต์ชันรองพืนทางของ
กรมทางหลวงจะต้อ งใช้สัดส่ วนปริมาณปูซี เมนต์ที่ร้อ ยละ 4.5, 6.0 และ7.5 มีค่าก้าลัง CBR (Unsoak) ที่ 51.50%,
54.55% และ 56.83% ค่าก้าลัง UCS ที่ 7.17,7.69 และ 7.91 ksc. ตามล้าดับ
2. ดินจากแหล่งอ้าเภอพาน หากต้องการให้ดินมีคุณภาพผ่า นเกณฑ์มาตรฐานดินซีเมนต์ชันรองพืนทางของ
กรมทางหลวงจะต้องใช้สัดส่วนปริมาณปูซีเมนต์ที่ร้อ ยละ 4.5, 6.0 และ7.5 มีค่าก้าลัง CBR (Unsoak) ที่ 53.60%,
53.32% และ 57.60% ค่าก้าลัง UCS ที่ 7.20, 7.77 และ 8.08 ksc. ตามล้าดับ
3. ดินจากแหล่งอ้าเภอแม่สรวย หากต้องการให้ดินมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานดินซีเมนต์ชนรองพื
ั
นทางของกรม
ทางหลวงจะต้องใช้สัดส่วนปริมาณปูซีเมนต์ที่ร้อยละ 7.5 มีค่าก้าลัง CBR (Unsoak) ที่ 52.46% ค่าก้าลัง UCS ที่ 7.53 ksc.
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4. ดินจากแหล่งอ้าเภอแม่จัน หากต้องการให้ดินมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานดินซีเมนต์ชันรองพืนทางของ
กรมทางหลวงจะต้องใช้สัดส่วนปริมาณปูซีเมนต์ที่ร้อยละ3.0, 4.5, 6.0 และ7.5 มีค่าก้าลัง CBR (Unsoak) ที่ 51.51%,
54.73%, 56.07% และ 61.00% ค่าก้าลัง UCS ที่ 7.26, 7.57, 7838.57 ksc. ตามล้าดับ
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การศึกษาและออกแบบบล็อกประสานโดยการตกแต่งผิวข้างเพื่อเพิ่มมูลค่า
The study and design of interlocking block with value added sideways surface finishing
โกเมนทร์ พร้อมจะบก1* ฉัตรชัย นามผา1 ณรงค์พล ลังเพีย1 เทเวศ เวียงเหล็ก1 และ นัฐพงษ์ ผาทองที1
Komen Promjabok1*, Chatchai Nampa1, Narongpon Langpia1, Thewet Wianglek1
and Natthapong Phathongtee1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่ารูปแบบผิวข้างบล็อกประสาน และ ออกแบบชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิว
ข้างบล็อกประสาน โดยรูปแบบบล็อกประสานและชุดเหล็กเพิ่มวั สดุตกแต่งผิวข้างมี 2 รูปแบบ คือ บล็อกประสานและ
ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่ง 1 ด้าน และ 2 ด้าน โดยบล็อกประสานที่มีการตกแต่งผิวข้างแต่ละรูปแบบมี 3 ลักษณะ คือ เพิ่ม
วัสดุตกแต่งผิวข้างโดยใช้ กรวดล้าง ทรายล้าง และหินเกล็ดล้าง โดยใช้เครื่องอัดแบบไฮดรอลิก รูปแบบบล็อกประสานที่
น้ามาตกแต่งผิวข้างมีขนาด 12.5x25x10 เซนติเมตร และมีความหนาของผิวที่ตกแต่งด้านละ 1.5 เซนติเมตร
ผลการวิจัยพบว่า บล็อกประสานที่มกี ารตกแต่งผิวข้าง เกิดความแข็งแรง สวยงาม และต้นทุนการผลิตจะสูง
กว่าบล็อกประสานทั่วไป แต่เมื่อตกแต่งผิวข้างบล็อกประสานเพื่ อเพิ่มมูลค่าแล้วสามารถขายได้ราคาสูงขึน และ
เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตต่อวันระหว่างบล็อกประสานทั่วไปกับบล็อกประสายที่มกี ารตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน สามารถ
เพิ่มผลก้าไรได้ถงึ 100 บาทต่อวัน และบล็อกประสานที่มกี ารตกแต่งผิวข้าง 2 ด้านเพิ่มผลก้าไรได้ถงึ 40 บาทต่อวัน
คาสาคัญ: การออกแบบ, การตกแต่งผิวข้าง, บล็อกประสาน

Abstract
The purpose of this research is to increase a value of the interlocking blocks and design of steel set that added
decorative side material of the interlocking blocks. There are 2 types of the interlocking blocks and steel set that added
decorative side material: one-side and two-side. Each of interlocking blocks that added decorative side materials have
3 types added decorative side material by using hydraulics compressors with gravel, sand, and flake stone. Interlocking
block form side that used for decorating is 12.5x25x10 cm. and a thickness for each side is about 1.5 cm.
It’s was found that interlocking block that added decorative side material are strong and sightly. The cost of
production is higher than other interlocking blocks but when decorating the side of the block to add value. It can be sold
at a higher price and when compared with daily production between other interlocking block and interlocking block that
added decorative side with one-side. It can be increased up to 100 baht per day and 40 baht for two-side.
Keywords: The designing, the decoration, block
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บทนา
ปัจจุบันวัสดุที่น้ามาใช้การก่อผนัง มีความส้าคัญต่องานก่อสร้างเพราะงานก่อสร้างเกือบทุกชนิดล้วนมีการก่อผนัง
ซึ่งวัสดุก่อผนังมีหลายรูปแบบ เช่น คอนกรีตบล็อก อิฐดินบล็อก อิฐแก้ว อิฐทนไฟ อิฐมวลเบา รวมทังบล็อกประสานที่มี
การพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ขึนอย่างต่อเนื่องเพื่อความต้องการของท้องตลาด ซึ่งบล็อกประสานปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึนเป็น
ระบบบล็ อกกั นในตัวมั นเอง คงทน สวยงามและประหยัด นอกจากนั นบล็ อกประสานยั งมีลวดลายต่าง ๆ และง่ ายต่อ
การก่อสร้างไม่ต้องการแรงงานมากนัก จึงเป็นจุดสนเด่นที่สามารถน้าไปใช้ทดแทนงานก่อสร้างแบบมี เสาและคานที่ใช้อิฐ
มอญ และคอนกรีตบล็อกเป็นผนัง ซึ่งผนังอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อกนัน แม้ผู้ที่เลือกใช้จะค้านึงถึงความคงทนก็ ตาม
แต่ก็ไม่แตกต่างจากอิฐที่ใช้ท้าโครงสร้างชนิดอื่น ๆ ก็ตาม อีกทังยังต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ และระยะเวลาของการก่อสร้าง
นานต้องได้มาตกแต่งในภายหลัง และมีการเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน และการจ้างแรงงานที่มีฝีมอื ในราคาแพง
บล็อกประสานเป็นวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ที่มีจุดเด่นในหลาย ๆ ด้านทังหาวัสดุผสมที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ ง่าย
เช่น ดินลูกรังแดง ดินปนทรายสีแดง ดินชนวนผุ ดินศิลาแลงสลายตัว หินฝุ่น และ ยังมีวิจัยที่พัฒนาวัสดุผสมที่เหลือจาก
กระบวนการผลิต เช่น เถ้าแกลบ เถ้าลอย ซึ่งมีคุณสมบัติท้าให้มีน้าหนักเบา ราคาประหยัด และยังมีความสวยงาม
อีกทังบล็อกประสานยังลดการเกิดภาวะโลกร้อน ด้วยการลดปริมาณการใช้เหล็กโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างที่
ช่วยลดการเกิดผลเสียต่อธรรมชาติ แต่ทังนีบล็อกประสานยังมีจุดด้อย คือ สีของบล็อกประสานจะแปรสภาพดินเป็นหลัก
ท้าให้เปลี่ยนแปลงตามแหล่งดิน เกิดการกัดกร่อนท้าให้อายุการใช้งานของบล็อกประสานลดน้อยลง ถึงแม้บล็อกประสาน
อาจจะผลิตได้ง่ายโดยสามารถน้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทโดยการสร้างเครื่องอัดที่ทันสมัย และท้าได้หลาย ๆ
ก้อนภายในวันเดียว แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาบล็อกประสานให้มีจุดเด่นต่อท้องตลาดได้
ฉะนันการพัฒนาบล็อกประสานที่มรี ูปแบบต่าง ๆ โดยการตกแต่งผิวข้างเพื่อให้เป็นจุดสนใจให้ท้องตลาด เช่น
ลายดอกไม้ รูปสัตว์ต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบล็อกประสาน อีกทังยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม และยังเป็น
แนวทางให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบของบล็อกประสารใหม่ ๆ ขึนในอนาคตได้
ด้ วยเหตุ ปัจจั ยดั งกล่ าว คณะผู้ วิจั ยจึ งได้ เล็ งเห็ นความส้ าคั ญของการเพิ่มมู ลค่ าของบล็ อกประสาน จึ งได้ มี
การพัฒนาเป็นบล็อกประสานที่มีการตกแต่งผิวข้างเป็น 3 รูปแบบ คือ กรวดล้าง ทรายล้าง และหินเกล็ดล้าง เพื่อให้เป็น
ที่ต้องการของท้องตลาด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีดาเนินงานและขั้นตอน ออกแบบบล็อกประสานโดยการตกแต่งผิวข้างเพื่อเพิ่มมูลค่า
มีแผนการด้าเนินงานตามขันตอนดังต่อไปนี
1. ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณสมบัติของบล็อกประสาน ขันตอนการผลิตบล็อกประสาน คุณสมบัติ
ของวัสดุที่น้ามาใช้ตกแต่งผิวข้าง รูปแบบของบล็อกประสานแบบต่าง ๆ การออกแบบ และการค้านวณส่วนผสมในการผลิต
บล็อกประสาน การศึกษาพืนที่หรือปริมาณงาน และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด้าเนินการสร้าง
2. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทาบล็อกประสาน
2.1 เครื่องมือที่ ใช้ในการผลิ ตบล็ อกประสานมี ดังนี จอบ พลั่ว เกรียงเหล็ก ถังน้า ถุงมือ แปรงสลั ดน้ า
เครื่องผสมปูน เครื่องร่อนดิน เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเจียร และเครื่องอัดบล็อกประสานแบบ ไฮดรอลิก
2.2 วัสดุและวัสดุผสมที่ใช้ในการท้าบล็อกประสานมี ดังนี ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ขาว
เหล็กแผ่น เหล็กเส้นกลม กรวด ทราย หินเกล็ด ดินลูกรังแดง กรดเกลือคลอรีน หรือ น้ายาล้างห้องน้า และสีฝุ่น
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3. แผนดาเนินการวิจัย
คณะผู้ วิจั ย ได้ ท้า การออกแบบรู ปแบบบล็ อ กประสานโดยการตกแต่ง ผิ ว ข้ า งด้ ว ย กรวดล้ า ง ทรายล้ า ง
และหิ น เกล็ ด ล้ า ง ที่ มีรูปแบบตกแต่ง ผิ ว ข้ า ง 1 ด้ า น และบล็ อ กประสานที่ มีรูปแบบตกแต่ง ผิ ว ข้ า ง 2 ด้ า น และมี
การออกแบบชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างที่มีระยะความหนาของผิวตกแต่ง 1.5 ซม. จากนันท้าการส้ารวจพืนที่ที่จะ
ใช้ผลิตบล็อกประสาน พร้อมติดต่อขอยืมเครื่องมือ และซือวัสดุผสม แล้วท้าการผลิตบล็อกประสานที่มีการตกแต่งผิว
ข้าง ตามขันตอนที่ออกแบบไว้ ท้าการตกแต่งล้างผิวข้างบล็อกผสานที่มีการตกแต่งด้วยวิธีการต่าง ๆ จากนันท้า
การบ่มบล็อกประสาน ด้วยการพรมน้าให้ชุ่ม เพื่อไม่ให้น้าระเหยมากเกินไป แล้วน้าไปใช้งานได้
4. ออกแบบรูปแบบบล็อกประสานและชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างแต่ละรูปแบบ
4.1 ออกแบบรูปแบบบล็ อกประสาน จะแบ่งออกเป็นสองแบบ ได้แก่ การตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน และ
การตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน
4.1.1 การตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน
1) การตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน ด้วยกรวดล้าง ผิวข้างที่ตกแต่งด้วยกรวดล้างมีความหนา 1.5 ซม.
โดยใช้กรวดล้างเบอร์ 3.5 หรือ 5.66 มม.
2) การตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน ด้วยทรายล้าง ผิวข้างที่ตกแต่งด้วยทรายล้างมีความหนา 1.5 ซม.
โดยใช้ทรายล้าง เบอร์ 4 หรือ 4.76 มม.
3) การตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน ด้วยหินเกล็กล้างผิวข้างที่ตกแต่งด้วยหินเกล็ดล้างมีความหนา 1.5 ซม.
โดยใช้หินเกล็ดล้าง เบอร์ 5 หรือ 4 มม.
4.1.2 การตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน
1) การตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน ด้วยกรวดล้าง ผิวข้างที่ตกแต่งด้วยกรวดล้างมีความหนา 1.5 ซม.
โดยใช้กรวดล้างเบอร์ 3.5 หรือ 5.66 มม.
2) การตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน ด้วยทรายล้าง ผิวข้างที่ตกแต่งด้วยทรายล้างมีความหนา 1.5 ซม.
โดยใช้ทรายล้าง เบอร์ 4 หรือ 4.76 มม.
3) การตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน ด้วยหินเกล็กล้างผิวข้างที่ตกแต่งด้วยหินเกล็ดล้างมีความหนา 1.5 ซม.
โดยใช้หินเกล็ดล้าง เบอร์ 5 หรือ 4 มม.
4.2 การออกแบบชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างบล็อกประสาน มีการท้าขึน 2 แบบ คือ ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุ
ตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน และ ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน
4.2.1 ออกแบบชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างบล็อกประสานที่ใช้เพื่อตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน โดยการ
เตรียมเหล็กตามขนาดต่อไปนี
1) เหล็กแผ่น หนา 1 มม. ยาว 25 ซม. กว้าง 15 ซม. จ้านวน 1 แผ่น
2) เหล็กแผ่น หนา 1 มม. ยาว 25 ซม. กว้าง 6 ซม. จ้านวน 1 แผ่น
3) เหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมคางหมู หนา 3 มม. ขนาด 1.5 x 5 x 4.82 x 6 จ้านวน 2 แผ่น
4) เหล็กเส้นแบน หนา 3 มม. ยาว ยาว 14.5 ซม. กว้าง 1 ซม. จ้านวน 2 เส้น
5) เหล็ ก เส้ น แบน หนา 3 มม. ยาว 195.5 ซม. กว้ า ง 1 ซม. จ้ า นวน 2 เส้ น จากนั นดั ด
โดยให้จุดดัดอยูท่ ี่ 11 ซม. ดัดเป็นมุมฉาก
6) น้ามาเชื่อมประกอบดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน ที่สมบูรณ์
4.2.2 ออกแบบชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างบล็อกประสานที่ใช้เพื่อตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน โดยการ
เตรียมเหล็กตามขนาดต่อไปนี
1) เหล็กแผ่น หนา 1 มม. ยาว 25 ซม. กว้าง 15 ซม. จ้านวน 2 แผ่น
2) เหล็กแผ่น หนา 1 มม. ยาว 25 ซม. กว้าง 6 ซม. จ้านวน 2 แผ่น
3) เหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมคางหมู หนา 3 มม. ขนาด 1.5 x 5 x 4.82 x 6 จ้านวน 4 แผ่น
4) เหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 9.3 ซม. จ้านวน 4 เส้น
5) น้ามาเชื่อมประกอบดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน ที่สมบูรณ์
5. การผลิตบล็อกประสานที่มีรูปแบบตกแต่งผิวข้าง
การผลิตบล็อกประสานที่มีรูปแบบตกแต่งผิวข้าง จะมี 2 แบบ ได้แก่ การผลิตบล็อกประสานที่มีรูปแบบ
ตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน และการผลิตบล็อกประสานที่มีรูปแบบตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน โดยมีวิธีวัสดุตกแต่งผิวข้าง คือ
กรวดล้าง ทรายล้าง และหินเกล็ดล้าง มีขนตอนการผลิ
ั
ต ดังนี
1) ตากดินให้แห้ง
2) การร่อนดินด้วยเครื่องร่อนดิน
3) น้ า ปู น ซี เมนต์ปอร์ ต แลนด์ ประเภทที่ 1 ผสมกั บทรายละเอีย ดและดิ น ที่ ร่อ นไว้ใ นอั ต ราส่ ว น 1 : 1 : 5
โดยปริมาตร ผสมจนเข้ากัน และเติมน้าพอให้ชุ่ม แล้วท้าการทดสอบความเหลวของส่วนผสมว่าเหมาะสมหรือไม่ โดย
ใช้วธิ ีก้าส่วนผสมในมือ ถ้าความเหลวเหมาะสม เมื่อก้าแล้วจะติดกันเป็นก้อนเมื่อแบบมือออก
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4) ผสมกรวดและปูนซีเมนต์ขาวในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เติมสีฝุ่นผสมให้เข้ากัน แล้วเติมน้าให้
พอเหมาะ จากนันผสมส่วนผสมให้เข้ากัน
5) ผสมทรายและปูนซีเมนต์ขาวในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เติมสีฝุ่นผสมให้เข้ากัน แล้วเติมน้าให้
พอเหมาะ จากนันผสมส่วนผสมให้เข้ากัน
6) ผสมหินเกล็ดและปูนซีเมนต์ขาวในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เติมสีฝุ่นผสมให้เข้ากัน แล้วเติมน้าให้
พอเหมาะ จากนันผสมส่วนผสมให้เข้ากัน
7) น้าชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างบล็อกประสาน 1 หรือ 2 ด้าน ใส่ลงในเครื่องอัดบล็อดประสาน จากนัน
น้าวัสดุตกแต่งที่ผสมไว้แล้วใส่ลงในช่องด้านข้างของแบบด้านทีจ่ ะตกแต่ง และเทดินซีเมนต์ลงในช่องที่แบ่งไว้ส้าหรับใส่ดิน
8) น้าชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างบล็อกประสานออก ปิดฝาตัวเครื่องอัด และท้าการอัดบล็อกประสาน
เมื่อท้าการอัดเสร็จสินแล้ว ให้น้าบล็อกประสานออกมาแล้วน้าไปผึ่งลมในที่ร่มต่อไป
9) เมื่อผึ่งลมไว้ประมาณ 30 นาที จะท้าการท้าความสะอาดผิวข้างด้วยน้าสะอาด จากนันให้
ผึ่งลมต่ออีก 30 นาที แล้วท้าการบ่มบล็อกประสานโดยการรดน้าให้ชุ่ม
10) เมื่อบ่มไว้ในที่ร่มครบ 1 วัน จะท้าการขัดล้างผิวด้วยกรดเกลือเจือจางผสม กับน้าในอัตราส่วน 1 : 1
หรือน้ายาล้างห้องน้า เมื่อขัดเสร็จแล้วให้ลา้ งท้าความสะอาดด้วยน้าอีกครัง
11) บล็อกประสานที่ท้าการอัด และตกแต่งผิวข้างก่อนน้าไปใช้จะต้องบ่มไว้ในที่ร่มอีก 7 วัน ก่อนที่จะ
น้าไปใช้งานได้

ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบรูปแบบบล็อกประสานและชุดเหล็กเพิม่ วัสดุตกแต่งผิวข้างบล็อกประสาน
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบบล็ อกประสานและชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้าง โดยมี 2 รูปแบบแต่ละ
รูปแบบมี 3 ลักษณะ โดยเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างด้วย กรวดล้าง,ทรายล้าง, และหินเกร็ด ในการผลิตบล็อกประสาน
คณะผู้ วิจั ย ได้ ติด ต่อ ขอใช้เครื่อ งมือ ร้ า นเมือ งเลยบล็ อ กประสาน โดยใช้เครื่อ งอั ด บล็ อ กประสานแบบโฮด รอริ ก
ที่มีขนาดบล็อกประสาน 12.5x25x10 เซนติเมตร โดยชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างบล็อกประสานที่ผู้วจิ ัยได้จัดท้าขึน
นันที่ทังหมด 2 รูปแบบคือ 1) ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้างบล็อกประสาน 1 ด้าน และ 2) ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิว
ข้างบล็อกประสาน 2 ด้าน โดยทังสองรูปแบบนันสามารถตกแต่งผิวข้างได้ทังหมด 3 ลักษณะ และมีราคาที่ต้นทุนรวม
ที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบราคาบล็อกประสาน บาท/ก้อน ทังแบบผสมสีฝุ่น และไม่ผสมสีฝุ่น
ลักษณะตกแต่งผิวข้าง
การผสมสีฝุ่น
ต้นทุน(บาท)
กาไร(บาท)
บล็อกประสานทั่วไป
5
4

รวม(บาท)
9

กรวดล้าง 1 ด้าน

-

11

10

21

กรวดล้าง 1 ด้าน

ผสมสีฝุ่น

13

10

23

ทรายล้าง 1 ด้าน

-

11

10

21

ทรายล้าง 1 ด้าน

ผสมสีฝุ่น

13

10

23

หินเกล็ดล้าง 1 ด้าน

-

11

10

21
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบราคาบล็อกประสาน บาท/ก้อน ทังแบบผสมสีฝุ่น และไม่ผสมสีฝุ่น (ต่อ)
ลักษณะตกแต่งผิวข้าง
การผสมสีฝุ่น
ต้นทุน(บาท)
กาไร(บาท)
รวม(บาท)
หินเกล็ดล้าง 1 ด้าน

ผสมสีฝุ่น

13

10

23

กรวดล้าง 2 ด้าน

-

17

12

29

กรวดล้าง 2 ด้าน

ผสมสีฝุ่น

21

12

33

ทรายล้าง 2 ด้าน

-

17

12

29

ทรายล้าง 2 ด้าน

ผสมสีฝุ่น

21

12

33

หินเกล็ดล้าง 2 ด้าน

-

17

12

29

หินเกล็ดล้าง 2 ด้าน

ผสมสีฝุ่น

21

12

33

จากตารางเปรียบเทียบราคาบล็อกประสานในแบบไม่ผสมสีฝุ่น พบว่า ราคาก้าไรบล็อกประสานที่ตกแต่ง
ผิวข้าง 1 ด้าน 10 บาท และบล็อกประสานที่ตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน 12 บาท เพราะจ้านวนการผลิตบล็อกประสานต่อวัน
บล็อกประสานตกแต่งผิวข้าง 2 ด้านจะผลิตได้น้อยกว่าบล็อกประสานตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน และราคาก้าไรต่อวัน
จะมากกว่าบล็อกประสานแบบทั่วไป ในส่วนของบล็อกประสานในแบบที่มีการผสมสีฝุ่น พบว่า ราคาก้าไรบล็อก
ประสานที่ตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน 10 บาท และบล็อกประสานที่ ตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน 12 บาท เพราะ จ้านวนการผลิต
บล็อกประสานต่อวัน บล็อกประสานตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน นันจะผลิตได้น้อยกว่าบล็อกประสานตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน
และราคาก้าไรต่อวันจะมากกว่าบล็อกประสานแบบทั่วไป และราคาขายบล็อกประสานต่อก้อน บล็อกประสานที่มี
การผสมสีฝุ่นในวัสดุตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน และ 2 ด้าน มีราคาสูงกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมสีฝุ่นในวัสดุตกแต่งผิวข้าง
1 ด้าน และ 2 ด้าน ในราคา 2 บาท และ 4 บาท ตามล้าดับ

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึ ก ษารู ป แบบของบล็ อ กประสานที่ มี ก ารเพิ่ ม วั ส ดุ ต กแต่ ง ผิ ว ข้ า ง ด้ ว ย กรวดล้ า ง ทรายล้ า ง
และหินเกล็ดล้าง จากการศึกษาพบว่า บล็อกประสานที่มีการตกแต่งผิวข้างท้าให้เกิดความสวยงาม และแข็งแรง
ต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าการผลิตบล็อกประสานแบบทั่วไป แต่เมื่อมีการตกแต่งผิวข้างของบล็อกประสานเพื่อเพิ่ม
มูลค่าแล้วจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึน และเมื่อเปรียบเทียบกั บการผลิตต่อวันระหว่างบล็อกประสานทั่ว ไป
กับบล็อกประสานที่มีการตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน สามารถเพิ่มผลก้าไรได้ถึง 100 บาทต่อวัน และบล็อกประสานที่มี
การตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน สามารถเพิ่มผลก้าไรได้ถงึ 40 บาทต่อวัน

ภาพที่ 3 แบบร่าง ชุดเหล็กตกแต่งผิวข้าง 1 ด้าน

ภาพที่ 4 แบบร่าง ชุดเหล็กตกแต่งผิวข้าง 2 ด้าน
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างบล็อกประสานที่ตกแต่ง 1 ด้าน

ภาพที่ 6 ตัวอย่างบล็อกประสานที่ตกแต่ง 2 ด้าน

ขั้นตอนการอัดบล็อกประสานและตกแต่งผิวข้าง

ภาพที่ 7 การตากดิน

ภาพที่ 8 การร่อนดินด้วยเครื่องร่อนดิน

ภาพที่ 9 การผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
ผสมกับทรายละเอียดและดินที่ร่อนไว้

ภาพที่ 10 การผสมกรวดและปูนซีเมนต์ขาวใน
อัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เติมสีฝุ่น
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ภาพที่ 11 ติดตังชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผิวข้าง

ภาพที่ 12 เทวัสดุตกแต่งที่ผสมไว้แล้วใส่ลงในช่องด้านข้าง
ของแบบด้านที่จะตกแต่ง และเทดินซีเมนต์ลงในช่องที่แบ่ง
ไว้ส้าหรับใส่ดิน

ภาพที่ 13 ยกชุดเหล็กออกแล้วอัดบล็อกประสาน

ภาพที่ 14 บล็อกประสานที่มกี ารตกแต่งผิวข้าง

ภาพที่ 15 การบ่มบล็อกประสานในที่ร่มก่อนน้าไปใช้งาน

ภาพที่ 16 การท้าความสะอาดผิวข้างก่อนน้าออกไปใช้งาน
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ภาพที่ 17 ชุดเหล็กใส่วัสดุตกแต่งผิวข้างแบบ 2 ด้าน

ภาพที่ 18 บล็อกประสานที่ตกแต่งผิวข้างที่พร้อมใช้งาน
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การพัฒนาระบบควบคุมจังหวะลมดูดของเครื่องรีดนมโคด้วยระบบ พีแอลซี
A development vacuum control of milking machine by PLC system
นิรุต อ่อนสลุง1* ณรงค์ หูชัยภูมิ1 และวัชรายุทธ ล้าดวน1
Nirut Onsalung1*, Narong Huchaiyaphum1 and Watcharayut Lumdoun1
บทคัดย่อ
บทความนีน้าเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดนมโคโดยใช้ระบบ พีแอลซี ควบคุมจังหวะลมดูดให้
ท้างานแทนอุปกรณ์ก้าหนดจังหวะการรีดแบบเดิม ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมการก้าหนดจังหวะลมดูดโดยป้อน
โปรแกรมให้กับอุปกรณ์ พีแอลซี ส้าหรับตัวแปรในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท้างานเพื่อก้าหนดจังหวะการรีดนม
คือ เวลาที่ใช้ในการก้าหนดจังหวะ 3 ค่าได้แก่ 0.9, 1 และ 1.1 วินาที การทดสอบได้ท้าการทดลองรีดนมกับโคในฟาร์ม
เกษตรกรซึ่งจะใช้แม่โคตัวเดิมในการทดสอบแต่ละครังเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องรีดนมโคที่พัฒนาขึนเปรียบเทียบ
กับเครื่องรีดนมถังเดี่ยวแบบเดิม การทดสอบจะบันทึกข้อมูลของเวลาที่ใช้ในการรีดนมโคจนหมดและปริมาณน้านมดิบ
ที่รีดได้ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบพีแอลซีที่สร้างขึนส้าหรับควบคุมเครื่องรีดนมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยรวมของกระบวนการรีดนมโคได้ประมาณ 42% ซึ่งให้คุณภาพน้านมดิบไม่แตกต่างกันโดยใช้เวลาน้อยกว่าและ
สามารถเพิ่มจ้านวนหัวรีดได้มากขึนและสามารถพัฒนาสู่ระบบท่อรีดนมได้ส้าหรับฟาร์มขนาดใหญ่
คาสาคัญ: พีแอลซี, เครื่องรีดนม, โคนม, ฟาร์มโคนม

Abstract
This article presents the design and development of a milking machine by a PLC system which can be
replaced of the old device. The procedure was done by writing program PLC to control the stroke of the Pulsator.
The testing procedure will be testing in the dairy farm by comparing between new and old automatics milking
machine to compute overall efficiency. In this research the time is majority variable that varies in three values i.e.
0.9, 1 and 1.1 second. The purpose of the study for determines the overall efficiency of system. From the testing
results will be record time and amount of raw milk until complete milking procedure. The results show that the
milking machine which controlling by PLC system can be improved the overall efficiency of the system about 42%
and it can increase the amount of milking machine and can be development to the pipe line milking system.
Keywords: PLC, Milking machine, Cow, Dairy cow
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บทนา
ประเทศไทยมีการเลียงโคนมกระจายอยู่ทั่วทุกภาค โดยเฉพาะในเขตภาคกลางส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสระบุรี
ราชบุรี ลพบุรี และสระแก้ว มีการเลียงมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณการเลียงโคนมทั่วประเทศ ส่วน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณการเลียงรองลงมาหรือร้ อยละ 20 เลียงมากในจังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น
สกลนคร และอุดรธานี แหล่งเลียงโคนมในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ส่วนแหล่งเลียงโคนมในภาคใต้คือ พัทลุง [1, 2] ทังนี
ฟาร์มโคนมในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็น ฟาร์มขนาดเล็ก (จ้านวนโคนมไม่เกิน 20 ตัว) แหล่งรับซือน้านมดิ บจาก
เกษตรกรที่สาคัญ คือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สหกรณ์โคนมตามภูมิภาคต่าง ๆ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ศูนย์รวบรวมน้านมเอกชน และโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมเป็นต้น ต้นทุนการ
ผลิตน้านมดิบส่วนใหญ่ขึนอยู่กับค่าอาหารข้นที่เลียงแม่โค ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณการให้นมของแม่โคด้วยโดยมีสัดส่วน
ต้นทุนสูงกว่าร้อยละ 40 ของต้นทุนการผลิตทังหมด นอกจากนียังขึนอยูก่ ับปริมาณน้านมดิบของแม่โคในแต่ละวันด้วย
โดยที่ปริมาณน้านมดิบของแม่โคยิ่งมากเท่าใดต้นทุนการผลิตก็ย่ิงลดลง ในส่วนค่าใช้จ่ายอีกด้านหนึ่งก็คือค่าจ้าง
แรงงานในการรีดนม กรณีของฟาร์มเกษตรกรขนาดเล็กที่มีแม่โคไม่เกิน 10 ตัว การรีดนมจะยังพอใช้แรงงานจากคนรีด
ได้เนื่องจากจ้านวนโคไม่มากนัก โดยค่าจ้างแรงงานการรีดนมปัจจุบันอยูท่ ี่ประมาณวันละ 200-300 บาท ซึ่งในหนึ่งวัน
จะต้องรีดนมโคสองเวลา กล่าวคือตอนเช้าประมาณก่อน 07.00 น. และตอนเย็นต้องเสร็จไม่เกิน 16.30 น. เพื่อให้ทัน
ต่อเวลาในการส่งน้านมดิบโดยจะถูกรวบรวมส่งศูนย์รับน้านมดิบของรัฐบาลหรือเอกชนต่อไปเพื่อเข้ากระบวนการ
จัดเก็บให้ทันเวลาก่อนที่น้านมดิบจะบูดเน่า ในกรณีฟาร์มของเกษตรกรที่มีแม่โคเกิน 10 ตัวขึนไป จ้าเป็นจะต้องใช้
เครื่องมือมาช่วยในการรีดนมนั่นก็คือเครื่องรีดนม ซึ่งเกษตรกรจะมีตน้ ทุนและการลงทุนสูงขึนเนื่องจากเครื่องรีดนมที่มี
ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีราคาสูง เครื่องละประมาณ 40,000-50,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็
จะพบปัญหาที่เกิดขึนในเรื่องการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานเพิ่มสูงขึนเช่นกัน ประกอบกับการรีดนมด้วยมือของ
เกษตรกรรายย่อยในฟาร์มขนาดเล็กจะท้าให้ได้รับความไม่สบายและเหน็ดเหนื่อยจากการท้างาน แต่เกษตรกรยังต้อง
ท้าการรีดเพื่อให้แล้วเสร็จทันตามเวลา เพราะไม่เช่นนันน้านมดิบจะส่งขายไม่ทันเวลา
เครื่องรีดนมที่นิยมใช้กันในประเทศไทยปัจจุบัน มี 2 แบบ แบบแรกเรียกว่า แบบถังเดี่ยว (Bucket milking)
มักนิยมใช้กันมากในฟาร์มโคนมขนาดเล็ กและขนาดกลางโดยเฉพาะฟาร์มที่มีแม่โครีดนม 10 ตัวขึนไป ความจุของถัง
อยู่ที่ประมาณ 20-24 ลิตร ถ้าแม่โคให้น้านมมากก็จะเต็มถังไวและต้องเทออกบ่อย ๆ โดยจะมีถังเก็บรวมนมขนาด
ประมาณ 40-50 ลิตร รองรับอีกทีหนึ่งก่อนส่งไปศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ในการรีดจะใช้ชุดรีดนมชุดเดีย วหรือหลายชุด
พร้อมกันก็ได้ขึนกับความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายของแต่ละฟาร์ม เช่น ประสิทธิภาพของปั้มสูญญากาศ แต่มีข้อดีคือ
มีค่าใช้จ่ายในการติดตังน้อยกว่าเครื่องรีดนมแบบอื่น ๆ เครื่องรีดนมชนิดที่สองเป็นแบบท่อล้าเลียงนม (Pipeline milking
system) ซึ่งแบบนีจะเหมาะกับฟาร์มที่ขนาดใหญ่หรือมีแม่โคประมาณ 50 ตัวขึนไป ซึ่งจะไม่กล่าวในรายละเอียด
เนื่องจากไม่เหมาะสมกับฟาร์มของเกษตรกรขนาดเล็ก หากพิจารณาเครื่องรีดนมแบบถังเดี่ยวที่มีใช้ อยู่ในฟาร์มขนาด
กลางและขนาดเล็กพบว่ามีการใช้งานได้ดีและแพร่หลายแต่เนื่องจากเครื่องรีดนมส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่มีราคาสูง
น้าเข้าจากต่างประเทศและหากต้องการเพิ่มจ้านวนเครื่องรีดจ้าเป็นจะต้องปรับปรุงระบบต่าง ๆ ตามมาด้วยเช่นระบบ
ท้ า สู ญ ญากาศเป็ น ต้ น เป็ น สาเหตุ ท้ า ให้ เ กษตรกรไม่ ส ามารถจั ด หาเครื่ อ งรี ด นมได้ เ หมาะสมกั บ จ้ า นวนโค
ท้าให้เสียเวลาในการรีดยาวนาน กล่าวคือ แม่โคหนึ่งตัวจะใช้เวลาในการรีดไม่น้อยกว่า 5-10 นาที หากมีจ้านวนวัว
หลายตัวก็จะใช้เวลานานขึนและหากมีจ้านวนมากเกิน 15 ตัว เกษตรกรจ้าเป็นจะต้องน้าแม่โคเข้ารีดนมก่อนเวลาอัน
เหมาะสมเพื่อให้ทันต่อเวลาการรับน้านมดิบของศูนย์รับนมส่วนใหญ่จะไม่เกิน 16.30 น. - 17.00 น. การรีดนมโคก่อน
เวลาเป็นผลท้าให้แม่โคผลิตน้านมยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากระยะห่างจากการรีดนมในมือเช้าสันเกินไป ดังนันเพื่อให้ได้
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ผลผลิตที่ดีไม่ควรท้าการรีดนมก่อนเวลา 15.00 น. โดยประมาณ จะเห็นว่าเวลาการรีดนมมีข้อจ้ากัดอยู่พอสมควร
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจ้า เป็นจะต้องหาเครื่องรีด นมเพิ่มขึนให้เพียงพอต่อจ้านวนโคหรืออาจใช้
แรงงานคนช่วยในการรีดนมในกรณีฟาร์มขนาดเล็ก ส้าหรับการวิจัยพัฒนาเครื่องรีดนมให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะ
ของฟาร์ ม โคนมจะเป็ น การท้ า ให้ เกษตรกรสามารถเข้า ถึง เทคโนโลยี เพื่อ ลดต้นทุ น การผลิ ต ได้อีก ทางหนึ่ง ท้ า ให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มจ้านวนหัวรีดนมได้เพิ่มขึนโดยที่คา่ ใช้จ่ายไม่สูงเท่ากับการซือชุดหัวรีดนมใหม่
ดังนันทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน้าระบบ พีแอลซี (Programmable logic control, PLC) มาควบคุมการ
ท้างานของเครื่องรีดนมโค โดยการสร้างอุปกรณ์ท้างานแทนตัวก้าหนดจังหวะของลมดูด (Pulsator) ซึ่งควบคุมการ
ท้างานและสั่งการด้วยระบบ พีแอลซี โดยใช้วิธีเขียนค้าสั่งป้อนโปรแกรมให้กับอุปกรณ์ระบบ พีแอลซี เครื่องรีดนมที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงขึนจะสามารถน้ามาใช้ทดแทนระบบเดิม โดยในขันการวิจัยจะท้าการทดสอบเป็นแบบถัง
เดี่ยวเหมือนเครื่องแบบเดิม แต่จะใช้ระบบควบคุม พีแอลซี มาท้างานแทนหัวก้าหนดจังหวะลมดูด ประโยชน์ที่ไ ด้
จากการใช้ระบบพีแอลซีจะสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการซือเครื่องรีดนมได้และสามารถน้าไปประยุกต์พัฒนา
ต่อให้เป็นระบบรีดนมโคแบบท่อส้าหรับฟาร์มขนาดกลางขึนไปท้าให้เกษตรกรสามารถรีดนมโคหลายตัวพร้อมกันได้
ดั งแสดงในภาพที่ 1 เป็ นแนวความคิ ดในการพั ฒนาระบบรี ดนมแบบท่ อที่ ใช้ ระบบพี แอลซี ควบคุ มการท้ างานของ
หัวก้าหนดจังหวะแบบเดิม เป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลียงโคนมของประเทศอย่างยั่งยืน
อันจะสร้างความเป็นอยูท่ ี่ดขี นของเกษตรกรผู
ึ
้เลียงโคนมในประเทศ

ภาพที่ 1 แนวความคิดในการยุกต์ใช้ระบบ PLC กับระบบรีดนมแบบท่อล้าเลียง [3]

วัสดุและอุปกรณ์
1. ส่วนประกอบหลักเครื่องรีดนมโค
ในระบบเครื่องรีดนมโคมีส่วนประกอบที่ส้าคัญต่างๆหลายส่วนด้วยกัน จากภาพที่ 2 แสดงส่วนประกอบหลัก
ของระบบรีดนมแบบถังเดี่ยวที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) ถังลมหรือถังดักความชืน 2) มอเตอร์ขับปั้มสูญญากาศ
3) ปั้มสูญญากาศ 4) หม้อเก็บเสียง 5) มาตรวัดแรงดันสูญญากาศ 6) สายยางน้านม 7) ชุดหัวรีดนม ซึ่งประกอบด้วย
กระบอกดูดนมและยางเต้ารีด 8) ถ้วยรวมน้านม 9) อุปกรณ์ก้าหนดจังหวะการรีด 10) ถังนมสแตนเลส 11) สายยางลมดูด
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12) ตัวควบคุมสูญญากาศ 13) ท่อจ่ายลม 14) วาล์วลมดูด โดยมีหลักการท้างานของเครื่องรีดนมคือ ลมดูดเกิดขึนได้จาก
การสู บอากาศออกไปโดยปั๊ มลมเพื่อท้ าให้ ส่ วนประกอบต่าง ๆเกิ ดเป็ นสู ญญากาศ ซึ่ งมีความดั นต้่ ากว่าความดันของ
บรรยากาศ โดยความดันของบรรยากาศมีค่าประมาณ 31 นิวปรอท หรือ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิว ที่ระดับน้าทะเล ความดัน
ของบรรยากาศเกิดขึนจากแรงกดของอากาศที่อยู่ในบรรยากาศถ้าอากาศทังหมดถูกดูดออกจากเครื่องรีดนมสูญญากาศ
ก็จะมีค่าประมาณ 31 นิวปรอท แต่ในสภาพนีอากาศหรือลมจากภายนอกจะพยายามไหลเข้าไปแทนที่อากาศที่ถูกดูดออกไป
ดังนันลมที่เข้าไปจึงเป็นลมดูด วาล์วควบคุมลมจะปล่อยให้อากาศเข้าไปในระบบท่อลมของเครื่องรีดนม เพื่อรักษาระดับ
สูญญากาศหรือระดับลมดูดไว้ให้คงที่ตามความต้องการ เช่น 10-15 นิวปรอทเมื่อเปิดก๊อกปิดเปิดลม อากาศจะถูกดูดออก
จากท่อยางข้อต่อ-ข้อต่อ-ท่อลมหลัก-ถังรองรับน้านม (ผ่านอุปกรณ์จัดจังหวะรีด) –กระปุกรวมนม -ช่องว่างระหว่าง
กระบอกรีดนมและยางเต้ารีด ในสภาพเช่นนีวาล์วควบคุมลมก็จะท้าหน้าที่บังคับให้ลมดูดมีแรงดูดคงที่ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
จั งหวะนีเรี ยกว่าจั งหวะดู ด กล่ าวคื อ น้ านมจะถู กดู ดออกจากหั วนมโคเมื่อน้ านมไหลออกมาแล้ ว อุ ปกรณ์ จั งหวะรี ด
ก็จะปล่อยให้อากาศจากภายนอกเข้าไป เพื่อหยุดจังหวะดูด และท้าให้ยางเต้ารีดบีบนวดหัวนม จังหวะนีเรียกว่าจังหวะปล่อย
หลังจากนันอุปกรณ์จัดจังหวะรีดก็จะปิดไม่ให้อากาศเข้าไปซึ่งก็จะเป็นการเริ่มจังหวะดูดใหม่เป็นเช่นนีสลับกันไป [4, 5]

(ก) ชุดต้นก้าลังสูญญากาศ

(ข) ชุดถังรีดนม

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของระบบเครื่องรีดนมโคที่ใช้ในปัจจุบัน [6]
2. วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุและอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบควบคุมส้าหรับใช้แทนหัวก้าหนดจังหวะการรีดประกอบด้วยอุปกรณ์ส้าคัญ
ได้แก่ 1) อุปกรณ์ PLC รุ่น CFX1N20MT เป็นบอร์ด PLC ระบบดิจิตอล I/O: 12 อินพุต 8 เอาท์พุต รับไฟจากแหล่งจ่าย 24 VDC
ขนาด (กว้ า ง x สู ง ): 116x105 มิ ล ลิ เ มตร 2) Solenoid Valve ควบคุ มด้ วยไฟ DC 24V ขนาด 1/2นิ ว ท้ า จาก Alloy Brass
3) Switching Switch หรื อ Power supply ขนาด 24V/40A แรงดั นไฟฟ้ าขาเข้ า: AC 100-240V ความถี่ แรงดั นไฟฟ้ าขาเข้ า
50/60Hz กระแสไฟขาออกรวม: 5A 4) Solid States Relay รุ่ น SSR-60 DD เป็ นรี เลย์ ที่ ใช้ ในการตั ดต่ อของโซลิ นอยล์
แรงดั นไฟฟ้ ากระแสตรง DC ควบคุ มไฟฟ้ากระแสตรง DC กระแสไฟฟ้าเอาท์ พุ ทโหลดสู งสุ ด 60A แรงดั นควบคุ มเป็ น
แรงดั นไฟฟ้ากระแสตรง 3-32 VDC แรงดั นเอาท์พุ ทเป็ นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 5-60 VDC 5) ชุดหั วรี ดพร้อมถังเก็บ
6) ชุดต้นก้าลังผลิตสูญญากาศ 7) แม่โคส้าหรับทดสอบ 8) คอมพิวเตอร์ส้าหรับเขียนโปรแกรมควบคุมการท้างานอุปกรณ์ พี
แอลซี

Proceedings
299

วิธีการศึกษา
1. การออกแบบวงจรระบบควบคุม
ในการออกแบบวงจรระบบควบคุมจะป้อนค้าสั่งการท้างานให้อุปกรณ์พีแอลซี ส้าหรับเป็นอุปกรณ์ในการก้าหนด
จังหวะการรีดนมแทนหัวก้าหนดจังหวะการรีดนมแบบเดิม ระบบพีแอลซี (Programmable Logic Controller, PLC) เป็นเครื่อง
ควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ เป็นเครื่องควบคุมอัตโนมัตใิ นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถโปรแกรมได้ ถูกสร้าง
และพั ฒ นาขึ นมาเพื่ อ ทดแทนวงจรรี เลย์ ซึ่ ง ในการออกแบบวงจรเพื่ อ ควบคุ ม เครื่ อ งรี ด นมด้ ว ยระบบ พี แ อลลซี
ในโครงการวิ จั ย นี ใช้ บ อร์ ด PLC รุ่ น FX1N-20MT โดยใช้ Software Mitsubishi Electric GX Works2 Model Version 1
ซึ่งมีพอร์ทส่งออกส้าหรับใช้งานจ้านวน 8 ช่อง กล่าวคือ วงจรนีสามารถเขียนค้าสั่งควบคุมการท้างานของชุดหัวรีดนมโค
ได้สูงสุด 8 หัวรีด ส้าหรับในการวิจัยทดลองในบทความนีได้ท้าการทดสอบโดยการป้อนโปรแกรมควบคุมระบบ พีแอลซี
เพื่อควบคุมชุดหัวรีดนมจ้านวน 2 หัวรีด จากภาพที่ 3 และภาพที่ 4 แสดงแนวความคิดในการออกแบบระบบควบคุม
พีแอลซี เพื่อใช้แทนอุปกรณ์ก้าหนดจังหวะหัวรีดนมส้าหรับเครื่องรีดนมแบบถังเดียว

(ก) เครื่องรีดนมโคแบบถังเดี่ยว
(ข) อุปกรณ์ก้าหนดจังหวะ
(ค) ชุดควบคุม พีแอลซี
ภาพที่ 3 เครื่องรีดนมแบบถังเดี่ยวและอุปกรณ์ก้าหนดจังหวะลมดูด

(ก) ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ PLC

(ข) ชุดหัวรีดนมโค

(ค) การทดสอบการรีดนมโคในฟาร์ม

ภาพที่ 4 ชุดควบคุมระบบ พีแอลซี ที่ใช้แทนอุปกรณ์ก้าหนดจังหวะลมดูด
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2. การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พีแอลซี
การเขียนวงจรแลดเดอร์ไดอะแกรมเพื่อจะป้อนเข้าไปในอุ ปกรณ์ PLC รุ่น FX1N-20MT ส้าหรับสั่งการรี เลย์
เพื่อตัดต่อระบบลมดูดของชุดหัวรีดนมโค จากรูปที่ 5 แสดงตัวอย่างของโปรแกรมที่เขียนป้อนเพื่อสั่งการระบบควบคุม
กรณีใช้ส้าหรับชุดรีดนมโคแบบ 1 หัวรีด และตังเวลาการท้างานที่ 1.1 วินาที โดยมีหลักการท้างานดังนี เส้นที่ 1 เมื่อสั่ง
อินพุต X001 สั่งให้ Y000 ท้างานและ Y000 จะล็อกของมันเอง เส้นที่ 2 สั่งอินพุต T0 สั่งให้ Y001 ท้างานและ Y001 จะล็อก
ตั วของมั นเอง เส้ นที่ 3 อินพุ ต T1 ท้ างานสั่ งให้ M0 ท้ างานและ M0 จะล็ อกตั วของมั นเอง จานนั นท้ าการเขี ยนวงจร
แลดเดอร์ ไดอะแกรมเพื่ อจะป้ อนเข้ าไปในอุ ปกรณ์ PLC โดยตั งเวลาเส้ นที่ 1 ให้ Y000 ท้ างานเป็ นเวลา T0 K11 หรื อ
1.1 วินาที ตั งเวลาเส้ นที่ 2 ให้ Y001 ท้ างานเป็ นเวลา T1 K11 หรือ 1.1 วินาที และเส้ นที่ 3 เป็ นเส้ นรี เลย์ช่วยให้ ท้างาน
อัตโนมัติเพื่อให้วงจรสมบูรณ์ขึน X000 เป็นสวิตซ์ตัดหรือปิดวงจรทังหมดในกรณีที่ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
การท้างานชุดหัวรีดเพิ่มขึนก็สามารถท้าได้ลักษณะเดียวกัน โดยที่อุปกรณ์ พีแอลซี รุ่น FX1N-20MT สามารถควบคุ ม
การท้างานได้สูงสุด 8 ชุดสัญญาณและยังสามารถปรับเปลี่ยนเวลาก้าหนดจังหวะการดูดได้โดยการปรับค่า K ในโปรแกรม
แลดเดอร์เพื่อตังเวลาตามต้องการ ในการทดลองนีได้ใช้เวลา 3 ค่าได้แก่ 0.9 วินาที 1 วินาที และ 1.1 วินาที เมื่อเขียน
โปรแกรมแลดเดอร์เสร็จแล้วท้าการบันทึกโปรแกรมลงในอุปกรณ์ ซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลโดยผ่านทางพอร์ทของคอมพิวเตอร์
เพื่อที่จะถ่ายข้อมูลโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เขียนบันทึกลงไปยังอุปกรณ์พีแอลซี

ภาพที่ 5 วงจรแลดเดอร์ไดอะแกรมใน GX Works2 ส้าหรับป้อนข้อมูลลงในบอร์ด พีแอลซี
3. การวางแผนการทดลอง
ขันตอนการทดลองจะท้าการรีดนมโคโดยใช้เครื่องรีดนมที่ พัฒนาขึนและควบคุมจังหวะลมดูด ด้วยระบบ
พีแอลซี เพื่อเปรียบเทียบกับการรีดด้วยเครื่องรีดนมแบบถังเดี่ยวที่มีใช้อยู่เดิม โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ออกแบบโปรแกรมและติดตังระบบ PLC ส้าหรับควบคุมจังหวะลมดูดแทนอุปกรณ์ก้าหนดจังหวะลมดูดของ
เครื่องรีดนมเดิม ในขันตอนนีจะท้าการออกแบบโปรแกรมให้สามารถท้างานได้ 1 – 3 หัวรีด จากนันจะป้อนโปรแกรมที่
เขียนขึนลงในอุปกรณ์ พีแอลซี เพื่อต่อร่วมกับอุปกรณ์อ่นื ๆ ต่อไป
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2. เตรี ยมแม่ โคส้ าหรั บการทดสอบจ้ านวน 2 ตั ว โดยคั ดเลื อกแม่ โคที่ ใกล้ จะหยุ ดรี ดเพื่ อความปลอดภั ย
ในการทดสอบหากมีกรณีผิดพลาดอาจท้าให้เกิดเต้านมอักเสบได้ ซึ่งในการทดสอบจะท้าการก้าหนดการตังเวลาในอุปกรณ์
พีแอลซี สามค่าได้แก่ 0.9, 1.0 และ 1.1 วินาที เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุ ด โดยจะเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบรี ดนมกั บ
เครื่องรีดนมถังเดี่ยวแบบเดิมที่เกษตรกรใช้ในฟาร์มปัจจุบัน ซึ่งในการทดสอบจะท้าการทดสอบ 3 ครังในแต่ละเงื่อนไขของ
การตังเวลาในระบบ พีแอลซี และในแต่ละครังจะท้าการรีดนม 1 วัน ประกอบด้วย 2 มือการรีดคือ เช้าและเย็น ดังนันใน
การทดสอบจะมีเงื่อนไขการทดสอบทังหมด 4 เงื่อนไขรวมถึงเครื่องรีดนมแบบเดิมด้วยและจะใช้แม่โคตัวเดิมตลอดระยะเวลา
การทดสอบทังหมด 12 วัน
3. ทดสอบการรีดนมโคด้วยเครื่องรีดนมทังสองแบบ โดยใช้แม่โค 2 ตัวในการทดสอบจากนันจะบันทึกเวลา
และปริมาณน้านมที่ได้ในแต่ละวัน
4. วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบการท้างานของเครื่องรีดนมที่พัฒนาขึนด้วยระบบพีแอลซี ซึ่งท้าการเปรียบเทียบผลที่ได้กับเครื่อง
รีดนมแบบเดิม ในตารางที่ 1 เป็นผลการศึกษาที่ได้จากการทดสอบการรีดนมโคในฟาร์มของเกษตรกร ในการทดลองได้
ก้าหนดตัวแปรคือเวลาที่ใช้ในการก้าหนดจังหวะลมดูดส้าหรับอุปกรณ์ระบบ พีแอลซี 3 ค่า ได้แก่ 0.9, 1.0 และ 1.1 วินาที
และท้าการทดสอบรีดนมในแต่ละช่วงเวลาจ้านวน 3 ครังในแต่ละครังประกอบด้วยมือเช้าและมือเย็นแล้วหาค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลการทดลองที่ได้ โดยใช้แม่โคในการทดสอบครังละ 2 ตัว ผลการศึกษาพบว่าในกรณีที่ตังเวลาก้าหนดจังหวะลมดูดของ
อุปกรณ์พีแอลซี เท่ากับ 0.9 วินาที ผลการทดสอบพบว่าเวลาที่ใช้ในการรีดนมโคเฉลี่ยเท่ากับ 10 นาที 3 วินาที ได้ปริมาณ
น้านมดิบ 3.93 กิโลกรัมต่อวัน ส้าหรับแม่โคตัวที่ 2 ใช้เวลารีดนม 10 นาที 50 วินาที ได้ปริมาณน้านมดิบเฉลี่ย 5.13 กิโลกรัม
ต่อวัน ในกรณีการตังเวลาควบคุมอุปกรณ์พีแอลซีที่ 1.0 วินาที ส้าหรับแม่โคตัวที่ 1 ใช้เวลาในการรีดนมเฉลี่ย 10 นาที
45 วินาที ได้ปริมาณน้านมดิบ 3.57 กิโลกรัมต่อวัน และใช้เวลา 12 นาที 3 วินาที ได้ปริมาณน้านมดิบ 5.27 กิโลกรัมต่อวัน
ส้าหรับแม่โคตัวที่ 2 ในกรณีของการตังเวลาควบคุมที่ 1.1 วินาที ใช้เวลาในการรีดเฉลี่ย 11 นาที 23 วินาที ได้ปริมาณน้านม
ดิบ 3.90 ส้าหรับแม่โคตัวที่ 1 และแม่โคตัวที่ 2 ใช้เวลารีดนมจนหมด 12 นาที 23 วินาที ได้ปริมาณน้านมดิบ 5.53 กิโลกรัม
ต่อวัน ในกรณีของเครื่องรีดนมแบบเดิมใช้ส้าหรับแม่โคตัวที่ 1 เวลาในการรีดนมเท่ากับ 8 นาที 17 วินาที ได้น้านมดิบเฉลี่ย
3.9 กิโลกรัมต่อวัน และส้าหรับแม่โคตัวที่ 2 ใช้เวลาในการรีดนม 10 นาที 31 วินาที ได้น้านมดิบเฉลี่ย 5.87 กิโลกรัมต่อวัน
เนื่องจากการทดลองจะต้องท้าการทดสอบซ้า 3 ครังในแต่ช่วงเวลาของการก้าหนดจังหวะลมดูดในระบบ
พีแอลซี ท้าให้มีระยะห่างหลายวัน อาจส่งผลกับปริมาณน้านมที่แม่โคผลิตได้อาจจะไม่เท่ากันดังนันจึงต้องหาค่าความ
เชื่อ มั่ น ของข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการทดลองโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (xˉ ) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( S .D. ) ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ข องความ
แปรปรวน (Coefficient of variation, C.V . ) จากตารางที่ 1 พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกาะกลุ่มกันดีมี
การกระจายตัวของข้อมูลน้อยและค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซนต์ของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบของข้อมูลทางสถิติในตารางที่ 1 พบว่าเวลาที่ใช้ใน
การรีดนมจนหมดของแม่โคตัวที่ 1 พบว่าที่การตังเวลาควบคุมจังหวะลมดูดในระบบ พีแอลซี ที่ 1.0 วินาที มีคา่ เฉลี่ยอยู่
ที่ 10 นาที 15 วินาที่และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานน้อยที่สุดเท่ากั บ 5.25 วินาที ซึ่งมีค่าเบี่ยงเบนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาอื่นและเครื่องรีดนมแบบเดิม ในกรณีของแม่โคตัวที่ 2 พบว่าการตังเวลาควบคุมจังหวะลมดูดในระบบ พีแอลซี
ที่เวลา 0.9 วินาที มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10 นาที 50 วินาที และมีคา่ เบียงเบนมาตรฐานน้อยที่สุดคือ 8.16 วินาที เมื่อพิจารณา
โดยรวมแล้วโดยพิจารณาทังเวลาที่ใช้ในการรีดและปริมาณน้านมดิบที่ได้จะพบว่าช่วงเวลาของการก้าหนดจังหวะลม
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ดูดในระบบควบคุม พีแอลซี ของเครื่องรีดนมที่พัฒนาขึนจะเหมาะสมที่ 1.0 วินาที เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของความ
แปรปรวน ( C.V . ) มีเปอร์เซนต์ของความเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบรีดนมโคด้วยระบบควบคุม พีแอลซี กับเครื่องแบบเดิม
เวลาของจังหวะ ข้อมูลการ เวลารีดนมโค
ปริมาณน้านมดิบ
เวลารีดนมโค
ลมดูด
ทดสอบ ตัวที่ 1 (วินาที) ทีร่ ีดได้ (กิโลกรัม) ตัวที่ 2 (วินาที)
ครังที่ 1
640
4.2
660
ครังที่ 2
590
3.8
650
ครังที่ 3
580
3.8
640
0.9 วินาที
603
3.93
ค่า xˉ
650
ค่า S .D.
26.25
0.19
8.16
ค่า C.V .
4.35%
4.83%
1.25%
ครังที่ 1
648
3.7
710
ครังที่ 2
638
3.6
750
ครังที่ 3
650
3.4
710
1.0 วินาที
3.57
ค่า xˉ
645
723
ค่า S .D.
5.25
0.12
18.86
ค่า C.V .
0.8%
3.36%
2.6%
ครังที่ 1
660
3.7
780
ครังที่ 2
680
3.7
740
ครังที่ 3
710
4.3
710
1.1 วินาที
3.90
ค่า xˉ
683
743
ค่า S .D.
20.55
0.28
28.67
ค่า C.V .
3%
7.18%
3.86%
ครังที่ 1
540
4.20
650
ครังที่ 2
450
3.70
708
ครังที่ 3
500
3.80
716
เครื่องรีดนม
3.90
แบบเดิม
ค่า xˉ
497
691
ค่า S .D.
36.82
0.22
29.41
ค่า C.V .
7.41%
5.64%
4.26%

ปริมาณน้านมดิบ
ทีร่ ีดได้ (กิโลกรัม)
5.5
5.0
4.9
5.13
0.26
5.06%
5.3
5.5
5.0
5.27
0.21
3.98%
6.1
5.4
5.1
5.53
0.42
7.59%
5.8
6.2
5.6
5.87
0.25
4.25%

4.1 ผลการทดสอบเวลาทีใ่ ช้ในการรีดนมโคจนหมด
จากภาพที่ 6 แสดงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรีดนมโคหนึ่งวัน ประกอบด้วยเช้าและเย็น โดยในภาพที่ 6 (ก)
เป็นผลจากการทดสอบรีดนมแม่โคตัวที่ 1 ผลการทดสอบพบว่าเครื่องรีดนมโคแบบเดิมใช้เวลาน้อยที่สุดในการรีดนมโค
จนหมดคือ 8 นาที 17 วินาที กรณีแม่โคตัวที่ 2 เครื่องรีดนมที่ควบคุมด้วยระบบ พีแอลซี และตังเวลาจังหวะการรีดที่
0.9 วินาที สามารถรีดนมโคจนหมดโดยใช้เวลาน้อยที่สุด คือ 10 นาที 50 วินาที อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะ
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เครื่องรีดนมที่ใช้ระบบ พีแอลซี ควบคุมจังหวะลมดูด ของหัวรีด ที่เวลา 0.9 วินาที 1.0 วินาที และ 1.1 วินาที การตัง
เวลาการก้าหนดจังหวะการรีดน้อยจะใช้เวลาในการรีดนมจนหมดสันกว่าตามล้าดับ ในการทดสอบเก็บข้อมูลของ
เครื่องรีดนมโคจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการรีดนมจนหมดโดยจะท้าการทดสอบรีดนมโคโดยใช้แม่โคในการทดสอบ 2 ตัว
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาที่การตังเวลาระบบพีแอลซี 1.0 วินาที ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด ในภาพที
6(ก) แสดงผลของเวลาที่ใช้ในการทดสอบการรีดนมแม่โคตัวที่ 1 ผลการทดสอบพบว่าเครื่องรีดนมโคแบบเดิมสามารถ
รี ด นมได้ ห มดและเร็ ว กว่า เครื่อ งรี ด นมที่ ค วบคุ ม ด้ ว ย พีแ อลซี ประมาณ 17.57% เมื่อ เที ย บกั บเครื่อ งรี ด นมที่ ตั ง
เวลาควบคุมอุปกรณ์ พีแอลซี ที่ 1.0 วินาที และแม่โคตัวที่ 2 ภาพที่ 6 (ข) พบว่าเครื่องรีดนมแบบเดิมท้างานได้ช้ากว่า
เครื่องรีดนมที่ตังเวลาควบคุมอุปกรณ์ พีแอลซี ที่ 1.0 วินาที ประมาณ 4.42%

(ก) แม่โคตัวที่ 1

(ข) แม่โคตัวที่ 2

(ค) เวลาเฉลี่ย 2 ตัว
ภาพที่ 6 กราฟแสดงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรีดนมโค
จากนันจะท้าการทดสอบรีดนมโค 2 ตัวพร้อมกัน จากกราฟภาพที่ 6 (ค) เป็นเวลาที่ใช้ในการรีดนมเฉลี่ยของแม่
โคทังสองตัวต่อหนึ่งวัน ซึ่งจะเห็นว่าเครื่องรีดนมแบบเดิมจะท้างานได้ช้ากว่าเครื่องรีดนมที่พัฒนาขึนประมาณ 42.4%
เนื่องจากเครื่องแบบเดิมจะสามารถรีดนมได้ครังละ 1 ตัวเท่านันแต่เครื่องรีดนมโคที่พัฒนาขึนนีสามารถที่จะรีดนมโคได้
ครังละ 2 ตัวหรือ 2 ชุดหัวรีด โดยพิจารณาที่การตังเวลาอุปกรณ์ พีแอลซี 1.0 วินาที จึงท้าให้ประหยัดเวลาลงอย่างมาก
จากหลักการนีเหมาะสมที่จะท้าการพัฒนาไปสู่การระบบรีดนมแบบท่อรวมนมได้ต่อไปส้าหรับฟาร์มโคนมขนาดใหญ่
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4.2 ผลการทดสอบปริมาณน้านมที่รดี ได้
ปริมาณน้านมของแม่โคแต่ละตัวจะไม่เท่ากันซึ่งเป็นปกติทังนีเนื่องมาจากคุณลักษณะของแม่โคแต่ละตัว
และระยะเวลาการให้นมที่ยาวนานแตกต่างกัน ดังนันเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือจึงต้องเปรียบเทียบกันด้วย
ข้อมูลทางสถิติดังในตารางที่ 1 จากภาพที่ 7 เป็นข้อมูลแสดงปริมาณน้านมดิบที่รีดได้จากการทดสอบการรีดในกรณี
ของแม่โคตัวที่ 1 พบว่าที่การตังค่าเวลารีดในระบบ พีแอลซี 0.9 วินาที จะได้ปริมาณน้านมสูงสุดเท่ากับ 3.93 กิโลกรัม
ต่อวัน ส่วนแม่โคตัวที่ 2 พบว่าการรีดด้วยเครื่องรีดนมแบบเดิมจะได้ปริมาณน้านมมากที่สุดคือ 5.87 กิโลกรัมต่อวัน
จากภาพที่ 6 จะเห็นว่าที่แต่ละช่วงเวลาของการตังเวลาก้าหนดจังหวะการรีดจะได้ปริมาณน้านมดิบไม่เท่ากันทังนีเนื่อง
มากจากแต่ละเงื่อนไขการทดสอบจะใช้เวลาครังละหนึ่งวัน ซึ่งในแต่ละวันแม่โคก็จะมีประสิทธิภาพการให้นมที่แตกต่าง
กันไปขึนกับปัจจัยหลายๆอย่าง อย่างไรก็ตามส้าหรับผลการทดสอบในงานวิจัยนีพบว่าการตังเวลาจังหวะการรีดที่
1.0 วินาที ปริมาณน้านมดิบที่ได้จะมีเปอร์เซ็นต์การเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.36% และ 3.98%
ส้าหรับแม่โคตัวที่ 1 และ 2 ตามล้าดับ

(ก) แม่โคตัวที่ 1

(ข) แม่โคตัวที่ 2

ภาพที่ 7 กราฟแสดงปริมาณน้านมจากการรีดนมโค

ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงหรือออกแบบวาล์วควบคุมการ เปิด-ปิด ระบบลมดูดให้มีการท้างานตอบสนองได้เร็วขึน
2. ในการพัฒนาการวิจัยต่อยอดอาจท้าการประยุกต์เป็นระบบรีดนมแบบท่อ ซึ่งไม่ต้องใช้ถังรีดและสามารถ
ท้างานได้หลายหัวรีดพร้อมกัน

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยครังนีพบว่าการน้าระบบ พีแอลซี มาใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์การท้างาน
แทนหัวก้าหนดจังหวะการรีดนมสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเวลาที่เหมาะสมส้าหรับการป้อนโปรแกรม
ให้กับระบบ พีแอลซี เพื่อควบคุมจังหวะลมดูดคือ ที่เวลา 1.0 วินาที ซึ่งเป็นช่วงที่มีเปอร์เซนต์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากค่าเฉลี่ยดีที่สุดและเมื่อท้าการทดสอบรีดนมโค 2 ตัว เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องรีดนมที่
ควบคุมจังหวะลมดูดด้วยระบบ พีแอลซี เทียบกับเครื่องรีดนมแบบเดิม พบว่าเครื่องรีดนมที่พัฒนาขึนสามารถใช้เวลา
ในการรีดนมโค 2 ตัว เสร็จได้เร็วกว่าเครื่องรีดนมแบบเดิมประมาณ 42%
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การนอนหลับเป็นสิ่งที่ส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์เพื่อการพักและซ่อมแซมร่างกาย ปัจจุบันมีคนจ้านวน
มากที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนอนหลับ สามารถตรวจการได้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบการนอน
(Sleep Lab) ของโรงพยาบาล ด้ ว ยระบบ Polysomnography ด้ ว ยการบั น ทึ ก สั ญ ญาณร่ า งกายขณะนอนหลั บ เพื่อ
วิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภ าพและตรวจสอบพฤติก รรมการนอนหลั บ ในทางปฏิบัตินั นต้อ งท้ า การติด ตั งเซนเซอร์ แ ละ
อิเล็กโทรดจ้านวนมากตามร่างกายของผู้รับการตรวจสอบซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ บทความนีได้
น้าเสนอการพัฒนาระบบตรวจสอบการนอนหลับโดยการประยุกต์ใช้สัญญาณและเซนเซอร์ชีวการแพทย์ที่สามารถใช้
งานได้ที่บ้าน อุปกรณ์ตรวจสอบการนอนหลับประกอบด้วย 1) ชุดเซนเซอร์ชีวการแพทย์ส้าหรับตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้ อ ม ได้ แ ก่ เซนเซอร์ ต รวจจั บ การเคลื่ อ นไหวด้ ว ยรั ง สี อิ น ฟาเรด เซนเซอร์ ต รวจจั บ
การสั่นสะเทือน และเซนเซอร์ตรวจสอบอุณ หภูมิห้องและความชืน 2) ชุดวัดอัตราการเต้นของหั วใจแบบสวมใส่
3) ชุดประมวลผลและบันทึกข้อมูล ระบบส่งข้อมูลแบบไร้สายท้าการส่งข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ไปยังชุดประมวลผล
ข้อมูลทังหมดจะถูกน้ามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับในระดับเบืองต้น จากผลการทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพการท้างานของระบบแสดงให้เห็ นว่าระบบสามารถท้างานได้ดี แต่ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ระบบ
สามารถตรวจสอบการนอนให้มีความถูกต้องใกล้เคียงกับการตรวจสอบการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ ในอนาคต
การเชื่อมอุปกรณ์กับสิ่งแวดล้อมร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อให้เระบบมีอัฉริยะและเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึน
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Abstract
Sleep is the most important of human life for rest and repair the body. Nowadays, there are many people
who suffer from sleep problem. They can be checked sleep performance in the hospital’s sleep lab with
Polysomnography system by recording sleep signals to analyze performance and monitor sleep habits. In practice,
many sensors and electrodes must be stuck on the subject, which may affect sleep. This article presents
the development of sleep monitoring systems using home-based biomedical signal and sensor applications.
Sleep Monitoring Devices include: 1) Biomedical sensors for monitoring physical and environment including motion
sensor via infrared, vibration sensor and temperature and humidity sensor 2) Wearable heart rate sensor
3) Data processing and recording unit The wireless transmitter system transmits data from the device to the
processor. All of data will be analyzed to determine to quality of sleep at the primary level. The result of the test
to determine the performance of the system show that this system can work well. However, there is also need to
develop this system to monitor sleep aptitude in the laboratory. In the future, connecting equipment to environment
with Internet of Things (IoT) to make it more intelligent and reach the user.
Keywords: sleep monitoring, biomedical signals, biomedical sensors

บทนา
การนอนหลับเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการทางสรีระวิทยาที่ซับซ้อนสอดคล้ องกั บ
จังหวะชีวภาพของสิ่งมีชวี ติ พฤติกรรมที่แสดงออกมาถูกควบคุมโดยระบบประสาทส่วนกลางของสมอง การนอนหลับเป็น
การเปลี่ยนแปลงจากการรู้สติไปเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมลดลง หรือการหมดสติชั่วคราว ซึ่งพฤติกรรมการนอน
หลับที่คล้ายกั บการหมดสติ ได้แก่ ระดับความรู้สึกตั วลดลงจนไม่รู้สึ กตั ว ร่างกายอยู่ในท่ านอนสงบนิ่งและหลั บตา
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากหรือไม่มีเลย อวัยวะท้างานลดลง ใช้พลังงานลดลง
สัญญาณชีพ ความดันโลหิตและอุณหภูมิร่างกายลดลง โดยสิ่งเหล่านีจะกลับคืนสู่สภาพปกติเมื่อตื่น การนอนหลับจะ
แตกต่างจากการพั ก (Rest) หรือไม่รู้สึ กตั ว (Coma) เพราะการนอนหลั บสามารถปลุกให้ ต่ืนได้ด้ วยสิ่งเร้ าที่เหมาะสม
การควบคุมการนอนหลับประกอบด้วยการท้างานของสมองส่วนเมดุลลา (Medulla) พอนส์ (Pons) และสมองส่วนกลาง
(Midbrain) รวมถึงบริเวณก้านสมองที่มีแขนงของเซลล์ประสาท Reticular Formation ที่กระตุ้นให้สมองท้าหน้าที่ตอบสนอง
หลายประการรวมถึงการนอนหลับและการตื่น วงจรการนอนหลับ-ตื่น เป็นวงจรที่เกิดขึนเองในร่างกาย มีทางเดินประสาท
โดยตรงระหว่างเรตินา (Retina) และไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) เรียกว่า Retinohypothalam0ic Pathway ซึ่งสอดคล้อง
กับความสว่างและความมืด โดยวงจรการนอนหลับจะถูกควบคุมด้วยนาฬิกาชีวภาพ (Biological Clock) เมื่อมีความมืด
ฮอร์โมน Melatonin จะถูกกระตุน้ ให้หลั่งท้าให้เกิดอาการง่วง ในขณะที่นอนหลับจะพบว่าสารเคมี Serotonin Norepinephrine
และ Acetylcholine มีปริมาณลดลง การนอนหลับสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี
1. การนอนหลับในระยะที่ไม่มกี ารกลอกตาอย่างรวดเร็ว (Non-Rapid Eye Movement : NREM sleep) ใช้เวลา
ร้อยละ 70-80 ของเวลาในการนอนทังหมด สามารถแบ่งได้ 4 ระยะ ดังนี
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ระยะที่ 1 Light sleep หรือ Transitional stage เป็นระยะเริ่มต้นของการนอน เป็นการหลับตืน ๆ หรือเคลิมลับ
กล้ามเนือเริ่มผ่อนคลายแต่ยังคงรับรู้ต่อสภาพแวดล้อม ถูกปลุกให้ตื่นง่าย ถ้าตื่นในระยะนีอาจท้าให้รู้สกึ เหมือนนอนไม่
หลับ (Excited) คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จะเปลี่ยนลักษณะจากคลื่น Alpha ไปเป็นคลื่น Theta ที่มีช่วงความถี่ 1-8 เฮิรตซ์
ขนาดประมาณ 50-100 ไมโครโวลต์ ใช้เวลาประมาณ 2-5 นาที หรือร้อยละ 2-5 ของระยะเวลาการนอนหลับทังหมด
ระยะที่ 2 Medium deep sleep นับว่าอยู่ในช่วงต้นของระยะการนอนหลับ ร่างกายผ่อนคลายมากขึน (Relaxed)
ปลุกยากขึนแต่สามารถตื่นได้ถ้าถูกกระตุน้ ลักษณะของคลื่นไฟฟ้าสมองจะเป็นคลื่น Theta ปนกลับคลื่อน Alpha (spindle)
มีความถี่ประมาณ 8-16 เฮิรตซ์ ขนาดประมาณ 50-150 ไมโครโวลต์ จะมีระยะเวลาประมาณ 10-20 นาที หรือมากกว่า
ครึ่งชั่วโมง หรือร้อยละ 45-55 ของระยะเวลาการนอนหลับ
ระยะที่ 3 ระยะเริ่ ม หลั บ สนิ ท ร่ า งกายตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า ภายนอกช้ า ลง กล้ า มเนื อคลายตั ว มากขึ น
คลื่นไฟฟ้าสมองจะมีคลื่น Delta มีความถี่ประมาณ 2-4 เฮิรตซ์ ขนาดประมาณ 100-150 ไมโครโวลต์ เกิดขึนประมาณ
20 นาทีหลังจากหลับ หรือร้อยละ 12-20 ของระยะการนอนหลับทังหมด
ระยะที่ 4 ระยะหลับสนิท กล้ามเนือผ่อนคลายสมบูรณ์ที่สุด การหายใจช้าลง ปลุกให้ตื่นยาก อาจพบว่ามีอาการ
พู ดละเมอ เดิ นละเมอ การสะดุ้ ง หรืออาจมีอาการเตะ (Nocturnal myoclonus) ซึ่ งเป็ นกลุ่ มอาการกล้ ามเนืออ่อนแรง
และกล้ามเนือสามารถกลับมาแข็ งแรงได้ เมื่อตื่น คลื่นไฟฟ้าสมองเป็ น Delta wave มีความถี่ประมาณ 0.5-2 เฮิรตซ์
คลื่นขนาด 100-200 ไมโครโวลต์ ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือร้อยละ 10-15 ของระยะเวลาการนอนทังหมด การเข้าสู่
ระยะที่ 3 และ 4 เรียกรวมกันว่า ระยะหลับลึกหรือหลับสนิท
2. การนอนหลั บในระยะที่ มีการกลอกตาอย่างรวดเร็ ว (Rapid Eye Movement : REM sleep หรือ Desynchronized
sleep หรือ Paradoxical sleep) เกิดขึนในระยะ 1 ใน 3 ของวงจรการนอนหลับ เป็นผลกระตุ้นของระบบประสาทส่วนกลาง
ไม่มปี ฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ยกเว้นกล้ามเนือตา ลักษณะการเคลื่อนไหวของลูกตาจะเคลื่อนไหวจากข้างหนึ่งไปอีก
ข้างหนึ่ง ปลุกให้ต่ืนได้ยากกว่าระยะอื่ น มักมีความฝันในระยะนีและฝันเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจน เมื่อตื่นนอนสามารถ
จ้าความฝันได้ร้อยละ 86 ซึ่งอาจมีร่วมกับการแสดงออกทางใบหน้า ระยะนีเกิดขึนหลังนอนหลับประมาณ 90-100 นาที
หรือร้อยละ 15-30 ของเวลาการนอนหลับทังหมด ในช่วงแรกระยะนีจะสัน อาจน้อยกว่า 5 นาที ในวงจรถัดมาสามารถ
เกิ ดขึ นทุ ก ๆ 50-60 นาที ในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ นเฉลี่ ยเวลาประมาณ 20 นาที คลื่นไฟฟ้าสมองเป็ นคลื่นฟั นเลื่ อ ย
(Saw tooth) คลื่นขนาด 50-100 Microvolt ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตอนตื่น
เมื่อเริ่มนอนจะเริ่มต้นวงจรด้วยช่วงที่ไม่มกี ารกลอกตาจากระยะที่ 1, 2, 3 และ 4 จากนันจะค่อย ๆ ย้อนกลับ
มายังระยะที่ 3 และ 2 จากนันจะเข้าสู่ระยะกลอกตาอย่างรวดเร็วแทนระยะที่ 1 สลับไปเป็นรอบ ๆ จนกระทั่งตื่นนอน
ซึ่งหนึ่งวงจรจะใช้เวลาประมาณ 90-110 นาที ในการนอน 7-8 ชั่วโมง จะมีวงจรการนอนหลับเกิ ดขึนประมาณ
4-5 วงจรตามภาพที่ 1
การนอนหลับที่เพียงพอนันมีความจ้าเป็นในการคงไว้ซึ่งการมีภาวะสุขภาพดี การนอนหลับไม่เพียงพอและ
การนอนไม่หลับเป็นภาวะที่พบบ่อยๆ ในหลายๆ คน เวลานอนที่เหมาะสมที่สุดอย่างน้อย 8-9 ชั่วโมงต่อคืนควรถูก
ขัดจังหวะเพียงเล็กน้อยเท่านัน โดยการนอนหลับจะถูกก้าหนดจากระบบประสาทส่วนกลาง ในการนอนหลับระบบ
ประสาทจะมีการท้างานที่ซับซ้อนท้านองเดียวกับสภาวะตื่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. ปัจจัยภายใน (Internal Factor) ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย คือ อายุ เพศ ความเจ็บป่วยด้านร่างกาย และ
ปัจจัยด้านจิตใจ คือ สภาวะทางอารมณ์ เหตุการณ์ในชีวิต
2. ปัจจัยภายนอก (External Factor) ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ สิ่งแวดล้อมของการนอนหลับ และ
ปัจจัยด้านการด้าเนินชีวิต เช่น การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน การงีบหลับเวลากลางวัน การใช้ยา เป็นต้น [10,11]
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Polysomnography เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่น้ามาใช้ในการตรวจวัดการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ
โดยวั ด คลื่น ไฟฟ้า สมอง (Electroencephalogram หรือ EEG) เพื่อ วั ด ระดั บความลึ ก ของการนอนหลับ การตรวจวัด
การท้ า งานของกล้ ามเนือขณะนอนหลั บ การเคลื่อ นไหวของลู กตา (Electrooculogram หรือ EOG) การเคลื่อ นไหว
ของกล้ามเนือใต้คาง กล้ามเนือขา คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram หรือ ECG) ตรวจวัดความอิ่มตัวของระดั บ
ออกซิเจนในเลือดแดง ซึ่ง Polysomnography นีเป็นเครื่องมือที่มักน้ามาใช้ ในการหาความผิดปกติในการนอนหลับ
เช่นการเคลื่อนไหวแขนขาที่ผิดปกติ การหายใจที่ผิดปกติขณะนอนหลับ ระดับเสียงกรน ตรวจสอบท่านอนแต่ละท่า
เพื่อสังเกตุการกรนหรือการหายใจที่ผิดปกติ รวมถึงความผิดปกติจากการใช้ยาต่างๆ เป็นต้น ด้วยการเปรียบเทียบ
ระยะเวลาทังหมดของการนอนหลับ เครื่องมือนีสามารถให้ค่าร้อยละของการนอนหลับในระยะที่ไม่มกี ารกลอกตาอย่าง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงการนอนหลับในระยะต่างๆ จ้านวนครังของการถูกกระตุ้นให้ต่ืน การเปลี่ยนแปลงของระยะ
การนอน และความลึกของการนอนหลับ ใช้เวลาในการวัด 6-10 ชั่วโมง ข้อมูลที่ได้มีความชัดเจนและแม่นย้าที่สุด แต่
ต้องอาศัยผู้ที่มีความช้านาญในการแปลความหมายและมีคา่ ใช้จ่ายทีส่ งู [12]
SleepMinder เป็ น อุ ปกรณ์ ที่ใ ช้ใ นการวินิจ ฉั ย ผู้ ป่ว ยแบบไม่สั ม ผั ส ร่ า งกาย โดยจะวั ด การเคลื่อ นไหวและ
การหายใจขณะนอนหลั บ ของมนุ ษ ย์ ท้ า งานโดยการส่ ง คลื่ น วิ ท ยุ ก้ า ลั ง ต่้ า (เฉลี่ ย ที่ 0.1 mW) ท้ า การวั ด ทุ ก
การเคลื่อนไหวที่อยู่บริเวณโดยรอบของเซนเซอร์ การเคลื่อนไหวบริ เวณล้าตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบหายใจเป็นส่วน
ส้าคัญในการตรวจภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ได้ สามารถตรวจจับการหายใจโดยไม่ ต้องค้านึงถึงต้าแหน่ง
อุปกรณ์และตรวจจับเฉพาะผู้ที่อยูใ่ กล้ที่สุดในกรณีที่มีผู้อ่นื นอนอยู่บนเตียง SleepMinder จึงถูกน้ามาใช้ในการตรวจจับ
การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งจะใช้คลื่นวิทยุในการตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณล้าตัว โดยเป็นการตรวจจับแบบ
ไม่สัมผัสร่างกาย ซึ่งการตรวจสอบโดยใช้ SleepMinder นันมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการหยุดหายใจขณะนอน
หลับเมื่อเปรียบเทียบกับ Polysomnography [2]
Wrist Actigraphy เป็ น อุ ปกรณ์ สุ ข ภาพแบบเคลื่อ นที่ ไม่รุก รานผู้ ใ ช้แ ละสะดวกต่อ การใช้ง าน มีเซนเซอร์
การเคลื่อนไหวติดอยู่เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวตลอดคืน โดยใช้ PIM Algorithm ซึ่งวิธีการ Actigraphy จะท้าการ
Sampling สั ญ ญาณ output ในช่ว งสู ง และค้ า นวณพืนที่ ใ ต้เส้ น โค้ ง ทุ ก ช่ว งเวลาที่ จั บ (ประมาณ 1 นาที ) โดย PIM
จะแสดงให้เห็นถึงความเร็วและแอมพลิจูดของกราฟในการเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อมูลจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ระยะไกล
เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเพื่อท้าการวิเคราะห์ผล เก็บข้อมูล และส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญต่อไป
ซึ่งการทดสอบนีผู้ทดสอบจะสวมอุ ปกรณ์ S-band Watch ส้าหรับการทดสอบด้วยวิธี Actigraphy และติดตังเซนเซอร์
ส้ า หรั บ Polysomnography โดยมีก ล้ องวิดี โอจับภาพผู้เข้ารั บการทดสอบด้ วย ซึ่ ง จากการศึกษาพบว่า ทังสองวิธีมี
ค่าเฉลี่ยต่างกัน 3.2% ซึ่งนับว่าเป็นค่าที่น้อยมาก มีความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่งแสดงให้เ ห็นว่าวิธีการ Actigraphy
มีความถูกต้องส้าหรับการน้าไปประเมินภายนอกคลินิก [3]
ในปัจจุบันนีสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากความสามารถของหน่วยประมวลผลของสมาร์ท
โฟน ท้าให้มีผู้คิดค้นแอพพลิเคชันส้าหรับสังเกตุพฤติกรรมการนอนหลับผ่านเซนเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer
sensor) ของสมาร์ทโฟน เซนเซอร์นจะให้
ี คา่ จริงจากการประมาณการตามแกน X, Y และ Z เพื่อใช้ส้าหรับตรวจจับการ
เคลื่อนไหว ต้าแหน่งและท่าทางขอ ร่างกาย [1, 6] อัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจสอบการนอนหลับผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้
Accelerometer เป็นตัวช่วย จ้าแนกข้อมูลเป็น 2 จ้าพวก คือ การนอนหลับและการตื่น ใช้ 3 วิธีในการวิเคราะห์ คือ
1.Kushida’s Algorithm 2.วิ ธี ก ารทางสถิ ติ 3.Hidden Markov Model (HMM) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการใช้ บ น
สมาร์ทโฟน โดยน้าวิธีการทัง 3 มาเปรียบเทียบกับ Zeo สมมติฐานสภาวะการนอนหลับและการตื่นสามารถสรุปได้จาก
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จ้านวนของการขยับแขนขา ในช่วงหลับลึกจะมีการขยับแขนขาน้อยลง ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านีสามารถจับได้ผ่าน
เซนเซอร์ โดยการขยับร่างกายจะเป็นการบ่งบอกสถานะการหลับและการตื่นของมนุษย์ [1]
บทความนีได้น้าเสนอการพัฒนาระบบตรวจสอบการนอนหลับโดยการประยุกต์ใช้สัญญาณและเซนเซอร์
ชีวการแพทย์ที่สามารถใช้งานได้ที่บ้าน อุปกรณ์ตรวจสอบการนอนหลับประกอบด้วย 1) ชุดเซนเซอร์ชีวการแพทย์
ส้าหรับตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยรังสีอินฟาเรด
เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน และเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภู มหิ ้องและความชืน 2) ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
แบบสวมใส่ 3) ชุดประมวลผลและบันทึกข้อมูล ระบบส่งข้อมูลแบบไร้สายท้าการส่งข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ไปยังชุด
ประมวลผล ข้อมูลทังหมดจะถูกน้ามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับในระดับเบืองต้น

ระบบที่นาเสนอ
ระบบตรวจสอบการนอนหลับจะมีระบบการรับสัญญาณการเคลื่อ นไหวร่างกายขณะนอนหลับโดยการ
ตรวจจับจะให้การตรวจจับคลื่นรังสีอินฟาเรด เมื่อมีการขยับตัวคลื่นรังสีจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเซนเซอร์สามารถ
จับการเปลี่ยนแปลงได้ อุปกรณ์จะท้าการบันทึกเวลาในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวเอาไว้ว่าในแต่ละครังมีการเคลื่อนไหว
ทังหมดใช้เวลาเท่าไร เมื่อมีการหยุดนิ่งตามเวลาเฉลี่ยของแต่ละระยะ นอกจากนียังใช้เซนเซอร์จับการสั่นสะเทือนวาง
ไว้บนเตียงเพื่อจับการสั่นสะเทือนของเตียงขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวด้วย โดยระบบจะท้าการประมวลผลสถานะ
ของการนอนหลับ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทังหมด 4 สถานะ คือ 1) Awake 2) Light Sleep 3) Medium Sleep 4) Deep Sleep
จะเรียกการวิเคราะห์ในเครื่องว่าการวิเคราะห์แบบบล็อก
นอกจากนีระบบจะรับสัญญาณอุณหภูมแิ ละความชืนผ่านเข้าเครื่องตรวจสอบการนอนหลับ และรับค่าอัตรา
การเต้นหัวใจผ่านอุปกรณ์สวมใส่ที่ข้อมือ แล้วส่งข้อมูลไปยังเครื่องตรวจสอบการนอนหลับผ่าน wireless โดยข้อมูล
ทังหมดจะถูกบันทึกลง Micro SD card มีการประมวลผลผ่านหน้าจอ LCD ที่เครื่องตรวจสอบการนอนหลับ และน้าค่าที่
บั น ทึ ก ใน Micro SD card ไปวิ เ คราะห์ ผ ลในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ รั บ ค้ า แนะน้ า เกี่ ย วกั บ การนอนหลั บ ได้
ซึ่งโปรแกรมจะแสดงกราฟระยะการนอนหลับ กราฟอุณหภูมิ ความชืน และอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านีจะ
น้ามาช่วยฝนการวิเคราะห์ผลด้วย ในการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
บนจอ LCD จะแสดงสถานะของการนอนหลับในขณะนัน จ้านวนครังของการขยับตัว เวลาทังหมดที่มีการขยับ
ตัว ค่าอุณหภูมิห้องและความชืนห้อง เมื่อตื่นแล้วกดปุ่ม เครื่องจะท้าการวิเคราะห์และประมวลผล โดยแสดงค่า
ประสิทธิภาพเป็นร้อยละแสดงบนจอซึ่งสรุปการท้างานดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการท้างานของระบบ
อุปกรณ์ตรวจสอบการนอนหลับ
1. อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Passive Infrared หรือ PIR Motion Sensor) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น
รังสีอินฟาเรดจากวัตถุผ่านอุปกรณ์รวมแสงมายัง Pyro Electric ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากรังสีอินฟาเรดเป็น
พลังงานไฟฟ้า แม้วา่ จะมีปริมาณรังสีอินฟาเรดเพียงเล็กน้อยก็ตาม หลักการคือจะมีการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ
รังสีอินฟาเรดที่แผ่ออกมา โดยระยะของการตรวจจับของอุปกรณ์มีค่าประมาณ 10 เมตร รัศมีประมาณ 120 องศา
โดยจะติดอุปกรณ์นจ้ี านวน 1 ตัว ที่ตัวเครื่องตรวจสอบการนอนหลับเพื่อจับการเคลื่อนไหวทังล้าตัว
2. อุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือน (Vibration Sensor) สามารถการเก็บพลังงานที่สูญเสียอย่างอื่นจากการ
สั่นสะเทือนเชิงกล โดยจะแปลงสัญญาณความเครียดเชิงกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์นีจะเป็นสายต่อกับตัวเครื่อง
มีความยาว 2.5 เมตร ตัวอุปกรณ์บรรจุอยูใ่ นกล่องวางไว้บริเวณเตียงเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหว ใช้จ้านวน 1 ตัว
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ น้ามาใช้วัดค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์
ภายในห้อง ซึ่งอุปกรณ์นีสามารถวัดได้ในช่วงอุณหภูมิ -40-80 องศาเซลเซียส (ความเที่ยงตรง ±0.5 องศาเซลเซียส)
วัดค่าความชืนสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0-100 RH% (ความเที่ยงตรง 2-5%) ติดตังกับเครื่องตรวจสอบการนอนหลับจ้านวน
2 ตัว ส้าหรับการวิเคราะห์แบบบล็อกและการวิเคราะห์แบบเวลาจริง
4. อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Sensor) ส้าหรับอัตราการเต้นของหัวใจด้วย Light Photo
Sensor ตรวจจับสีแดงที่สะท้อนออกจากผิวหนังที่มีเส้นเลือดแดงอยู่ ไดโอเปล่งแสง (Light Emitting Diode หรือ LED)
จะปล่อยแสงสีเขียวออกมากระทบกับหลอดเลือดแดงใต้ผิวหนังตลอดเวลาแล้วส่งสัญญาณที่มีลักษณะคล้ายเป็นคลื่น
หัวใจซึ่งเป็นสัญญาณอนาล็อกไปยัง ชุดประมวลผล (บอร์ด Arduino Nano 3.0) ซึ่งติดตังอยู่กับอุปกรณ์สวมใส่ข้อมือ
เพื่อรับสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจบริเวณปลายนิวมือ
5. อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย 2.4 GHz Wireless nRF24L01 เป็นอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายซึ่งเป็นได้ทังตัวส่งและ
ตัวรับ มีความเร็วในการส่ง 2.4 GHz ในระยะ 15-500 เมตร ตัวส่งจะอยูใ่ นอุปกรณ์สวมใส่ข้อมือเพื่อส่งสัญญาณอัตราการ
เต้นหัวใจไปยังเครื่องตรวจสอบการนอนหลับ ตัวรับจะอยูใ่ นเครื่องตรวจสอบการนอนหลับท้าหน้าที่รับสัญญาณอัตราการ
เต้นของหัวใจที่ส่ งมาจากอุ ปกรณ์ สวมใส่ ด้วยการสั่งงานและประมวลผ่านตั วประมวลผลหลั ก (บอร์ด Arduino Uno)
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ชุดหน่วยความจ้าขนาดเล็ก (Micro SD card Module) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน/เขียน ข้อมูลปริมาณมากที่ EEPROM
ไม่สามารถเก็บได้หมด ส้าหรับบันทึกข้อมูลจ้านวนมากขณะนอนหลับลงบน SD การ์ด ได้แก่ การเคลื่อนไหว อัตราการเต้น
ของหัวใจ อุณหภูมิ และความชืนลง เพื่อน้าไปวิเคราะห์ผลแบบเวลาจริงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ่ ไป

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 ก. ชุดเซนเซอร์ชีวการแพทย์ส้าหรับตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและแผนภาพแสดงการท้างานของระบบ
ข. ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบสวมใส่
อัลกอริทึม
เมื่ อระบบเริ่ มการท้ างาน อุ ปกรณ์ จะท้ าการปรั บค่ าให้พร้ อมท้ าการทดสอบ จากนั นท้ าการรั บค่ าจากการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ และค่าอุณหภูมิและความชืนของห้องนอนมาเก็บบันทึกไว้พร้อมกับท้า
การวิเคราะห์แบบบล็อก เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่ก้าหนด ระบบจะเปลี่ยนแปลงสถานะของการนอนหลับ
จากระยะที่ 1 ไประยะที่ 2, 3, 4 ตามล้าดับ แต่ถ้ามีการขยับระบบจะท้าการเปลี่ยนแปลงสถานะของการนอนหลับไปยัง
ระยะที่ 2 และรอเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกครังแล้วจึงเปลี่ยนสถานะของการนอนหลับไปยังระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป
โดยระบบจะมีการท้างานเช่นนีจนกระทั่งผู้ทดสอบกดปุ่มหยุดเครื่อง ระบบจะท้าการประมวลผลขันสุดท้ายและแสดงผล
การวิเคราะห์แบบบล็อกบนจอภาพของชุดอุปกรณ์
ส้าหรับระยะเวลาที่ท้าการวิเคราะห์ ในการเริ่มระบบครังแรกจะเริ่มที่ระยะที่ 1 หากมีการเคลื่อนไหว
ภายใน 5 นาทีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ แต่ถ้าหากไม่มีการขยับตัวจะเข้าสู่ระยะที่ 2 และถ้าอยู่ในระยะที่ 2
โดยไม่มีการขยับอีก 5 นาทีจะเข้าสูร่ ะยะที่ 3 ซึ่งถ้าไม่มกี ารขยับอีก 10 นาที ระบบจะเข้าสูร่ ะยะที่ 4
ในกรณีที่ผ่านระยะที่ 1 แต่มีการเคลื่อนไหวในระยะที่ 2 ระบบคงอยู่ในระยะที่ 2 เป็นเวลา 10 นาที
หากไม่มกี ารขยับจะเข้าสูร่ ะยะที่ 3 แล้วจึงจะเข้าสูร่ ะยะที่ 4 ในอีก 10 นาทีถัดไปเมื่อไม่มกี ารขยับตัว
แต่ถ้ ามีการเข้ าสู่ ระยะที่ 4 มาครั งหนึ่งแล้ ว จะมีการเปลี่ ยนแปลงเวลาในแต่ละระยะอีกครั ง คื อ
จะอยู่ในระยะที่ 2 5 นาที หากไม่มีการขยับจะเข้าสู่ระยะที่ 3 และถ้าอยู่ในระยะที่ 3 เป็นเวลา 15 นาทีโดยไม่มีการขยับ
ระบบจะเข้าสู่ระยะที่ 4
ส่วนค่าต่าง ๆ ที่ท้าการบันทึกลงใน Micro SD card เมื่อน้าไปเปิดในโปรแกรมวิเคราะห์ผลในคอมพิวเตอร์
แล้วท้าการวิเคราะห์ผล ระบบจะท้าการค้านวณค่าร้อยละการนอนในแต่ละระยะ จากนันจะค้านวณค่าร้อยละประสิทธิภาพ
การนอนหลับ รวมถึงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิห้องและค่าเฉลี่ยของความชืนห้อง สุดท้ายจะระบบจะให้ค้าแนะน้าในการนอน
หลับของบุคคลนัน ๆ ตามค่าที่เก็บบันทึกไว้

Proceedings
313

พารามิเตอร์
ในการตรวจวัดประสิทธิภาพการนอนหลับนีจะใช้การขยับของร่างกายเป็นตัวชีวัดประสิทธิภาพ ถ้าหาก
ร่างกายมีการขยับนั่นหมายความว่าร่างกายอยู่ในท่านอนที่ไม่สบาย ซึ่งการขยับตัวจะตรวจจับจากการสั่นสะเทือนของ
เตียงและการใช้รังสีอินฟาเรดในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของร่างกาย และมีการตรวจจับอุณหภูมิห้อง ความชืน
ห้องและอัตราการเต้นหั วใจ น้ามาช่วยในการวิเคราะห์การนอนหลับในโปรแกรมวิเคราะห์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วน้าค่าเหล่านีมาช่วยวิเคราะห์สุขภาพการนอน
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่น้ามาใช้ในการตรวจสอบ
อุปกรณ์ตรวจจับ
ค่าที่ตรวจสอบ
PIR Motion Sensor
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
Vibration Sensor
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
DHT22
อุณหภูมแิ ละความชืนห้อง
Pulse Oximeter Sensor
อัตราการเต้นของหัวใจ

การนามาใช้
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการนอนหลับ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการนอนหลับ
ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการนอนหลับ
ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการนอนหลับ

จากตารางที่ 1 ในการหาค่ าประสิ ทธิ ภาพ การเคลื่อนไหวของร่ างกายนั นเป็ นพารามิเตอร์ หลั กที่ ใช้ในการ
หาประสิ ทธิ ภาพการนอนหลั บ ส่ วนอุ ณหภู มิ ห้ อง ความชื นห้ อง และอั ตราการเต้ นของหั วใจนั นจะน้ ามาประกอบ
การวิเคราะห์ อุณหภูมิหอ้ งที่สูงเกินไปหรือต่้าเกินไปจะส่งผลต่อการนอนหลับ ท้าให้การนอนไม่สบาย เกินการขยับตัวเวลา
นอน ห้ องนอนที่ มีความชืนที่ ต่้ าเกินไปก็ส่ งผลต่อการนอนหลั บเช่นกัน เพราะท้ าให้ การนอนไม่ดี ส่ วนอั ตราการเต้น
ของหัวใจ เมื่อมีการนอนหลับค่าจะต่้าลง ท้าให้ทราบได้ว่าในขณะนีมีการนอนหลับหรือไม่
พารามิเตอร์เหล่านีจะถูกน้ามาเปรียบเที ยบในโปรแกรมวิเคราะห์การนอนหลั บในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมี
การพล็อตกราฟเพื่อเปรียบเทียบแล้วตรวจสอบว่าสถานะของการนอนหลับในช่วงเวลานันสอดคล้องกับพารามิเตอร์อ่ืน ๆ
หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากอุณหภูมิห้องสูงเกินไป การขยับตัวขณะนอนหลับจะมากขึนเนื่องจากการนอนที่ไม่ สบาย
ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการนอนหลับลดต่้าลง
การหาประสิทธิภาพ
ในการหาประสิทธิภาพจะค้านวณจากช่วงเวลาที่นอนหลับจริง ซึ่งต้องมีการนอนหลับเข้าถึงระยะที่ 4 ที่เป็นสัดส่วน
กับระยะเวลาตังแต่นอนหลั บจริงครั งแรกจนกระทั่ งตื่นนอนบวกกั บระยะเวลาที่เกิ ดการขยั บตัวทังหมดขณะนอนหลั บ
แล้วน้าค่าที่ค้านวณได้มาคูณด้วยหนึ่งร้อยเพื่อหาค่าร้อยละของประสิทธิภาพการนอนหลับดังสมการ
ประสิทธิภาพการนอนหลับ =

ช่วงเวลานอนหลับจริง
ระยะเวลาตังแต่นอนหลับจริงจนกระทั่งตื่นนอน+ระยะเวลาที่ขยับตัวทังหมด

x 100

การแสดงผล
การแสดงผลผ่านจอแอลซีดีที่ติดอยูก่ ับตัวอุปกรณ์ โดยแสดงสถานะของการนอนหลับในปัจจุบัน จ้านวนครังที่มี
การขยับตัว เวลาปัจจุบัน ค่าความชืนห้องและค่าอุณหภูมิห้อง ส่วนโปรแกรมวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์จะมีการแสดง
กราฟสถานะของการนอนหลั บ กราฟอุ ณหภู มิ ห้ อง กราฟความชื นห้ อง และกราฟอั ตราการเต้ นของหั วใจ และมี
การแสดงผลค้าแนะน้าในการนอนหลับรวมถึงปัจจัยที่สง่ ผลต่อสุขภาพการนอนหลับด้วย
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การทดลองและผลการทดลอง

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการทดลองระบบตรวจสอบการนอนหลับ
มีอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองทังหมด 5 คน เพศชาย 2 คน และเพศหญิง 3 คน อายุเฉลี่ย 21.8 ปี ค่ า BMI
เฉลี่ยเท่ากับ 23.84 ก่อนเริ่มการทดสอบ ผู้ทดสอบจะต้องติดตังอุปกรณ์ไว้ขณะนอนหลับ ติดตังชุดเซนเซอร์ชีวการแพทย์
ส้าหรับตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (ภาพที่ 2 (ก)) ให้มีระยะห่างจากผู้ทดสอบประมาณ 75-250
เซนติเมตร ให้ PIR Motion Sensor ตรงกับบริเวณหน้าอกของผู้ทดสอบ และสวมใส่ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจไว้ที่ข้อมือ
ข้างซ้าย (ภาพที่ 2 (ข)) กล้องอินฟาเรดตรวจสอบการเคลื่อนไหวจะถูกน้ามาติดตังเพื่อบันทึกเคลื่อนไหวขณะนอนหลับและ
มาใช้เปรียบเทียบผลที่ได้กับระบบที่น้าเสนอ นอกจากนีแอพพลิเคชันตรวจสอบประสิทธิภาพการนอนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ถูกมาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมอีกด้วย โดยท้าการติดตังอุปกรณ์ดังภาพที่ 3

ผลการทดลอง
ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพการนอนหลับที่ได้จากการทดลอง
ประสิทธิภาพการนอนหลับ
ผู้ทดลอง
ระบบที่นาเสนอ
แอพพลิเคชัน
(อุปกรณ์)
บนสมาร์ทโฟน
60.9%
81.0%
1
82.1%
83.0%
2
69.8%
77.0%
3
55.3%
48.0%
4
67.7%
93.0%
5

ความแตกต่าง
20.1%
0.9%
7.2%
7.3%
25.3%
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ตารางที่ 3 ค่าความถูกต้องของการตรวจจับการนอนหลับ
ผู้ทดลอง
ค่าความถูกต้อง
ระบบที่นาเสนอ
แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
TP
TN
FP
FN
TP
TN
FP
58
1
54
22
35
10
145
1
19
0
162
18
21
3
159
2
20
0
149
16
21
8
141
3
66
1
63
24
53
9
55
4
21
0
184
3
12
10
174
5

FN
45
16
15
37
92

หมายเหตุ: TP คือ กล้องและระบบ(หรือแอพพลิเคชัน)สามารถจับการเคลื่อนไหวได้
TN คือ ระบบ(หรือแอพพลิเคชัน)สามารถจับการเคลื่อนไหวได้แต่กล้องไม่สามารถจับได้
FP คือ กล้องและระบบ(หรือแอพพลิเคชัน)ไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวได้
FN คือ ระบบ(หรือแอพพลิเคชัน)ไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวได้แต่กล้องสมามรถจับได้

วิจารณ์และสรุปผล
ตารางที่ 2 แสดงค่าประสิทธิภาพการนอนหลับที่ได้จากการทดลองจากการวิ เคราะห์ด้วย ระบบที่น้าเสนอ
และแอพพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน เมื่อเปรียบเที ยบค่า ที่ได้จะเห็ นว่ามีค วามแตกต่างกัน และมีค่าใกล้เคียงกันของ
ผู้ทดลองคนที่ 2 อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนยังไม่มกี ารยืนยังอย่างแน่ชัดถึงการยอมรับในประสิทธิภาพ
การท้ า งานเนื่ อ งจากมี ก ารใช้ ตั ว ตรวจจั บ เพี ย งชนิ ด เดี ย ว จึ ง ได้ มี ก ารทดลองเพื่ อ หาความถู ก ต้ อ งในการหา
ค่าประสิทธิภาพการนอนหลับ จากผลการทดลองแสดงค่าความถูกต้องที่สามารถท้าการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายขณะนอนหลับได้ ตารางที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวที่สามารถจับได้จากระบบกับวิดีโอที่ถ่ ายจาก
กล้อง ท้าการบันทึกเพื่อตรวจสอบการขยับของร่างกาย ร่วมถึงการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของร่างกายที่สามารถ
จับได้จากแอพพลิเคชันของโทรศัพท์เคลื่อนที่กับวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องได้ท้าการบันทึกไว้ จากผลการทดสอบที่ได้แสดง
ข้างต้น สามารถค้านวณค่าความไวเฉลี่ยของระบบได้ เท่ากับ 68.05% และค่าความจ้าเพาะเฉลี่ยของระบบอยู่ที่
97.52% ส่วนค่าความไวเฉลี่ยของแอพพลิเคชันเท่ากับ 53.53% และค่าความจ้าเพาะเฉลี่ยของแอพพลิเคชันเท่ากับ
93.37% พบว่าค่าความไวและค่าความจ้าเพาะของผู้ทดสอบนันมีค่าไม่เท่ากันเนื่องจากการตรวจสอบการเคลื่อนไหว
ของ PIR Motion Sensor และ Vibration Sensor ยังมีจุดบอดในการตรวจจับการเคลื่อนไหวในบางจุดเมื่อน้ามาเทียบกับ
วิดีโอการนอนของผู้ทดสอบแต่ละคน และจากการทดสอบจะเห็นว่าค่าความไวและค่าความจ้าเพาะของระบบมีค่าสูง
กว่าแอพพลิเคชัน ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการนอนหลับที่น้าเสนอสามารถบอกสภาวะการนอนหลับได้ 4 สภาวะ
คือ 1) Awake 2) Light Sleep 3) Medium Sleep และ 4) Deep Sleep อุณหภูมิห้อง และความชืนห้องเป็นตัวช่วยใน
การวิเคราะห์ แล้วน้าข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ในวันนันๆ เข้ามาร่วมประเมินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้
สามารถให้ ค้ า แนะน้ า เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพการนอนได้ จ ากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการตรวจจั บ ด้ ว ยเซนเซอร์ โดยน้ า มา
เปรียบเทียบกับแอพพลิเคชัน บนสมาร์ทโฟนและข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะนวนหลับด้วยกล้องอนฟาเรด
เพื่อ ตรวจสอบค่ า ความถู ก ต้อ งของระบบ ระบบยั ง ต้อ งการพั ฒ นาเพื่อ ให้ ระบบสามารถตรวจสอบการนอนให้มี
ความถูกต้องใกล้เคียงกับการตรวจสอบการนอนหลับในห้องปฏิบัตกิ าร ในอนาคตการใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์และข้อมูล
จากสิ่งแวดล้อมร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึน
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ผลของมุ มอะซิ มุ ธของแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ต่ อการท างานของระบบประจุ แบตเตอรี่
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
Impact of PV Module Azimuth Angles in Operation of PV Battery Charging System
สมชาย กฤตพลวิวัฒน์1* และภูวดล กล่้าเทพ1
Somchai Kritpolwiwattana1 and Poowadon Klomthep1
บทคัดย่อ
ระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เหมาะสมส้าหรับ
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เป็ น การติ ด ตั งระบบประจุ ไ ฟฟ้ า แบตเตอรี่ แ บบต่อ ตรงจ้ า นวน 6 ระบบ ให้ มุ ม เอี ย งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จากพืนราบเท่ากับ 17 องศา และมุมอะซิมุธไปทางทิศตะวันตกเท่ากับ 0 15 30 45 60 และ 75 องศา
ตามล้าดับ จะได้ว่าระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์หันหน้าไปทางทิศใต้ (มุมอะซิมุธ
เท่ากับ 0 องศา) เป็นระบบที่มีคา่ เฉลี่ยของพลังงานไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่รายวันสูงสุด และผลการเปรียบเทียบกับ
กรณีที่มุมเอียงจากพืนราบเท่ากั นและ หันหน้าไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ โดยมุมอะซิมุธเท่ากับ 75 องศา จะได้ ว่า
ค่าเฉลี่ยของพลังงานไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่รายวันประมาณ 80.1% เมื่อเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หันหน้าไป
ทางทิศใต้
คาสาคัญ: ระบบประจุแบตเตอรี่ดว้ ยเซลล์แสงอาทิตย์, มุมอะซิมุธ, ค่าพลังงานไฟฟ้าสะสม

Abstract
PV battery charging system that installed with suitable azimuth angle for Phitsanulok province. By installing
a six PV charging systems, has a tilt angle of the solar cell modules is 17 degrees and azimuth angle was 0 15 30
4 5 6 0 and 7 5 degrees to the west, respectively. The results will be that the PV battery charging system that
module facing south. (at azimuth angle equal 0 degree) is the system has a maximum of daily average accumulated
power can store in the battery. And the results are compared with case of same tilt angle and Azimuth angle is
7 5 degrees (facing south-west). The results showed a daily accumulated value of average power can stored in
the battery is about 80.1% compared with module facing south.
Keywords: PV battery charging system, Azimuth, accumulated electric energy
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บทนา
จากปัญหาโลกร้อน มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึนเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือเพลิง
ฟอสซิล ท้าให้มีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบายและงานวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนขึนมาจ้านวนมากส้าหรับใช้เป็นเชือเพลิง
ในอนาคต เมื่อพิจารณาเปรี ยบเที ยบระหว่างพลั งงานหมุ นเวียนประเภทต่าง ๆ จะได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นแหล่ ง
พลังงานที่มีอยู่ในทุกพืนที่ และงานวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการรับความสนใจทั่วโลก คือ เซลล์แสงอาทิตย์
เทคโนโลยี ด้านเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการลงทุนโดยตรงของ
การพั ฒนากระบวนการผลิ ตเซลล์ แสงอาทิ ตย์ และการด้ าเนิ นการขั นสู งด้ านเทคโนโลยี วงจรรวม (Integrated Circuit
Technology) ซึ่งส่งผลท้าให้เพิ่มศักยภาพในการลดราคาและประสิทธิภาพการท้างานของเซลล์แสงอาทิตย์ให้สูงขึน ท้าให้เห็น
ได้ชัดเจนว่าเซลล์แสงอาทิตย์มแี นวโน้มที่จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ส้าคัญในอนาคต [1]
ประเทศไทยตังอยู่ในบริเวณที่มีปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีจ้านวนชั่วโมงที่มี
แดดในแต่ละวัน ยาวนานเพียงพอต่อการใช้งาน แต่เนื่องจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และการหมุนรอบตัวเอง
ของโลก ส่งผลให้ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์และต้าแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นฟังก์ชันของตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ เวลา
วันที่ของปี และค่าอื่น ๆ [2] สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จะขึนอยู่กับมุมที่หมุน (orientation) หรือมุมอะซิมูธ
และมุมเอียง (tilt angle) ที่ท้ากับพืนราบ ดังนันมุมอะซิมูธและมุมเอียงของผิวหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของรังสีแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ในบางพืนที่ที่บางช่วงฤดูกาลมีปริมาณเมฆมากจะท้าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์
ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ส่งผลให้มุมอะซิมูธและมุมเอียงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมมีค่าเปลี่ ยนแปลงไป [3]
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ของวิธีการรับแสงอาทิตย์คือการติดตังตัวรับแสงอาทิตย์ให้มีค่ามุมเอียงและมุมที่หมุนหรือมุมอะซิมุธ
ที่เหมาะสม ตลอดช่วงอายุการใช้งาน ค่ามุมเหล่านีสามารถเลือกค่าที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับค่ารังสีแสงอาทิตย์รายปี
ได้สูงสุดหรือพลังงานแสงอาทิตย์รายวันสูงสุดตลอดทังปี ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบติดตังอยู่กับที่ได้รับความสนใจ
เพื่อติดตังแทนระบบติดตามดวงอาทิตย์เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนที่สูงเกิน [4] ได้มีการศึกษาเพื่อหารูปแบบการติดตัง
ตัวรับแสงอาทิตย์แบบอยูก่ ับที่ที่เหมาะสมส้าหรับทุกพืนที่ในโลก
การติดตังระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มักใช้เป็นแหล่งพลังงานส้าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท้า
การติดตังแบบโดดเดี่ยวทั่วไป เช่น ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟสัญญาณเตือนภัย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งบาง
พืนที่มีข้อจ้ากัดด้านพืนที่ติดตังและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ต้นไม้ อาคารสูงที่อยู่ใกล้เคียง ต้าแหน่งที่ติดตังส้าหรับระบบที่
ติดตังกับอาคาร เป็นต้น ท้าให้ไม่สามารถติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามแบบทั่วไปคือ ส้าหรับพืนที่ในเขตซีกโลกเหนือ
ให้ท้าการเอียงเท่ากับมุมละติจูตของพืนที่นัน ๆ และหันหน้าไปทางทิศใต้ หรือมุมอะซิมูธของผิวหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มีค่าเป็นศูนย์ ในงานวิจัยนีจึงท้าการศึกษาผลของมุมอะซิมุธของผิวหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีผลต่อค่าพลังงานไฟฟ้า
ที่ระบบสามารถประจุไฟฟ้าแก่แบตเตอรี่ได้ รายวั น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตังระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้ วยเซลล์
แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ส้าหรับงานวิจัยนี เป็นระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบต่อตรง (Direct
Coupling) ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับแบตเตอรี่ มีระบบทังหมด 6 ชุด ท้าการติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโครง
เหล็กที่ให้มุมเอียงจากพืนดินของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทัง 6 แผงมีค่าเท่ากับ 17 องศา และหันให้มีมุมอะซิมุธค่าต่าง ๆ กัน
ขณะท้าการทดสอบท้าการวัดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ค่ารังสีรวมในแนวระนาบ ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่
โดยท้าการวัดข้อมูลทุก ๆ 5 นาที ด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เป็นของบริษัท Schutten ชนิด ผลึกเดี่ยว รุ่น STM6-40/36 ขนาดก้าลังไฟฟ้าสูงสุด
เท่ากับ 40 วัตต์ ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) เท่ากับ 21.6 โวลท์ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) เท่ากับ 2.36 แอมแปร์
จ้านวนทังหมด 6 แผง ซึ่งเป็นแผงใหม่ที่ผลิตพร้อมกัน ในการทดลองนีจะสมมุติให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทัง 6 แผง
มีคุณสมบัตเิ ชิงไฟฟ้าใกล้เคียงกัน เมื่อมีอุณหภูมเิ ซลล์และความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ตกกระทบเท่ากัน
2. แบตเตอรี่
แบตเตอร์รี่ที่ใช้ในงานวิจัยนี เป็นแบตเตอรี่ชนิดแบตเตอร์รี่เซลล์แห้งแบบตะกั่วแคดเมียม (Lead Cadmium)
ขนาดความจุไฟฟ้าเท่ากับ 12.0 แอมแปร์-ชั่วโมง แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 12 โวลท์ จ้านวน 6 ลูก เพื่อท้าการประจุไฟฟ้า
แบบต่อตรงกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง จะท้าการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ 1 ลูก ใน
งานวิจัยนีจะมีระบบประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จ้านวน 6 ชุด และแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ใ หม่
เหมือนกันทังหมด จึงสมมุตใิ ห้แบตเตอรี่มีคุณสมบัตเิ ชิงไฟฟ้าเหมือนกัน
3. เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโิ นมัติ
เครื่องบันทึกข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลของบรัษัท WISCO Data Logger DL2200 ท้าหน้าที่
วัดและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ค่ารังสีแสงอาทิตย์ในแนวราบ ค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของระบบประจุไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทัง 6 ชุด โดยท้าการวัดทุก ๆ 5 นาทีและบันทึกข้อมูลลงใน Memory Card จากนันท้าการย้ายข้อมูล
เพื่อแสดงผลด้วยเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์
4. ไพรานอมิเตอร์
ไพรานอมิเตอร์ที่ใช้ในงานวิจัย เป็นของบริษัท Kipp&Zonen รุ่น CMP3 ชนิด thermopile เพื่อท้าการวัดรังสีรวม
ในแนวราบ

ภาพที่ 1 การติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุมอะซิมูธค่าต่าง ๆ
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การทดลองครังนีท้าการการทดลองที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ต้าแหน่งละติจูดเท่ากับ 17 องศาเหนือ จึงท้าการ
ติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยให้มมี ุมเอียงจากพืนระนาบเท่ากับ 17 องศา หรือเท่ากับละติจูดของจังหวัดพิษณุโลกซึ่ง
เป็นต้าแหน่งที่ติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และให้มุมอะซิมูธของด้านหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เอียงจากทิศใต้ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกท้ า มุม ต่างๆ โดยเพิ่ม มุ ม ครั งละ 15 องศา คื อ ให้ ท้า มุ ม 0, 15, 30, 45, 60 และ 75 องศา ภาพแสดง
การติ ด ตั งแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ส้ า หรั บ การทดสอบภาคสนามดั ง ภาพที่ 1 และไดอะแกรมมุ ม มองด้ า นบนของ
การก้าหนดมุมอะซิมุธของผิวด้านหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังภาพที่ 2
Module 15o
Module
No.1
No.2 15o

Module
No.3 15o
Module
No.4
15o
Module
No.5
15o
Module
No.6

N

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมมุมมองด้านบนของการติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้หันผิวด้านหน้าไปที่มุมอะซิมูธค่าต่าง ๆ
วงจรไฟฟ้าของการทดลองเป็นการต่อวงจรแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบต่อตรง (Direct
Coupling) โดยมีไดโอดป้องกัน (Blocking Diode) ต่อทางขัวไฟฟ้าบวกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้า
ไหลย้อนกลับเข้าสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่รังสีแสงอาทิตย์มคี ่าน้อย ในแต่ละวันขณะท้าการประจุไฟฟ้าแก่
แบตเตอรี่จะท้าการบันทึกค่ารังสีแสงอาทิตย์รวมในแนวราบ ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของระบบประจุไฟฟ้าแก่
แบตเตอรี่ดว้ ยเซลล์แสงอาทิตย์ทัง 6 ชุด โดยท้าการเก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการต่อวงจรไฟฟ้าส้าหรับทดสอบระบบแต่ละชุด
หลังจากประจุไฟฟ้าเสร็จในแต่ละวันจะท้าการต่อขนานแบตเตอรี่ทุกลูกเข้าด้วยกัน และท้าการจ่ายประจุไฟฟ้า
โดยใช้โหลดชุดเดียวกัน ซึ่งจะท้าการหยุดจ่ายไฟเมื่อแรงดันไฟฟ้ารวมของแบตเตอรี่มีคา่ เท่ากับ 11.5 โวลท์
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จากนันท้าการค้านวณค่าพลังงานไฟฟ้ารายชั่วโมง (𝐸ℎ ) จากผลบวกค่าก้าลังไฟฟ้าที่เก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที
ในช่วงชั่วโมงที่ตอ้ งการหาค่า จากนันท้าการหารด้วย 12 ตามสมการ
𝐸ℎ =

เมื่อ

∑12
𝑖=1 𝑃𝑖
12

(1)

𝐸ℎ คือ ค่าพลังงานไฟฟ้ารายชั่วโมง, Wh
𝑃𝑖 คือ ค่าก้าลังไฟฟ้าที่วัดทุกๆ 5 นาที, W

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการท้างานของระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตังที่มุมอะซิมูธค่าต่าง ๆ กัน
ได้ผลการทดลองดังรายละเอียดต่อไปนี
จากผลการทดลองระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่เวลาใด ๆ โดยใช้ข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นวันที่มีลักษณะท้องฟ้าแจ่มใส โดยท้าการเก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและ
ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ที่เวลาใด ๆ ดังภาพที่ 4 จะได้ว่า ระบบที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 0 องศา
ที่แบตเตอรี่จะมีค่าแรงดันไฟฟ้าในตอนเริ่มต้นมากกว่าระบบอื่น ๆ จนกระทั่งช่วงบ่ายที่แบตเตอรี่ระบบที่มุมอะซิมุธของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ค่าต่าง ๆ จะมีค่าเพิ่มสูงขึน โดยเรียงล้าดับจากระบบที่มีมุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากน้อยไปมาก

ภาพที่ 4 ค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบที่มุมอะซิมุธของแผงโซล่าร์เซลล์ค่าต่างๆ

ภาพที่ 5 ค่ากระแสไฟฟ้าของระบบที่มุมอะซิมุธของแผงโซล่าร์เซลล์ค่าต่าง ๆ
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าและค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ที่เวลาใด ๆ ดังภาพที่ 5 จะได้
ว่า ระบบที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 0 องศา ค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุแบตเตอรี่จะมีค่ามากในตอนเริ่มต้น
เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าจะมีค่าลด โดยเรียงล้าดับจากระบบที่มีมุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก
น้อยไปมาก จนกระทั่งช่วงบ่ายที่แบตเตอรี่ระบบที่มุมอะซิมุธของแผงโซล่าร์ที่มีค่ามุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มากกว่าจะมีกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่มากกว่า แต่มีความแตกต่างของกระแสประจุแบตเตอรี่ของระบบที่มุมอะซิมุธ
ของแผงโซล่าร์คา่ ต่าง ๆ ไม่สูงมากนักเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีรังสีแสงอาทิตย์ค่าค่อนข้างต่้าแสดงดังภาพที่ 5
เมื่อน้าค่าเฉลี่ยของก้าลังไฟฟ้าจากข้อมูลทัง 7 เดือน มาค้านวณค่าพลังงานไฟฟ้ารายชั่วโมง ตามสมการที่ 1 และ
แสดงดังภาพที่ 6 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานไฟฟ้ารที่ประจุแก่แบตเตอรี่ที่แต่ละชั่วโมง ของระบบประจุแบตเตอรี่ด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ค่าต่าง ๆ

ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้ารายชั่วโมงของระบบที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์คา่ ต่าง ๆ
จากภาพที่ 6 จะได้วา่ ระบบที่มีมุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 0 องศา จะได้คา่ เฉลี่ยพลังงานไฟฟ้า
รายชั่วโมงสูงสุด โดยจะมีความแตกต่างกันมากในช่วงเช้า และเริ่มมีความแตกต่างน้อยลงในช่วงบ่าย

ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าสะสมของระบบที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์คา่ ต่าง ๆ
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จากภาพที่ 7 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่ในแต่ละชั่วโมงของหนึ่งวันส้าหรับระบบ
ประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ค่าต่าง ๆ จะได้ว่าระบบที่มีมุมอะซิมุ ธของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 0 องศา จะมีค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าสะสมที่เวลาต่าง ๆ สูงสุดตลอดทังวัน น้าค่าเฉลี่ย
พลังงานไฟฟ้าสะสมมาท้าการค้านวณเพื่อหาค่าร้อยละของพลังงานที่ระบบสะสมได้ โดยให้ค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าสะสม
รายวันของระบบที่มีมุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 0 องศา มีค่าเป็น 100% จะได้ร้อยละของค่าเฉลี่ยพลังงาน
รายวันของระบบที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ค่าต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 8 ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าให้อะซิมุธของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์หันไปทางทิศตะวันตกจะท้าให้พลังงานรายวันที่ระบบประจุไฟฟ้าแก่แบตเตอรี่มีค่าลดต่้าลง โดยจะมี
ค่าลดเหลือร้อยละ 80.1 เมื่อท้าการติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 75 องศา

ภาพที่ 8 ร้อยละของค่าเฉลี่ยพลังงานรายวันของระบบที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์คา่ ต่าง ๆ

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการทดสอบระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์แบบมีการติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุม
อะซิมุธค่าต่าง ๆ จะได้ว่า ระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ส้าหรับจังหวัดพิษณุโลกจะได้วา่ ระบบที่ติดตัง
โดยให้มุมเอียงจากพืนราบเท่ากับ 17 องศา (เท่ากับมุมละติจูดของจังหวัดพิษณุโลก) หันหน้าไปทางทิศใต้ (มุมอะซิมุธ
เท่ากับ 0 องศา) เป็นระบบที่มีค่าเฉลี่ยของพลังงานไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่รายวันสูงสุด เมื่อเทียบกับกรณีที่มุมเอียง
จากพืนราบเท่ากับ 17 องศา หันหน้าไปทางทิศตะวันเฉียงใต้ โดยมุมอะซิมุธเท่ากับ 75 องศา จะได้ค่าเฉลี่ยของพลังงาน
ไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่ รายวั นประมาณ 80.1% ของค่าสูงสุด ซึ่งจากผลการทดลองจะได้ว่าแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์
มีค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ท้าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถ
ประจุแบตเตอรี่ได้ไม่แตกต่างกันมากนักแม้จะติดตังที่มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน
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การออกแบบเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน
The design of washing fruits and vegetable machine with recirculated aqueous ozone
สุรินทราพร ชั่งไชย1* พัชราภรณ์ อินริราย1 ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์1 และ ศิริพงศ์ แท่นทอง1
Surintraporn Changchai1, Patcharaporn Inrirai1, Thawanrat Sumrit1 and Siripong Thanthong1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน และทดสอบ
ประสิทธิภาพการล้างของเครื่องในปริมาณน้า 4 ลิตร และล้างเป็นเวลา 5 10 และ 15 นาที โดยใช้ตัวอย่างทดสอบคือ
มะเขือเทศและองุน่ จากนันน้าตัวอย่างที่ผ่านการล้างมาวิเคราะห์ตรวจหาปริมาณสารเคมีตกค้างทังที่ผ่านการล้างและ
ไม่ผ่านการล้าง ด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง-สารพิษตกค้าง (GT pesticide test kit) กลุ่มฟอสเฟต คาร์บอเมต ผลการ
ทดสอบพบว่า ตัวอย่างมะเขือเทศและองุ่นที่ผ่านการล้างมีปริมาณสารเคมีตกค้างในระดับที่ปลอดภัยตังแต่การล้างที่
เวลา 5 นาที และการล้างด้วยเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยน้าโอโซนไม่มีผลต่อค่าความแน่นเนือของตัวอย่าง อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ยกเว้นการล้างองุน่ ที่เวลา 15 นาที ท้าให้คา่ ความแน่นเนือลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
คาสาคัญ: การล้างผักและผลไม้, สารเคมีตกค้าง, โอโซน

Abstract
The purpose of this study was to design and build a washing fruit and vegetable machine with recirculated
aqueous ozone. Four liters of water with tomato and grape samples were used to test washing time for 5, 10 and
15 minutes. After that, washing samples were investigated the organophosphate and carbamate pesticide by GT
pesticide test kit comparing with not-washing samples as a control. The result found the washing machine with
recirculated aqueous ozone could remove the organophosphate and carbamate pesticide residues in tomatoes and
grapes samples were security level since cleaning for 5 minutes. The firmness of washed samples and not-washing
control were no significant differences (p>0.05). Except to washing grapes samples for 15 minutes was significant
decreased in firmness (p≤0.05).
Keywords: washing fruits and vegetable, chemical residue, ozone
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บทนา
การบริโภคผักและผลไม้ส่วนใหญ่ นิยมรับประทานแบบผลสด เพราะอุดมไปด้วยวิตามิน กากใยอาหาร ที่มี
คุณประโยชน์หลากหลายชนิด ได้รับรสชาติและความสดใหม่ ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามหากผักและ
ผลไม้สดมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ท้าให้เป็นโทษต่อผู้บริโ ภค ส่งผลต่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี ดังนันการล้างท้า
ความสะอาดผักและผลไม้ก่อนน้ามาบริโภคผลสดจึงเป็นกระบวนการที่ส้าคัญ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการล้างผักและผลไม้
หลากหลายรูปแบบ เช่น การแช่ด้วยด่างทับทิมนาน 10-15 นาที ในน้า 10 ลิตร จะสามารถลดสารเคมีตกค้างได้
ประมาณ 47 เปอร์เซ็นต์ [1] แต่การใช้ด่างทับทิมปริมาณมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร และ
ไอระเหยมีอันตรายระบบทางเดินหายใจ และการล้างด้วยน้าเปล่าแบบน้าไหลผ่านเป็นวิธีที่งา่ ยและสะดวก สามารถลด
สารเคมีตกค้างได้สูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ข้อเสียคือใช้น้าปริมาณมาก เพราะจะต้องเปิดให้น้าไหลผ่านนาน 2 นาที
ต่อผักหรือผลไม้ 1 ผล [2] จะเห็นว่าขันตอนการล้างแบบเดิม ดังกล่าวยังคงมีขอ้ จ้ากัดในการล้างผักและผลไม้อยู่ จึงได้
หาวิธีการล้างผักและผลไม้ ให้สามารถก้าจัดสารเคมีตกค้างได้มากที่สุดและช่วยลดการใช้ปริมาณน้า เพื่อให้การล้างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้โอโซน ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็นสารออกซิเดชั่นที่รุนแรง สามารถละลายน้าได้ดี สามารถใช้ได้
อย่างปลอดภัยกับอาหาร [3] และโอโซนที่ละลายในน้าจะสลายไปในเวลา 20-30 นาที หรือสลายในสภาวะที่อุณหภูมิ
ตังแต่ 35 องศาเซลเซียส สามารถก้าจัดเชือแบคทีเรีย ไวรัส และไข่พยาธิ บนพืนผิวผักและผลไม้ได้ดีกว่าสารคลอรีน
หรือสารอื่น ๆ นอกจากนันโอโซนยังช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลง เชือรา บนผิวผักผลไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกระบวนการล้างไม่ก่อให้ เกิด สารตกค้า งในน้า หรือระคายเคื องต่อผู้ใช้งาน [4] งานวิจัยนีจึง ได้
ออกแบบเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน และประเมินประสิทธิภาพการล้างด้วยการลดลงของ
ปริมาณสารเคมีตกค้าง และค่าความแน่นเนือ ของผักและผลไม้หลังล้าง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การออกแบบเครื่องล้างด้วยน้าโซนแบบระบบน้าวน
ออกแบบและสร้างเครื่องล้างระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนต้นก้าลัง
ส่วนส่งก้าลัง ส่วนผลิตแก๊สโอโซน และถังล้าง โดยออกแบบให้เน้นการใช้งานง่าย และท้างานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
โดยทดสอบการไหลวนของน้า การปล่อยแก๊สโอโซน และปริมาณน้าที่เหมาะสมในการล้างผัก
2. การทดสอบการล้างของเครื่องล้างระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน
หลังจากออกแบบและสร้างเครื่องล้างระบบน้าวนด้วยน้าโอโซนแล้ว จะท้าการทดสอบการไหลวนของน้ากับ
ปริมาณน้าที่เหมาะสมในการทดสอบการล้างผักและผลไม้ใช้ทดสอบคือ มะเขือเทศ และองุ่น ในปริมาณ 1 กิโลกรัม
และเมื่อได้ปริมาณน้าที่เหมาะสมน้ามาใช้ทดสอบเวลาในการล้างที่ 5 10 และ 15 นาที จากนันประเมินประสิทธิภาพใน
การล้างของเครื่องด้วยการทดสอบปริมาณสารเคมีตกค้างและตรวจวัดคุณภาพค่าความแน่นเนือของตัวอย่างหลังล้าง
ด้วยเครื่องล้างระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน
3. การทดสอบปริมาณสารเคมีตกค้าง
ทดสอบปริมาณสารเคมีตกค้างด้วย ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง-สารพิษตกค้าง (GT pesticide test kit) กลุ่มฟอสเฟต
คาร์บอเมต และสารพิษอื่น ๆ ท้าการทดสอบกับตัวอย่างที่ลา้ ง 5 10 และ 15 นาที และตัวอย่างที่ไม่ได้ล้างด้วยวิธีการสกัด
โดยมีวธิ ีการทดสอบคือ น้าตัวอย่างมาบดหรือหั่นละเอียดจ้านวน 5 กรัม เติมน้ายา Solvent-1 จ้านวน 5 ลบ.ซม. เขย่าและ
ทิงไว้ 15 นาที แล้วดูดของเหลวที่เป็นน้ายาสกัดตัวอย่างลงในหลอดแก้วจ้านวน 1 ลบ.ซม. แล้วเติมน้ายา Solvent-2 จ้านวน
1 ลบ.ซม.จากนั นน้ าไประเหยสารให้ ส่ วนที่ แยกชันด้ านล่ างระเหยไปจนหมด จนได้ สารละลายเพื่อน้ าไปตรว จสอบ
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สารตกค้างด้วยสารละลายของชุดทดสอบ GT 1-5 ซึ่งจะต้องน้ามาเปรียบเทียบกับหลอดควบคุมและหลอดตัดสินโดยการ
ประเมินเปรียบเทียบสี หากสารละลายตัวอย่างทดสอบมีสีเท่ากับหรือใกล้เคียงกับหลอดควบคุม (สีเหลืองอ่อน) แสดงว่า
ตัวอย่างปลอดภัย (เครื่องหมายถูก) ไม่มีสารเคมีตกค้าง แต่หากสารตัวอย่างมีสีเข้มใกล้เคียงกับหลอดตัดสินแสดงว่า
ตัวอย่างพบปริมาณสารเคมีตกค้างอยูใ่ นระดับไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (เครื่องหมายกากบาท)
4. การทดสอบค่าความแน่นเนื้อ
ทดสอบการวัดความแน่นเนือด้วยเครื่อง TA.XTPlus Texture Analyzer โดยสุ่มตัวอย่างทดสอบ มะเขือเทศ และ
องุ่น อย่างละ 5 ตัวอย่าง ทดสอบแรงกด ใช้หัววัดสแตนเลสรุ่น P/100 ส้าหรับวัดมะเขือเทศ และ P/50 ส้าหรับวัดองุ่น
ใช้ความเร็วในการวัด 2 มม./วินาที และก้าหนดให้ท้าความเสียหาย 20 เปอร์เซ็นต์ แล้วน้าค่าแรงกดสูงสุดที่วิเคราะห์ได้
จากโปรแกรม Texture Expert software (version 1.22) ไปท้าการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างทางสถิติแบบ LSD. (Least
Significant Difference) ที่ระดับค่าความเชื่อมั่น 0.05 โดยเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างที่ผ่านการล้ างด้วยน้าโอโซนกั บ
ตัวอย่างควบคุมที่ไม่ผ่านการล้าง

ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบเครื่องล้างด้วยน้าโซนแบบระบบน้าวน
เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน ดังภาพที่ 1 ประกอบด้วย 1) ส่วนต้นก้าลัง คือ ปั๊มยี่ห้อ
Mitsutakeshi รุ่น ZB-IDB35TK ขนาด 1"x1" ขนาดก้าลัง 0.5 แรงม้า มีอัตราการไหล 40 ลิตร/ชั่วโมง 2) ส่วนส่งก้าลัง
ใช้ท่อน้า PVC ขนาด 1 นิว ต่อจากส่วนออกปั๊มด้านบนผ่านเวนจูรี่ที่ต่อเข้ากับท่อแก๊สโอโซน เพื่อผสมเป็นน้าโอโซน แล้ว
ส่งต่อเข้าถังล้างด้านบนต่อท่อยาวลงมาต่อเข้ากับข้องอ 90 องศา หันเข้าหาตัวถังล้างเพื่อสร้างแรงดันน้าให้เกิดน้าวน
ในถัง และด้านล่างของถังล้างต่อท่อ PVC ขนาด 1 นิว เข้าปั๊มด้ านล่าง เพื่อสร้างระบบน้าวน 3) เครื่องก้าเนิดโอโซน
ยี่ห้อ PURIFIER รุ่น T-500T มีก้าลังการผลิตแก๊สโอโซน 500 มก./ชั่วโมง 4) ถังล้าง PET ขนาด 10 ลิตร ก้นถังเจาะรู
และต่อท่อปิดหมุนเปิดได้ส้าหรับการระบายน้า
4

3

2

1

ภาพที่ 1 เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน
2. ผลการทดสอบการล้างของเครื่องล้างระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน
การติดตังปั๊ม ขนาดก้าลัง 0.5 แรงม้า สามารถส่งก้าลังน้าแรงพอที่ท้าให้น้าในถังล้างหมุนได้คงที่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปริมาณน้าในการล้างส้าหรับระบบน้าวนของเครื่องล้างอยู่ที่ปริมาณ 4 ลิตร เป็นปริมาณน้า เริ่มต้นที่สามารถท้ าให้
กระแสน้าในถังและตัวอย่างที่น้ามาล้างมีลักษณะปั่นป่วน ดังภาพที่ 2 ส่วนเครื่องผลิตแก๊สโอโซนสามารถผลิตแก๊สโอโซนได้
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อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเปิดเครื่องล้างนานเกิน 10 นาที น้าในถังล้างมีอุณหภูมิสูงขึนจากการท้างานของปั๊มน้า ซึ่งส่งผล
ต่ออัตราการสลายตัวของแก๊สโอโซน ท้าให้ปริมาณแก๊สโอโซนที่ละลายในน้าลดลง ซึ่งอาจท้าให้ประสิทธิภาพการก้าจัด
สารเคมีลดลงตามไปด้วย

ภาพที่ 2 ลักษณะการล้างองุน่ และมะเขือเทศภายในถัง
3. ผลการทดสอบปริมาณสารเคมีตกค้าง
ผลการทดสอบปริมาณสารเคมีตกค้างของสารสกัดตัวอย่างองุ่นและมะเขือเทศ ดังภาพที่ 3 การเปรียบเทียบสี
ของสารตัวอย่าง กับหลอดตัดสินและหลอดควบคุม พบว่า สีของสารสกัดตัวอย่างมะเขือเทศและองุ่นที่ไม่ได้ล้างมีสีเข้ม
กว่าหลอดควบคุมและใกล้เคียงกับหลอดตัดสิน แสดงว่ามีปริมาณสารเคมีตกค้างอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยมีปริมาณ
สารเคมีตกค้างสูง ส่วนสารสกัดตัวอย่างมะเขือเทศและองุ่นที่ผ่านการล้าง 5 นาที สีของสารสกัดตัวอย่างเท่ากับหลอด
ควบคุมอยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พบสารเคมีตกค้าง แสดงว่าเครื่องล้างด้วยน้าโอโซนสามารถก้าจัดสารเคมีตกค้างบนผิว
ของมะเขือเทศและองุ่นได้ ส่วนสารสกัดตัวอย่างมะเขือเทศและองุ่นที่ผ่านการล้าง 10 และ 15 นาที มีของสารสกัดตัวอย่าง
เข้มกว่าหลอดควบคุมเล็กน้อย แต่ยังสีอ่อนกว่าหลอดตัดสินมาก และยังคงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย การล้างตัวอย่างที่ใช้
เวลาล้างนาน 10 และ 15 นาที พบสารเคมีตกค้างปริมาณที่มากกว่าการล้างที่ 5 นาที (มีสีเข้มกว่าเล็กน้อย) อาจเกิดจาก
ปัญหาอุณหภูมิของน้าที่สูงขึนจากการท้างานของปั๊ม ท้าให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดสารเคมีตกค้างของโอโซนลดลง
เนื่องจากโอโซนสลายตัวในสภาวะอุณหภูมิตังแต่ 35 องศาเซลเซียส [4]

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบปริมาณสารเคมีตกค้าง
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4. ผลการทดสอบค่าความแน่นเนื้อ
การวิเคราะห์คา่ ความแน่นเนือขององุ่นและมะเขือเทศที่ผ่านการล้าง วิเคราะห์จากการน้าค่าแรงกดสูงสุดของ
แต่ละกลุ่มตัวอย่างไปท้าการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างทางสถิตระหว่างตัวอย่างที่ผ่านการล้างด้วยน้าโอโซนกับ
ตัวอย่างควบคุม ดังตารางที่ 1 พบว่ามะเขือเทศที่ไม่ผ่านการล้างและผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างด้วยน้าโอโซนที่เวลา 5
10 และ 15 นาที มีค่าความแน่นเนือไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ(p>0.05) ส่วนในองุน่ ที่ไม่ผ่านการ
ล้างและผ่านการล้างเครื่องล้างด้วยน้าโอโซนที่เวลา 5 และ10 นาที มีค่าความแน่นเนือไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) แต่องุ่นที่ผ่านการล้างที่เวลา 15 นาที ค่าความแน่นเนือน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่นอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ตารางที่ 1 ค่าความแน่นเนือของมะเขือเทศและองุ่นที่ผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างด้วยน้าโอโซนที่เวลา 5 10 และ 15 นาที
กลุ่มตัวอย่าง
Control
5 นาที
10 นาที
15 นาที
ค่าความแน่นเนือ
มะเขือเทศ (kg)*
5.65±0.46
5.55±0.64
5.22±0.30
5.57±0.38
ค่าความแน่นเนือ
องุน่ (kg)
1.94±0.16a
1.91±0.10a
1.90±0.25a
1.34±0.05b
หมายเหตุ: a-b หมายถึง ค่าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างทางสถิตขิ องข้อมูลในแนวนอนที่ระดับนัยส้าคัญ (p≤0.05) และ
* หมายถึง กลุ่มตัวอย่างไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ

วิจารณ์และสรุปผล
การออกแบบและสร้างเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้าวนด้วยน้าโอโซน สามารถล้างและก้าจัดสารเคมี
ตกค้างบนผิวผักและผลไม้ของตัวอย่างได้ คือ มะเขือเทศ และองุ่น โดยผลทดสอบตัวอย่างมะเขือเทศและองุ่นที่ผ่าน
การล้างด้วยน้าโอโซนแบบระบบน้าวนในปริมาณน้า 4 ลิตร มีค่าระดับความปลอดภัยตังแต่ในการล้างที่เวลา 5 นาที
และไม่ส่งผลต่อค่าความแน่นเนือของตัวอย่างหลังการล้าง ยกเว้นผักและผลไม้บางชนิดที่เมื่อแช่น้านานแล้วจะท้าให้ค่า
ความแน่นเนือเปลี่ยนแปลงไป เช่น การล้างองุน่ ที่เวลานาน 15 นาที การแช่น้าเวลานานท้าให้องุ่นมีความแน่นเนือลดลง
และอุณหภูมิของน้าที่สูงขึนมีผลต่ออัตราการสลายตัวของแก๊สโอโซนและท้าให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดสารเคมี
ตกค้างลดลงด้วย ดังนันหากมีการพัฒนาเครื่องล้างครังต่อไปจึงจ้าเป็นต้องค้านึงถึงติดตังระบบหล่อเย็นให้กับน้าก่อน
เข้าเวนจูรี่เพื่อปรับอุณหภูมิน้าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมในการละลายแก๊สโอโซนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก้าจัด
สารเคมีตกค้างบนผิวผักและผลไม้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่อ้านวยความสะดวก
ด้านสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนี
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การศึกษาสมรรถนะอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง
The study of fixed wing unmanned arial vehicle performance
อภินันทน์ จิตรเจริญ1* ศราวุธ เรือนศรี2 ณัฐพงษ์ วิฬุละหิต1 เฉลิมชัย ฟูวุฒิ1 และ รัฐพล สุวรรณน้าปน1
AphinanJitjaroen1*, Saravoot Ruensee2 Nattapong Wirulahit1, Chaloemchai1 Foowut and Rattapol Suwannapon1
บทคัดย่อ
โครงการศึกษาสมรรถนะอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการบินเพื่อการใช้
งานถ่ายภาพนิ่งภาพและภาพเคลื่อนไหวจากมุมสูง อากาศยานที่ใช้ท้าการศึกษาสร้างจากพลาสติกลูกฟูก ท่ออลูมเิ นียมและโฟม
มีขนาดปีกกว้าง 1.8 เมตร พืนที่ปีก 0.27 ตารางเมตร ล้าตัวยาวสุด 1.10 เมตร ใบพัดชนิดไนลอนพลาสติก ขนาด 10 x 5.5 พิชญ์
การบินเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 16 โวลต์ ขนาด 950 รอบต่อ
โวลต์ ต้นก้าลังจากแบตเตอรีขนาดแบตเตอรี่ ลิเทียม โพลิเมอร์ ขนาด 5200 มิลลิแอมป์ชั่วโมง แรงดันไฟฟ้า 16 โวลท์ จ้านวน
4 เซล ควบคุมการบินด้วยบอร์ดคอนโทรล APM 2.6 ผลการทดสอบสมรรถนะสามารถบินได้ไกลสูงสุดที่ 1 กิโลเมตร สามารถ
รับส่งสัญญาณภาพได้ไกลสูงสุด 500 เมตร เมื่อเร่งเครื่อง 100% จะมีรอบมอเตอร์ที่ 12,453 รอบต่อนาที ท้าความเร็วสูงสุด
อยู่ที่ 104 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้กระแสไฟฟ้า 41.48 แอมแปร์ต่อชั่วโมง บินได้นาน 8 นาที เปลี่ยนโหมดการบินได้ 3 แบบคือ
ควบคุมด้วยบุคคล กลับคืนจุดปล่อย RTL (Return to Lunch) บินอัตโนมัตติ ามจุดที่ก้าหนด (Waypoint)
คาสาคัญ: อากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง

Abstract
The study of fixed wing unmanned arial vehicle performance aimed to know the high- angle shot
photography and videography flying performance of an aircraft remote control. The polypropylene sheet ( pp) ,
aluminum tube and foam were made a fuselage with wing span 1. 8 meter, length 1. 0 meterม wing area 0. 27
square meter, nylon propeller 10x5. 5 pitch, driven by DC motor 16 volt 950 kilowatt. , APM 2. 6 were used as
microcontroller. The results shown that 1km. range controllable the plane, unfortunately video signal for first person
view (FPV) available only 500 meter. Full throttle (12,453 rpm) get a max speed at 104 km/hr, 41. 48 ampere
hour consumption, 8 Minuit flying time. 3 mode controlled available fully manual, return to lunch ( RTL) and way
point.
Keywords: fixed wing unmanned arial vehicle

1

สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด ล้าปาง 52000
สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด เชียงราย 57000
1 Agricultural and biological, Depart of Engineering Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang Province 52000
1 Civil and environment Engineering, Department of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai Province 57000
* Corresponding author e-mail: aphinan@rmutl.ac.th
2

Proceedings
332

บทนา
อากาศยานไร้ นั กบิ น UAV (Unmanned Aerial Vehicle) รู้ จั กกั นแพร่ หลายในชื่อว่า โดรน แบ่ งได้ สองแบบคื อ
แบบปีกแข็ง(เครื่องบิน) และแบบปีกหมุน(เฮลิคอปเตอร์) จุดประสงค์เดิมเพื่อใช้ในการทหาร โดยใช้โดรนในการสอดแนม
พืนที่ของข้าศึกตังแต่สมัยสงครามโลกครังที่ 2 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตนักบินเมื่อถูกยิงตก จนมาถึงปัจจุบันเทคโนโลยี
ของโดรนได้ถูกพัฒนาขึนให้สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ นอกเหนือจากยังคงใช้สอดแนมข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน
มาก ยังมีการติดอาวุธน้าวิถีทสี่ ามารถสังหารบุคคล ท้าลายยานพาหนะและสิ่งก่อสร้างได้จากระยะไกล ส่วนในภาคเอกชน
ได้ใช้โดรนถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากมุมสูง ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีเกษตร ส่งพัสดุอุปกรณ์ และล่าสุดก้าลัง
ทดสอบใช้รับส่งผู้โดยสารแบบอัตโนมัตใิ นประเทศแถบตะวันออกกลาง
การถ่ายภาพทางอากาศนันมีความจ้าเป็นอย่างมาก ทังในด้านการจัดท้าแผนที่ทางทหาร การป้องกันการก่อ
การร้าย และในเชิงธุรกิจ เช่น การถ่ายภาพมุมสูงเพื่อใช้ในธุรกิจประชาสัมพันธ์ การจัดท้าแผนที่สถานที่ท่องเที่ยว แต่ด้วย
ปัจจัยที่ใช้ในการจัดท้าแผนที่ทางอากาศนันมีราคาสูงมาก ท้าให้เกิดความไม่คุ้มค่าส้าหรับการท้าแผนที่หรือการถ่ายภาพทาง
อากาศในโครงการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก คณะผู้วิจัยจึงได้ทดสอบสมรรถนะของอากาศยานไร้นักบินและการถ่ายภาพจาก
มุมสูงที่สามารถบินได้อัตโนมัตใิ นการถ่ายภาพโดยไม่จ้าเป็นต้องมีนักบิน เพื่อลดต้นทุนในการถ่ายภาพทางอากาศ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวางแผนการทดลอง
1. ส่วนประกอบของอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง
1.1 ส่วนประกอบอากาศยานไร้นักบิน ล้าตัวท้ามาจากโฟมกับฟิวเจอร์บอร์ดรวมกัน ขนาด 6.50 x60
เซนติเมตรส่วนหางท้ามาจากฟิวเจอร์บอร์ดกับท่ออลูมเิ นียมรัสมี 2 มิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร แพนหางเลียวขนาด
7x18 เซนติเมตร แพนหางขึน-ลงขนาด 5x60 เซนติเมตร ปีกแก้เอียงขนาด 4x59 เซนติเมตร
1.2 โครงสร้างอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง ไว้ส้าหรับติดตังอุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดล้าตัว 6.50x110x15
เซนติเมตรส่วนปีกขนาด 15x180 เซนติเมตรท้าด้วยโฟมกับฟิวเจอร์บอร์ด
1.3 ล้าตัวของของอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง ติดตังกล้อง GPS บอร์ด รีซีฟเว่อร์แบตเตอรี่ มอเตอร์
สปีดคอนโทรล และตัวส่งสัญญาณภาพ
1.4 ด้านหางของอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง ท้ามาจากฟิวเจอร์บอร์ด ติดตังเซอร์โวไว้ที่แพนหางเลียว
กับแพนหางขึน-ลง
1.5 ด้านปีกของอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง ท้ามาจากโฟมตรงกลางต่อด้วยอลูมิเนี ยม ติดตังเซอร์โว
ไว้ที่ปีกแก้เอียงทัง 2 ด้าน
2. อุปกรณ์อากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง
อุปกรณ์หลักส้าคัญที่ใช้ส้าหรับต่อวงจรการควบคุมการเคลื่อนที่และสัญญาณภาพ
2.1 กล้องถ่ายภาพ กล้อง Runcam ติดตังด้านหน้าล้าใช้ส้าหรับในการบันทึกภาพและวิดโี อจากมุมสูงต่อ
เข้ากับบอร์ดและตัวส่งสัญญาณภาพมายังจอรับภาพ
- ความละเอียด 1080 P
- น้าหนัก 41 กรัม
- ขนาด60x35x18 มิลลิเมตร
- แบตเตอรี่ลเิ ธียมแบบชาร์จไฟได้ 750 mAh
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC 5V
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ภาพที่ 1 Runcam Full HD 1080p
2.2 บอร์ดคอนโทรล บอร์ดคอนโทรลเลอร์หรือกล่องควบคุมการบิน ยี่ห่อ APM รุ่น 2.6 ติดตังภายใน
เครื่องบินเป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในเครื่องบิน
- การควบคุมมอเตอร์ดว้ ยตัวควบคุมความเร็ว (ESC)
- การเขียนโปรแกรม Waypoint โดยใช้ Google Maps
- เซนเซอร์ Sonar ส้าหรับการบินและการลงจอดอัตโนมัติ

ภาพที่ 2 บอร์ดคอนโทรล ยี่ห้อ APM รุ่น 2.6
2.3 รีซีฟเว่อร์ รีซีฟเว่อร์ย่ีห่อ Futaba รุ่น R2006GS เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณจากวิทยุบังคับต่อเข้ากับ
บอร์ด เซอร์โวและสปีดคอลโทรล โหมด FHSS หรือ S-FHSS ใช้แรงดันไฟฟ้า 4.8V-7.4V ขนาด 43.1x25x8.8 มิลลิเมตร
น้าหนัก 8.3 กรัม

ภาพที่ 3 รีซีฟเว่อร์ยี่หอ้ Futaba รุ่น R2006GS
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2.4 จีพีเอส โมดูล โมดูล GPS (Global positioning system) พร้อมเข็มทิ ศต่อเข้ากั บบอร์ ด APM 2.6 เป็ น
อุปกรณ์บอกต้าแหน่งเครื่องบิ นแล้ วส่ งสัญญาณมายังจอรั บภาพ ขนาด 53x14 มิลลิเมตร ความยาวสายเคเบิล 215
มิลลิเมตร น้าหนักสุทธิ 32 กรัม

ภาพที่ 4 โมดูล GPS พร้อมเข็มทิศส้าหรับ APM
2.5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ รุ่น Foxeer TM 600 เป็นอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับ
บอร์ดกับกล้องที่อยู่ด้านหน้าส่งสัญญาณภาพมายังจอรับภาพ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC 7-24 V น้าหนัก 10 กรัม
ขนาด 25x35 มิลลิเมตร

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ Foxeer รุ่น TM 600
2.6 มอเตอร์ มอเตอร์ ยี่ห่อ Motrolfly รุ่น DM 2820 ใช้ส้าหรับในการหมุนใบพัดต่อเข้ากับสปีด
คอนโทรลและบอร์ด ควบคุมความเร็วจากวิทยุ มีรอบการท้างานที่ 950 รอบต่อโวลต์ น้าหนัก 150 กรัม

ภาพที่ 6 มอเตอร์ Motrolfly รุ่น DM 2820
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2.7 แบตเตอรี่ Lithium-polymer RC Battery 5200 mAh พลังงานหลักของอากาศยานนีใช้แ บต
เตอรีชาร์จกระแสกลับคืนได้ชนิดลิเทียม โพลิเมอร์ แรงดันไฟฟ้า 16 V กระแสไฟฟ้า 5200 mAh ชนิด 4 เซล

ภาพที่ 7 แบตเตอรี่ LI-poly RC Battery 5200 mAh 4 Cell
2.8 สปีดคอนโทรล สปีดคอนโทรล Motrolfly รุ่น imax60a เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์
ต่อเข้ากับบอร์ด เกณฑ์ตัดแรงดันไฟฟ้า 3.0 Volt ขนาด: 58x31x11 มิลลิเมตร น้าหนัก: 45 กรัม

ภาพที่ 8 สปีดคอนโทรลยี่ห้อ Motrolfly รุ่น imax60a
3. การติดตั้งอุปกรณ์อากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง
การติดตังอุปกรณ์อากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็งเมื่อท้าการจัดซือวัสดุอุปกรณ์แล้ว ได้มีขันตอนการติดตัง
และลงโปรแกรมดังต่อไปนี
3.1 ติดตังโปรแกรม Waypoint (ก้าหนดเส้นทางการบิน) ลงบนบอร์ด APM 2.6 และตังโหมดการควบคุม
การบินอัตโนมัติจากนันจึงติดตังบอร์ดกับอากาศยาน
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ภาพที่ 9 ติดตังโปรแกรม Waypointและตังค่าเมนูส้าหรับการบิน

ภาพที่ 10 น้าบอร์ด ต่อเข้ากับ รีซีฟเวอร์แพนหางเลียวกับแพนหางขึนลงและปีกแก้เอียง
4. การทางานมอเตอร์กับสัญญาณภาพ

ภาพที่ 11 การท้างานของอากาศยาน

ภาพที่ 12 การส่งสัญญาณภาพของอากาศยาน
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5. แบบโครงสร้างอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง
โครงการศึกษาสมรรถนะอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง ใช้เครื่องบินบังคับขนาดปีกกว้าง 1.8 เมตร ล้าตัวยาว
1.10 เมตร ติ ด ตั งกล้ อ งถ่ า ยภาพไว้ ที่ ส่ ว นหน้ า ล้ า ตั ว ติ ด ตั งใบพั ดขั บ ดั น ที่ บ ริ เ วณส่ ว นบนล้ า ตั ว บริ เ วณหลั ง ปี ก
ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 13 แบบอากาศยานไร้นกั บินชนิดปีกแข็ง
6. ผลการทดสอบความเร็วสูงสุด
6.1 ในการทดสอบการบินของอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง ใช้มอเตอร์ยี่หอ้ Motrolfly รุ่น DM 2820
950 KV ใช้ระยะทางทดสอบ 900 เมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ครัง คือ 500 , 700 และ 900 เมตร โดยแบ่งออกเป็น
4 ครัง คือเปอร์เซ็นต์คันเร่ง 25%, 50%,75% และ100%
120

ความเร็ว (km/hr)

100
80
60
40
20

ระยะทาง 500 เมตร
0
25%

50%

75%

เปอร์เซ็นคันเร่ง

100%

ระยะทาง 700 เมตร
ระยะทาง 900 เมตร

ภาพที่ 14 กราฟแสดงความเร็วสูงสุดใน ระยะทาง 500 700และ900 เมตร
จากภาพที่ 12 กราฟแสดงความเร็ วสู งสุ ดใน ระยะทาง 500 700และ900 เมตร โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ครั ง คือ
เปอร์เซ็นต์คันเร่ง 25%, 50%, 75% และ100% ตามล้าดับ ในระยะทาง 500 เมตร เปอร์เซ็นต์คันเร่ง ที่ 100% ได้ความเร็ว
สูงสุด 95 km/hr ใช้กระแสไฟ 35.62 A ในระยะทาง 700 เมตร เปอร์เซ็นต์คันเร่ง ที่ 100% ได้ความเร็วสูงสุด 103 km/hr ใช้
กระแสไฟ 39.77 A และ ในระยะทาง 900 เมตร เปอร์เซ็นต์คันเร่ง ที่ 100% ได้ความเร็วสูงสุด 104 km/hr ใช้กระแสไฟ 41.50 A
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6.2 การทดสอบหาระยะสัญญาณไกลสุดของ รีซีฟเวอร์ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
การทดสอบหาระยะสัญญาณไกลสุดของ รีซีฟเว่อร์ ยี่ห้อ Futaba รุ่น R2006GS และอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
รุ่น Foxxer TM 600
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาระยะสัญญาณไกลสุดของ รีซีฟเวอร์และอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
อุปกรณ์
ระยะทาง (เมตร)
หมายเหตุ
รีซีฟเวอร์

500

800

1,000

เกิน 1,000 เมตร หลุดสัญญาณ

อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ

200

300

500

เกิน 500 เมตร หลุดสัญญาณ

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาระยะสัญญาณไกลสุดของ รีซีฟเวอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครัง คือการหาที่
ระยะ 500 เมตร, 800 เมตร และ1000 เมตร รีซีฟเวอร์รับสัญญาณวิทยุได้ 1000 เมตร เกินระยะทาง 1,000 เมตร
อากาศยานไร้นักบินจะหลุดสัญญาณวิทยุ
ผลการทดสอบหาระยะสัญญาณไกลสุดของ อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครัง คือการหา
ระยะ 200 เมตร, 300 เมตร และ500 เมตร อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ ส่งสัญญาณภาพได้ 500 เมตร เกินระยะทาง
500 เมตร อากาศยานไร้นักบินจะหลุดสัญญาณส่งภาพ
6.3 การเปรียบเทียบพิชญ์ใบพัด
การเปรียบเทียบพิชญ์ใบพัด พลาสติก ABC ขนาดใบพัด 9x6 P พลาสติก ABC ขนาดใบพัด 10x5.5 P และ
พลาสติกแข็ง ABC ขนาดใบพัด 10x6 P
ตารางที่ 2 ตารางทดสอบพิชญ์ใบพัด 9x6 P
ขนาดใบพัด 9x6 P
สมรรถนะ

เปอร์เซ็นต์คันเร่ง

ความเร็ว (km/hr)
ใช้กระแสไฟ (A)

25%
50
8.20

50%
65
13.50

75%
88
35.20

100%
108
48.20

เวลาในการบิน (min)
รอบมอเตอร์ (rpm)

39.95
5,726

24.26
7,869

10.25
9,823

7.65
13,567

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบพิชญ์ใบพัด 9x6 P โดยแบ่งออกเป็น 4 ครัง คือเปอเซ็นคันเร่ง 25%, 50%,
75% และ100% ตามล้าดับ เปอเซ็นคันเร่ง ที่ 100% ได้ความเร็วสูงสุด 108 km/hr ความเร็วรอบมอเตอร์ 1,3567 rpm
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ตารางที่ 3 ตารางทดสอบพิชญ์ใบพัด 10x5.5 P
ขนาดใบพัด 10x5.5 P
สมรรถนะ

เปอเซ็นต์คันเร่ง

ความเร็ว (km/hr)

25%
43

50%
60

75%
84

100%
104

ใช้กระแสไฟ (Ah)
เวลาในการบิน (min)
รอบมอเตอร์ (rpm)

6.75
48.53
5,539

10.88
30.11
7,223

25.18
13.01
9,597

41.48
7.89
12,553

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบพิชญ์ใบพัด 10x5.5 P โดยแบ่งออกเป็น 4 ครัง คือเปอร์เซ็นต์คันเร่ง 25%, 50%,
75% และ100% ตามล้าดับ เปอร์เซ็นต์คันเร่ง ที่ 100% ได้ความเร็วสูงสุด 104 km/hr ความเร็วรอบมอเตอร์ 12,253 rpm
ตารางที่ 4 ตารางทดสอบพิชญ์ใบพัด 10x6 P
ขนาดใบพัด 10x6 P
สมรรถนะ

เปอร์เซ็นคันเร่ง

ความเร็ว (km/hr)
ใช้กระแสไฟ (A)

25%
57
8.50

50%
64
11.49

75%
84
31.02

100%
115
60.35

เวลาในการบิน (min)
รอบมอเตอร์ (rpm)

38.54
5,214

28.51
6,425

10.56
9,274

5.42
12,263

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบพิชญ์ใบพัด 10x6 P โดยแบ่งออกเป็น 4 ครัง คือเปอร์เซ็นต์คันเร่ง 25%, 50%,
75% และ100% ตามล้าดับ เปอร์เซ็นต์คันเร่ง ที่ 100% ได้ความเร็วสูงสุด 115 km/hr ความเร็วรอบมอเตอร์ 12,263 rpm
แสดงว่าใบพัดขนาด 10x5.5 P เหมาะสมส้าหรับเดินทาง และระยะเวลาในการบินที่นานขึนของอากาศยานไร้นักบินชนิด
ปีกแข็งเพื่อใช้ในการบินถ่ายภาพจากมุมสูง

สรุปผลการวิจัย
1. อากาศยานไร้ นั กบิ นชนิดปี กแข็ งมีขนาดปี กกว้าง 150 มิลลิ เมตร ยาว 1,800 มิลลิ เมตร ล้ าตั วยาว 1,000
มิลลิเมตร สูง 180 มิลลิเมตร ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 16 V การท้างานของอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็งเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
2. ผลการทดสอบสมรรถนะอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็งสามารถบินได้ไกลสูงสุดที่ประมาณ 1 กิโลเมตร
3. อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพได้ไกลสูงสุดประมาณ 500 เมตร ขึนอยู่กับสภาพอากาศ
4. ผลการทดสอบสมรรถนะอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง ขนาดใบพัด 10x5.5 P ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 104 km/hr
ใช้กระแสไฟ 41.48 A บินได้นาน 8 นาที
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ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ กรณีศกึ ษา โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน
Online Student Activities System. A Case Study of Maecharim School, Nan Province.
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ กรณีศึกษาโรงเรียน
แม่จริม อ.แม่จริม จัง หวัดน่าน ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั น โดยที่ระบบสามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การจัดปฏิทินกิจกรรม ขอเปิดกิจกรรม การสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม การอนุมัตกิ ารขอเปิด การเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทังการ
ออกรายงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งระบบจะช่วยอ้านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักเรียน ในการด้าเนินกิจกรรม
ชุมนุมให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถรวบรวมและค้นคืนข้ อมูลได้ง่าย ข้อมูลมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ อีกทัง
ระบบยังสามารถตรวจสอบและติดตามนักเรียนได้อีกด้วย
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทัง 4 ด้านคือ ความสามารถในการท้างาน การประเมินหน้าที่ของ
ระบบงาน การใช้งานระบบ และด้านความปลอดภัย ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง พบว่าค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “ดี” และระบบใช้ง่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ และปลอดภัย
คาสาคัญ: ระบบกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมชุมนุมนักเรียน, นักเรียน, โรงเรียนแม่จริม
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Abstract
The objectives of this research were to designed and developed the online system of student activities in
the web application format. The system can effectively manage the data of school student activities such as event
calendar, create and open student activities, register student activities, approval activities, student teaching
timetable and checklist, assessment of the course, and show the report. The system can facilitates management
student activities that can collect and retrieve data quickly and easily. Data of system is accurate and reliable.
Moreover, the system can also monitor and track students.
Performance evaluation of the system was conducted in four areas: (1) Functional requirement test (2) program
functional test (3) usability test and (4) security test. The system was evaluated by computer specialist and main user.
The result of evaluation was at the good level and the system is easy to use, accurate, complete and secure.
Keywords: activities system, student activities, student, Maecharim School

บทนา
โรงเรียนแม่จริม เป็นโรงเรียนมัธยมประจ้าอ้าเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
มีจ้านวนนักเรียนทังสิน 330 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
โดยในหลักสูตรได้ก้าหนดให้กจิ กรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตร และก้าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านการพัฒนา
ตนเองด้วยกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนละ 1 ชุมนุม
ในแต่ละภาคเรียนทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม โดยครูที่ปรึกษากิจกรรมจัดเก็บข้อมูลด้วย
การบันทึกบนเอกสาร เช่น การเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ส้าหรับการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของ
กิจกรรมชุมนุมนัน นักเรียนจะลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามที่ฝ่ายวิชาการประกาศ โดยจะลงทะเบียนกับครูที่ปรึกษา
ชุมนุมด้วยการกรอกใบสมัคร ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจากใบสมัครต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูล ท้าให้เกิด
ความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการในการใช้งานข้อมูล และเกิดความไม่สะดวกในขันตอนการเรียกค้นหาข้อมูลอีกด้วย
ทังนีโรงเรียนแม่จริมเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังขาดระบบงาน
ที่ช่วยในการจัดการกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน ดังนันผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดส้าหรับการพัฒนาระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ของโรงเรียนแม่จริมขึน ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งจะสามารถใช้งานออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [1] ท้าให้
เกิดความสะดวก ตลอดจนถึงการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็สามารถท้าได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
ท้าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทังสามารถตรวจสอบ ติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และ
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย

วิธีการดาเนินการ (Materials and Methods)
ขั นตอนในการด้ าเนิ นการพั ฒนาระบบได้ กระท้ าอยู่ บนพืนฐานของทฤษฏีวงจรการพั ฒนาระบบ (System
Development Life Cycle : SDLC) [2,3] โดยได้ มี ขั นตอน 7 ขั นตอน คื อ (1) การก้ า หนดปั ญ หา และการออกแบบผั ง
การท้ างานของระบบ (2) การวิ เคราะห์ ระบบ (3) การออกแบบระบบ (4) การพั ฒนาระบบ (5) การทดสอบระบบ
(6) การติดตังระบบ และ (7) การบ้ารุงรักษา
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จากนันท้าการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ 4 ด้านคือ (1) ด้านความสามารถใน
การท้ างาน (2) ด้ านการประเมินหน้าที่ ของระบบงาน (3) ด้ านการใช้งานระบบ และ (4) ด้ านความปลอดภั ย โดยใช้
แบบสอบถาม ประชากรที่ท้าการประเมินระบบ คือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบผังการทางานของระบบ
1. ขันตอนการจัดการกิจกรรมชุมนุมของระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 ขันตอนนี
ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3 ฝ่าย คือ (1) นักเรียน (2) ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และ (3) ครูฝ่ายวิชาการ
นักเรียน

รูที่ป รก ากิ กรรมชมนม

รู ายวิชาการ

ันทก
อร์ม าร้อง
ขอเปดกิ กรรม
รั าร้องการขอเปด
กิ กรรม

อนมัติ
าร้อง

N

Y
รว รวมรายชื่อ กิ กรรม

้งรายชื่อกิ กรรม
กาหนดการกิ กรรม

รายชื่อกิ กรรม
กาหนดการกิ กรรม

รายชื่อกิ กรรม
กาหนดการกิ กรรม

ภาพที่ 1 ขันตอนการจัดการกิจกรรมชุมนุม
2. ขันตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม แสดงได้ดัง ภาพที่ 2 ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3 ฝ่าย คือ
(1) นักเรียน (2) ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และ (3) ครูฝ่ายวิชาการ
รู ายวิชาการ

นักเรียน
สมั รกิ กรรม

รูที่ป รก ากิ กรรมชมนม
รายชื่อนักเรียนสมั รกิ กรรม

N

อนมัติ
Y
ัดทารายชื่อสมาชิก

ประกา รายชื่อสมาชิก
กิ กรรมชมนม
รายชื่อสมาชิก กิ กรรม
ชมนม

ภาพที่ 2 ขันตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม
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3. ขันตอนการจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม แสดงได้ดังภาพที่ 3 ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3 ฝ่าย
คือ (1) นักเรียน (2) ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และ (3) ครูฝ่ายวิชาการ
รู ายวิชาการ

รูที่ป รก ากิ กรรมชมนม

นักเรียน

พิมพ์รายชื่อ สมาชิก
กิ กรรมชมนม
เข้ารวมกิ กรรม
เช็ ชื่อนักเรียนที่เข้ารวม
กิ กรรม

ประมวล ลการเข้ารวม
กิ กรรมชมนม

ประกา ลการเข้ารวม
กิ กรรมชมนม

ัดทาประกา ลการเข้า
รวมกิ กรรมชมนม

าน

ลการเข้ารวม
กิ กรรมชมนม

ม าน

เข้าซอมกิ กรรม

ันทกการเข้ารวม
กิ กรรม

ประกา ลการ
ประเมิน ลการเข้ารวม
กิ กรรม

ัดทา ลการประเมินเข้า
รวมกิ กรรม

ประกา ลการ
ประเมิน ลการเข้ารวม
กิ กรรม

ภาพที่ 3 ขันตอนการจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ [4]
1. แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงสภาพแวดล้อมของระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ คือ แหล่งที่มี
ผลกระทบต่อระบบ และลักษณะทิศทางหรือเส้นทางของข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input Data) รวมทังข้อมูลที่ออกจากแหล่ง
ที่มีผลกระทบต่อระบบ (Output Data) ดังมีรายละเอียดตามภาพที่ 4
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น เร น

- ข้อมูลการเช็ ชื่อนักเรียน
- รายชื่อกิ กรรมชมนม
- ป ิทินกิ กรมชมนม

- รายงาน ลการเข้ารวมกิ กรรม

คร ปร า รรม
ชมนม

- าร้อ งขอเป ดกิ กรรม
- รายชื่อนักเรียนที่เข้ารวมกิ กรรมชมนม
- ลการเข้ารวมกิ กรรมชมนม

0
- สมั รกิ กรรมชมนม

รรมชมนมออน น์

ร

- าร้องขอเปดกิ กรรมชมนม
- รายงานการประเมินกิ กรรมช มนม

- รายการกิ กรรมชมนมที่ขอเปด
- ป ิทินกิ กรรมชมนม

คร า วชา าร

ภาพที่ 4 แผนภาพบริบทระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
2. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ แสดงทิศทางหรือเส้นทาง
ของข้อมูลเข้ าสู่ระบบ และข้อมูลออกจากแหล่งที่มีผลกระทบต่อระบบ โดยจะมีความสัมพันธ์กับการประมวลผล
(Process) ที่เกิดขึนในระบบ และแฟ้มข้อมูล (Data Store) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5
การประมวลผลที่ เกิ ดขึ นในระบบกิ จกรรมชุ มนุ มออนไลน์ มี ดั งนี (1) การจั ดข้ อมู ลปฏิ ทิ นกิ จกรรมชุ มนุ ม
(2) การจัดการกิจกรรมชุมนุม (3) การสมัครกิจกรรมชุมนุม (4) การจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม และ (5) การออก
รายงาน
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ข้อมูลการกาหนดป ิท ิน

รู ายวิขาการ
ข้อมูลป ิทินการเข้ารวมกิ กรรม

1.0

D3 กิ กรรมชมนม

ัดข้อมูลป ิท ินกิ กรรม
ชมนม

D7 ป ิทินกิ กรรม

รูที่ป รก ากิ กรรม
ชมนม

D12 ระยะเวลาการ ัดกิ กรรม

D4 สถานที่

2.0
กรอก

ตรว สอ าขอเป ดกิ กรรมชมนม

อร์ม าร้องขอเปดกิ กรรม
ลการยืนยันขอเปดกิ กรรม

ัดการกิ กรรมชมนม

ลการอนมัติขอเปดกิ กรรมชมนม

D2

รู

D5 กิ กรรมชมนมประ า า

D3 กิ กรรมชมนม

D7 ป ิทินกิ กรรม

D6 สมาชิกกิ กรรม
3.0

ข้อมูลการสมั รกิ กรรมชมนม

รายชื่อการอนมัติเปนสมาชิก

สมั รกิ กรรมช มนม

ข้อมูลการสมั รกิ กรรม

รายชื่อสมาชิก กิ กรรมชมนม
D1 นักเรียน
D3 กิ กรรมชมนม

D4 สถานที่
4.0

เข้ารวมกิ กรรมชมนม
รานงานการเข้ารวมกิ กรรมชมนม

ัดการการเข้ารวม
กิ กรรม

ข้อมูล ู้เข้ารวมกิ กรรมชมนม

ลของการเข้ารวมกิ กรรมชมนม
D8

ันทก รั้งที่เช็ ชื่อ

D1 นักเรียน

D9 เช็ ชื่อ ู้เข้ารวมกิ กรรม

D6 สมาชิกกิ กรรม

D10

D7 ป ิทินกิ กรรม

D11 ซอมกิ กรรม

ลการเข้ารวมกิ กรรม

ข้อมูลรายงาน

5.0
นักเรียน

รายงาน

รายงาน

D1 นักเรียน
D2

รายงาน
D8

รู

รู ายวิชาการ

ันทก รั้งที่เช็ ชื่อ

D9 เช็ ชื่อ ู้เข้ารวมกิ กรรม

D3 กิ กรรมชมนม

D10

D4 สถานที่

ลการเข้ารวมกิ กรรม

ภาพที่ 5 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity – Relationship Diagram: E-R Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 6
เป็นการออกแบบเครื่องมือส้าหรั บจ้าลองข้ อมู ล ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่ มของข้ อมู ลที่ เป็ นเรื่องเดี ยวกั นหรือมี ความ
เกี่ยวข้องกัน และจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) ที่เกิดขึนทังหมดในระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
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teacher

set_date

FK1

setid

PK

name_id

semesterid
tb_pariod

FK2

semsterid

email

FK2

semesterid

room

FK3

conditionid

FK4

partid

PK
FK3

setid

FK2

teacherid

FK1

actid

studentid

status
date_join

placeid

approve

retake_act

setid

member_act
actno

PK

comment

FK1

actid

dateconsideration

FK2

studentid
activity_n

retake_actid

PK
FK2

actid

FK1

studentid

student

retake_date

date

studentid

PK

tb_part

FK2

numberact

end1

end2

actid

FK3

categoryid

start1

start2

FK1

semester

passwordt

semster2

teacherid
actdetail

usernamet

semster1

participantsid

PK
FK1

tel

semester

tb_participants

actn

teacherl

date_time

PK

actid

PK

teachern

time_set

FK1

activity

teacherid

PK

FK1

name_id
studentn
studentl

class
FK2

conditionid

study
class_level
usernames

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ผลการวิจัย (Results and Discussion)
ผลการด้าเนินการวิจัยท้าให้ได้ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ที่มีความสามารถในการจัดปฏิทินกิจกรรมชุมนุม
การขอเปิดกิจกรรมชุมนุม การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การอนุมัตกิ ารขอเปิด การเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทังการออกรายงานต่าง ๆ ท้าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถค้นค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบและติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมได้ง่าย ส่งผลให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ จะกระท้าตามผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) [5] ในการพัฒนา และใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) [6] เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล [7] ในส่วน
หน้าจอหลัก ๆ ของระบบกิจกรรมชุมนุม ผู้พัฒนาได้ออกแบบให้มีความง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 หน้าจอหลักของระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ส่วนการจัดการข้อมูลของระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ได้แบ่งส่วนการใช้งานจ้าแนกตามหน้าที่และตามสิทธิ์
การใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ครูฝ่ายวิชาการ จะสามารถจัดการสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน จัดการปฏิทินกิจกรรมชุมนุม และ
ตรวจสอบค้าร้องการขอเปิดกิจกรรมชุมนุม (2) ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม จะสามารถขอเปิดกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบ
รายการการสมัครกิจกรรมชุมนุม เช็คชื่อสมาชิกกิจกรรมชุมนุม และตรวจสอบสมาชิกกิจกรรมชุมนุมที่ไม่ผ่านกิจกรรม
ชุมนุม และ (3) นักเรียน สามารถสมัครกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม และตรวจสอบปฏิทิน
กิจกรรมชุมนุม โดยสามารถแสดงตัวอย่างหน้าจอแต่ละส่วนการใช้งาน ดังแสดงตามภาพที่ 8 -11 ตามล้าดับ

ภาพที่ 8 หน้าจอส่วนการใช้งานระบบของครูฝ่ายวิชาการ
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ภาพที่ 9 ส่วนการใช้งานระบบของครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม

ภาพที่ 10 ส่วนการใช้งานระบบของนักเรียน

ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าการพิมพ์รายงาน
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การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการท้างาน โดยทดสอบทีละฟังก์ชัน
การท้างาน ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้เก็บข้อมูลการทดสอบระบบ จากการใช้แบบสอบถาม
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
รายการประเมิน
การท้างานตามความต้องการของผู้ใช้
การท้างานตามหน้าที่ของระบบ
การแสดงการใช้งานของระบบ
ความปลอดภัยของระบบ
ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินทั้งระบบ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.60
0.61
0.53
0.58

ค่าเฉลี่ย
4.16
4.12
4.20
4.22
4.17

ประสิทธิภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลค่าเฉลี่ยจากการทดสอบและการประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้งานระบบทัง 4 ด้าน ปรากฏผลดังนี (1)
ความสามารถในการท้างานตามความต้องการของผู้ใช้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (2) การท้างาน
ตามหน้าที่ของระบบ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (3) การแสดงการใช้งานของระบบผลการประเมินอยู่
ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ (4) ด้านความปลอดภัยของระบบ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
เมื่อสรุปภาพรวมของประสิทธิภาพทังระบบ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และฟังก์ชั่น
การท้างานของระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาให้ระบบสามารถแสดงผลได้ดีบนสมาร์ทโฟน
ข้อดี: ระบบสามารถท้างานได้ครอบคลุมทุกขันตอนของการจัดกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน อาทิเช่น การจัด
ปฏิทินกิจกรรม (โดยครูฝ่ายวิชาการ) การขอเปิดกิจกรรมชุมนุม (โดยครูที่ปรึกษาชุมนุม) การอนุมัติกิจกรรมที่ขอเปิดฯ
(โดยครูฝ่ายวิชาการ) การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (โดยนักเรียน) การเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (โดยครูที่ปรึกษา
ชุมนุม) ระบบท้าการประเมินผลการเรียน และออกรายต่าง ๆ เป็นต้น
ข้อเสีย: ระบบไม่มกี ารจัดเก็บภาพของนักเรียน และไม่มสี ่วนการจัดเก็บภาพกิจกรรมชุมนุม

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนีได้ รับการสนั บสนุ น จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิว เตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโน โลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนแม่จริม อ้าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ผู้พัฒนาระบบขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนา พร้อมทังอนุเคราะห์ให้
ข้อมูลส้าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า ในการประเมินโครงการและ
ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างละเอียดถี่ถ้วน ในการแก้ไขปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รูปแบบการพัฒนา Web Application ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในประเทศไทย
The Model of Web Application on Community Learning Center of Sufficiency
Economy in Thailand
พรคิด อันขาว1* และวรรณพร ทีเก่ง2
Pornkid Unkaw1* and Wannaporn Teekeng2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยศึกษารูปแบบการพัฒนา Web Application ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการพัฒนา Web Application แบบ MVC (Model View Controller) ซึ่งเป็น
รูปแบบพืนฐานในการพัฒนา Web Application ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในประเทศไทย ข้อมูลที่ได้นสามารถ
ี
ใช้เป็นแนวทางให้กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในประเทศไทย สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมี
เนือหาสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียน
การสอน และความรู้ของนักศึกษา ท้าให้เกิด การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึน เพื่อน้ามา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยศึกษารูปแบบการพัฒนา Web Application โดยเลือกใช้ Software WordPress ซึ่งเป็น Software
Open Source มาพัฒนาเว็บไซต์ ผลของงานวิจัย โปรแกรมดังกล่าวที่ผลิตขึนได้น้าไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนถ้าเสือ บ้านถ้าเสือ ต. แก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2. ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจ้าชั่วคราวเขากลิง ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี โดยผู้วจิ ัยได้ท้าแบบประเมิน
การศึกษารูปแบบการพัฒนา Web Application ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในประเทศไทยพบว่าผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจต่อโปรแกรมที่พัฒนาขึนอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: เว็บแอพพลิเคชั่น, เศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
This study the purpose of this research is to study the development pattern of the web application
development center in sufficiency economy community in Thailand. Using a Web Application Model MVC (Model
View Controller) model, which is the basis for web application development center in sufficiency economy
community in Thailand. This information can be used as a guide for the Thai sufficiency economy learning center.
Can be used to develop the web site. The content is consistent with the teaching of Internet and Intranet. To
improve the teaching and learning of students. The development and improvement of the website to be more
effective. This research is a survey research style. To be applied in the research study of the development model
web application. Using WordPress software as an open source software to develop the website. Research results
the program has been implemented with the target group is 1. The sufficiency economy learning center Thamsua
village, Banthamsua, Tambon Kaeng Krachan, Kaeng Krachan District, Phetchaburi. 2. The sufficiency economy
learning center, Khaokling prison, Tambon Wangchan, Kaeng Krachan District, Phetchaburi. The researcher has
made the evaluation form of the web application development in sufficiency economy community center in Thailand.
The users are satisfied with the program developed at a very level.
Keywords: web application, sufficiency economy

บทนา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในประเทศไทยแต่ละแห่งเป็นแหล่งในการถ่ายทอดความรู้ ที่มีความหลากหลาย
ของข้อมูล และมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน จึงเป็นปัญหาในการเผยแพร่ต่อชุมชน
สาธารณะอื่น ๆ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึนเพราะแต่ละ
ชุมชนขาดบุคลากรทางด้านไอทีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นชาวบ้านที่ยังขาด
ความรู้ทางด้านไอที จึงท้าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น วัฒนธรรมในชุมชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผลิตผลอาชีพทางการเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น จึงท้าให้ชุมชนขาดโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนิยมเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
จากความส้าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา Web
Application ที่เหมาะสมส้าหรับการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร
ด้านการค้า ด้านการอนุรักษ์ เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลต้นแบบจากศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนถ้าเสือ บ้านถ้าเสือ
ต. แก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจ้าชั่วคราวเขากลิง ต. วังจันทร์
อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เพื่อจะได้น้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ Web Application โดยใช้ Software Open Source
ซึ่งมีความง่ายในการบริหารจัดการ Software และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้งา่ ย
ท้าให้ตรงกับความต้องการของแต่ละชุมชน และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพของ Web Application ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสุขภาพของชุมชนในระยะยาวต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. โปรแกรม Open Source 3. โปรแกรมจ้าลอง Web Server
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
2. สร้างและทดสอบเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานที่พัฒนาขึน
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลจากการส้ารวจ
4. สร้างรหัสข้อมูลด้วยภาษา PHP, Java และใช้ MySQL เพื่อน้าไปจัดเก็บในฐานข้อมูล
5. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา UML
6. พัฒนาโปรแกรมระบบ Web Application ร่วมกับ Software Open Source และทดสอบระบบ
7. ทดลองใช้ระบบงาน พร้อมทังด้าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับชุมชนในพืนที่ โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่ว ยใน
การจัดฝึกอบรม
8. ประเมินการพัฒนาระบบ Web Application สรุปผลการวิจัย และจัดท้ารายงานวิจัย
โดยใช้พืนที่ท้าการวิจัย คือ 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนถ้าเสือ บ้านถ้าเสือ ต. แก่งกระจาน อ. แก่ง
กระจาน จ. เพชรบุรี 2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจ้าชั่วคราวเขากลิง ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
และมีกลุ่มประชากรที่ได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 60 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน
(Stratified Random Sampling) การวิจัยนีใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงส้ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการท้าวิจัย และข้อค้าถามแต่ละข้อได้มีการประยุกต์มาจากงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบจ้าลองด้านการยอมรั บ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) งานวิจัยนี ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามจากผู้ตอบครบทังหมด 60 คน
โดยได้แบ่งข้อค้าถามของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อค้าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มชาวบ้าน
ภายในชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนถ้าเสือ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจ้าชั่วคราวเขากลิ ง
ได้ แก่ เพศ ระดั บการศึ กษา อาชี พ รายได้ ฯลฯ ส่ วนที่ 2 เป็ นข้ อค้ าถามที่ เกี่ ยวกั บการรั บรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน
และการรับรู้ประโยชน์
การวิเคราะห์ระบบโดยใช้ Use Case Diagram แสดงดังภาพที่ 1 มีรายละเอียดดังนี
1. Admin หมายถึง ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการระบบ Web Application
2. User หมายถึง ผู้ใช้งานทั่วไป
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Web Application
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ภาพที่ 1 Use case diagram ระบบ Web Application
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Logout Botton
No

No

Fill Again

Yes
Go to Main Menu

Yes
Check

ก.

Logout

ข.
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Login

Login

Login

Main Index

Main Index

Main Index

Manage Post

Manage Products

Manage Media

Save Post to Database

Save Products to Database

Save Media to Database

Show Post

Show Products

Show Media

ค.

ง.

จ.

ภาพที่ 2 การออกแบบระบบ Web Application โดยใช้ Activity Diagram
จากภาพที่ 2 ก. – จ. เป็นการออกแบบระบบ Web Application โดยใช้ Activity Diagram เพื่อแสดงล้าดับของ
กิจกรรมที่เกิดจากการท้างานของ Object ภายในระบบเว็บไซต์ตามรูปแบบการพัฒนา Web Application แบบ MVC
การออกแบบระบบฐานข้อมูล แสดงดังภาพที่ 3 ระบบ Web Application นีได้พัฒนาจากภาษา PHP, Java ร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ WordPress ซึ่งเป็น Software Open Source โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ได้ท้าการติดตังบน Server จ้าลอง
XAMPP ใช้โปรแกรม phpMyAdmin และ MySQL Workbench ออกแบบระบบฐานข้ อมู ล เมื่อท้ าการพั ฒนาระบบ Web
Application เสร็ จเรี ยบร้ อยจึ งน้ าไปติดตังบนระบบ Server ที่ ใช้งานได้ จริ ง เพื่อท้ าการเผยแพร่ ข้ อมู ลต่าง ๆ บนระบบ
อินเทอร์เน็ต
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ภาพที่ 3 ER-Diagram ของระบบ Web Application

ผลการศึกษา
จากตารางที่ 1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มชาวบ้านภายในชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนถ้าเสือ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจ้าชั่วคราวเขากลิง จ้านวนทังหมด 60 คน เมื่อ
จ้าแนกตามประสบการณ์การในการสร้างเว็บไซต์ พบว่ากลุ่มชาวบ้านไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์ คิดเป็น
ร้อยละ 98.33, เมื่อจ้าแนกตามจ้านวนโครงการที่ เข้ารับฝึกอบรมสัมมนาทางด้านเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ตอ่ ปี พบว่าส่วน
ใหญ่ไม่เคยเข้ารับฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 86.67 และเมื่อจ้าแนกตามจ้านวนชั่วโมงในการเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ต่อ
สัปดาห์ พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 53.33
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิ ารเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ ของกลุม่ ตัวอย่าง จ้านวน 60 คน
ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวน (คน)
ประสบการณ์ในการ
ไม่มปี ระสบการณ์
59
สร้างเว็บไซต์
1 - 2 ปี
1
3 – 4 ปี
0
5 ปีขนไป
ึ
0
จ้านวนโครงการที่เข้ารับ
ไม่เคยเข้ารับฝึกอบรม
52
ฝึกอบรมสัมมนาทางด้าน
1 - 2 โครงการ
8
เข้าใช้ระบบเว็บไซต์ตอ่ ปี
3 - 4 โครงการ
0
5 โครงการขึนไป
0
จ้ า นวนชั่ ว โมงในการเข้ า ใช้ ไม่เคยเข้าใช้ระบบเว็บไซต์
32
ระบบเว็บไซต์ตอ่ สัปดาห์
1 - 5 ชั่วโมง
22
6 - 10 ชั่วโมง
6
11 ชั่วโมงขึนไป
0
ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจ
ประเด็นการประเมิน
รูปแบบการพัฒนา Web Application แบบ MVC
โดเมนหลักของระบบ
ส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้งาน (Interactive)
ส่วนทีค่ อยรับค่า Input และการน้าไปประมวลผล
รวม
การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน
ขันตอนและความสะดวกในการติดตัง Web Application
ความสะดวกในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน Template
ความสามารถในการรองรับภาษาไทย
ความสามารถในการสร้างและจัดการเนือหา
ความสามารถในการเพิ่มสินค้า
ความสามารถในการรองรับโปรแกรมเสริม
ความสามารถในการจัดการผู้ใช้งาน
ความสามารถในแสดงความคิดเห็น
รวม
การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดง Web Page
มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทันสมัย
คุณภาพของตัวอักษรในการแสดงบน Web Page

ร้อยละ
98.33
1.67
0
0
86.67
13.33
0
0
53.33
36.67
10.00
0

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ผลลัพธ์

3.23
4.15
3.25
3.54

64.60
85.00
65.00
71.53

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

3.35
4.18
4.60
3.98
3.98
3.95
3.98
4.28
4.03

67.00
83.60
92.00
79.60
79.60
79.00
79.60
85.60
80.75

ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.36
4.53
4.56

87.20
90.60
91.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพของภาพในการแสดงบน Web Page
4.56
คุณภาพของวิดีโอในการแสดงบน Web Page
4.46
ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล
4.56
ประสิทธิภาพในการแสดงผลบน Browser Google Chrome
4.56
ความสามารถในการ Backup ข้อมูล
4.43
รวม
4.50

ร้อยละ
91.20
89.20
91.20
91.20
88.60
90.05

ผลลัพธ์
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 มีก ารเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ เ ป็ น กลุ่ ม ชาวบ้ า นภายในชุม ชนศู น ย์ เ รี ย นรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนถ้าเสือ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจ้าชั่วคราวเขากลิง จ้านวนทังหมด 60 คน
เมื่อจ้าแนกตามรูปแบบการพัฒนา Web Application แบบ MVC พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่เฉลี่ย
มีค่าเท่ากับ 71.53 อยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 80.75 อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ้าแนกตามการรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ พบว่าความคิดเห็น
ที่มีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 90.05 อยู่ในระดับมากที่สุด
หน้าเว็บไซต์ของ Web Application ส้าหรับ Admin และ User แสดงดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5

ก.

ข.
ภาพที่ 4 หน้าจอส่วนของ Admin
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จากภาพที่ 4 ก. – ข. เป็นหน้าเว็บไซต์ของ Admin ซึ่งจะท้าหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เช่น เตรียม
บทความที่ต้องการจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือเตรียมสินค้าไว้ส้าหรับให้ลูกค้าเลือกซือ Online ได้

ก.

ข.
ภาพที่ 5 หน้าจอส่วนของ User
จากภาพที่ 5 ก. – ข. แสดงหน้าเว็บไซต์ในส่วนของ User ซึ่งจะท้าสามารถเข้าชมเรื่องราวต่าง ๆ ที่ Admin ได้
ท้าการจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ และสามารถเลือกซือสินค้าแบบ Online ได้

ข้อเสนอแนะ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ควรมีบุคลากรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับปริญญาตรี ที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการภายในชุมชน ซึ่งบุคลากรเหล่านีจะมีความสามารถในการ
ใช้ Software Web Application ที่มีบริการทั่วไปในอินเทอร์เน็ต และควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้รองรั บการใช้งาน มีระบบ
อินเทอร์เน็ตให้บริการภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเข้า
ใช้ระบบ Web Application ควรมีการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางด้ านการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับกลุ่มชาวบ้าน
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ในส่วนของการพัฒนาระบบ Web Application เพื่อให้บริการข้อมูลต่าง ๆ จากภายในศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อเผยแพร่สอู่ นิ เทอร์เน็ต ควรมีการออกแบบให้งา่ ยต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน มีเมนูเป็นภาษาไทย
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สื่อพจนานุกรมภาษามือไทย บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
Thai sign language dictionary on Android system
บุญญรัตน์ อ่้าสุรา1*
Bunyarat Umsura1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อพจนานุกรมภาษามือไทย บนระบบปฎิบัตกิ ารแอนดรอยด์ โดยที่ไม่ต้อง
ท้างานผ่านอินเทอร์เน็ตขึน ซึ่งกลุ่มของค้าศัพท์ที่น้ามาใช้ในการทดสอบ ได้มาจากค้าแนะน้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
มือกลุ่มล่ามอิสระ ระบบนีพัฒนาด้วยภาษาจาวา (Java) ที่ท้างานบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ส้าหรับส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งาน และระบบการจัดการฐานข้อมูลเอสคิวไลท์ (SQLite) ส้าหรับการเก็บข้อมูล ผลการพัฒนาระบบพบว่าสามารถ
น้าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าทดสอบความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เฉลี่ยเท่ากับ 4.01
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และจากบุคคลทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65
ดังนันระบบที่พัฒนาขึนนีมีผลประเมินค่าความพึงพอใจในระดับดีและสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษามือไทยด้วย
ตนเอง และใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารได้
คาสาคัญ: พจนานุกรมภาษามือไทย, แอพพลิเคชั่น, แอนดรอยด์, ภาษามือไทย

Abstract
The aimed to study and development for presentation of Thai sign language dictionary on Android System.
This application can run without internet. The data used in the application is use of data collected from Thai Sign
Language expert. The system was developed with Java language that can supported on Android system for the
user interface. And the database management system with SQLite for data storage. Results showed that the
application can work more efficiently. And the satisfaction with system from computer expert found that the average
satisfaction is 4 . 01 and standard deviation is 0 . 72 and users found that the average satisfaction is 4 . 0 5 and
standard deviation is 0.65. So, the system developed is effective in assessing the satisfaction level and it can be
applied to study by themselves.
Keywords: dictionary for Thai Sign language, dictionary, Thai Sign Language, Android, application
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บทนา
ภาษามือ เป็ นภาษาที่ ใช้ ในการสื่ อสารอี กช่ องทางหนึ่งส้ าหรั บผู้ พิ การทางด้ านการได้ ยิ น ใช้การท้ าท่ ามื อ
การแสดงสีหน้า และกิริยาท่าทางประกอบในการสื่อสารความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนการใช้เสียงพูด ซึ่งภาษามือ
ของแต่ละประเทศ จะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับภาษาพูด ขึนอยู่กับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ภาษา
มืออเมริกัน ภาษามือจีน และภาษามือไทย เป็นต้น ภาษามือเป็นภาษาที่นักการศึกษาทางด้านการศึกษาของคนหูหนวกตก
ลงและยอมรับกันแล้วว่า เป็นภาษาหนึ่งส้าหรับติดต่อสื่อความหมายกันระหว่างผู้พิการทางด้านการได้ยิน ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Sign Language [1]
ส้าหรับผู้พิการทางด้านการได้ยิน หรือคนหูหนวก,หูตึงนัน จะไม่สามารถเลียนแบบเสียงที่ได้ยิน หรือเปล่งเป็น
เสียงพูดได้เหมือนคนปกติทั่วไป ดังนันการสื่อสารทางด้านภาษามือจึงถือเป็นภาษาแม่ในการติดต่อ และโดยปกติบุคคล
ทั่วไปมักไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาภาษามือเท่าใดนัก เมื่อต้องการสื่อสาร หรือให้ความช่วยเหลือกับผู้บกพร่องทางการได้
ยินจึงถือเป็นเรื่องยาก และในปัจจุบันนีสื่อในการศึกษาภาษามือไทยยังพบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
พจนานุกรมภาษามือที่ท้างานผ่านเว็บไซต์บน internet เป็นส่วนใหญ่ และมีในส่วนของการพัฒนาในรูปแบบของมัลติมเี ดีย
ซึ่งจะสามารถใช้งานได้บนระบบปฎิบัตกิ าร Windows เท่านัน
ดังนันเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการศึกษาภาษามือไทยให้หลากหลายยิ่งขึน เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
ได้ มีส่ือที่ เรี ยนรู้ ง่ าย สะดวก และรวดเร็ วในการค้ นหาและแปลค้าศั พท์ อีกทั งยั งสามารถเป็ นสื่อกลางในการติดต่อ
ช่วยเหลือ กับผู้พิการทางด้านการได้ยิน ผู้พัฒนาจึงได้จัดท้าสื่อพจนานุกรมภาษามือไทย บนระบบปฎิบัตกิ ารแอนดรอยด์
ที่ไม่ตอ้ งท้างานผ่าน internet ขึน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1. Software
 Microsoft Windows 10
 Java Development Kit
 Android SDK Revision
 Eclipse
 SQLite Database
 Video to GIF Converter
 Adobe Photoshop
2. Programming Language: Java
3. Hardware
 MacBook Air
- Intel(R) Core™ i5-3317U CPU @1.70GHz
- Ram 8 GB
- Hard Disk: SSD 120 GB
 Video Camera: Canon Camera
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษามือไทย ฟังก์ชั่นการท้างานบนอุปกรณ์ส่ือสาร ศึกษาหลักการพัฒนา
แอพพลิ เคชั่ นบนระบบปฎิบั ติการแอนดรอยด์ และท้ าการทบทวนงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ องรวมทั งวิธี การวิ เคราะห์ แ ละ
ประเมินผล โดยงานวิจัยนีจัดเตรียมข้อมูลส้าหรับทดสอบทังหมด 656 ค้า ประกอบด้วย 27 หมวดหมู่ ได้แก่ พยัญชนะ,
สระและวรรณยุกต์, ตัวเลข, ทักทาย, ความรู้สกึ , วันเดือนปี, เวลา, สถานที,่ จังหวัด, ประเทศ, ธรรมชาติ, ค้าถาม, สิ่งของ,
สัตว์, อวัยวะของร่างกาย, สี, อาหารและเครื่องปรุง, รสชาติ, ผลไม้, ครอบครัว, อาชีพ, เครื่องแต่งกาย, เครื่องใช้ไฟฟ้า,
ของใช้ในบ้าน, กีฬา, ยานพาหนะ, วิชาเรียน เป็นต้น และการท้างานของระบบมีทังหมด 5 ส่วน ได้แก่ (1) สืบค้นค้าศัพท์
“(2) แปลค้าศัพท์ (3) มูลนิธิฯ (4) Favorites และ (5) เกมส์
2. ออกแบบระบบงาน
การท้างานต่าง ๆ ของระบบ จะท้างานผ่านระบบปฎิบัตกิ ารแอนดรอยด์ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
SQLite ซึ่ ง จะเก็ บอยู่ใ น SDRAM ของอุ ปกรณ์ ที่ล ง Application นีไว้ และข้ อ มู ล บางส่ ว นเช่น วิดี โ อ จะแยกเก็ บไว้ที่
SDRAM โดยตรง โดยจะลิงค์กับฐานข้อมูลผ่าน Path ที่เก็บไฟล์วิดโี อนี

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของระบบ
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tblSourceFile
tblCategories
sourceFile_id (PK)
sourceFileName
sourceFilePath
searchKey
Description
Categories_id

Categories_id (PK)
categories

tblFoundation
tblFavorites

Foundation_id (PK)
Address
Latitude
Longitude
Telephone

Favorite_id (PK)
sourceFile_id (FK)

tblGameScores
tblGameLevel

gameScore_id (PK)
Level_id (FK)
Player
Scores
Ranking

Level_id (PK)
Level
ansAmount
LevelSelect

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างฐานข้อมูล
3. รายละเอียดของระบบที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดระบบค้นหา
System Name :
ระบบ ค้นหา
System Type :
Mobile Application
Description :
ระบบนีเป็นการค้นหาค้าศัพท์จากคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้งานท้าการพิมพ์ลงไปแล้วแสดงผลลัพธ์ค้าศัพท์ที่ใกล้เคียง
กับคียเ์ วิร์ดทังหมดให้ผู้ใช้เลือกอีกครัง
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดระบบการแปลค้าศัพท์
System Name :
ระบบการแปลค้าศัพท์
System Type :
Mobile Application
Description :
เป็นระบบทีเ่ อาไว้แปลค้าศัพท์ที่ค้นหาเป็นภาษามือไทยในรูปแบบของวิดโี อ และแสดงค้าอธิบาย พร้อมทังมี
ฟังก์ชั่นในการหยุด การเล่นซ้า และการเพิ่มค้าศัพท์นีเป็น Favorite เพื่อเอาไว้เรียกดูอกี ครังในภายหน้า
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดระบบ Favorites
System Name :
ระบบแสดงรายละเอียด Favorites
System Type :
Mobile Application
Description :
แสดงรายละเอียดของค้าศัพท์ที่ต้องการใช้งานบ่อยๆ พร้อมทังสามารถคลิกเรียกดูผลลัพธ์ของค้าศัพท์ที่
ต้องการได้ทันที
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดระบบมูลนิธิ
System Name :
ระบบแสดงรายละเอียดมูลนิธิ
System Type :
Mobile Application
Description :
แสดงรายละเอียดของมูลนิธิเกี่ยวกับผู้พกิ ารทางสายตา ในประเทศไทย พร้อมที่อยู่ แผนที่ และเบอร์โทร
ติดต่อ โดยที่ผู้ใช้สามารถคลิกที่ Map เพื่อเปิดดูแผนที่ผ่านระบบ GPS ของมูลนิธินันๆ ได้ หรือคลิกที่ เบอร์
โทรศัพท์ เพื่อโทรออกไปยังมูลนิธิได้ทันที
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดระบบ Game
System Name :
ระบบ Game
System Type :
Mobile Application
Description :
ผู้ใช้สามารถเล่นเกมส์เพื่อทบทวน ประเมินความรู้ และเพื่อความสนุกสนานได้ โดยมีฟังก์ชั่นให้เลือกเป็น
New Game, Options และ High Scores การเล่นระบบจะสุ่มวิดีโอค้าศัพท์ขึนมาให้ผู้เล่นทาย และท้าการ
บันทึกคะแนน เพื่อเก็บสะสมเป็นคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดระบบ Game Options
System Name :
ระบบจัดการ Game Options
System Type :
Mobile Application
Description :
ผู้ใช้สามารถเลือก Options ของเกมส์ที่ต้องการเล่นได้ โดยจะแบ่งเป็นระดับความยากง่ายที่ต้องการจะเล่น
ถ้า Level ยิ่งสูง หมายถึงยิ่งยาก ตัวเลือกของค้าตอบจะมีมากขึน ซึ่งระบบจะท้าการเก็บบันทึกค่า
คอนฟิกส์ ที่ผู้เล่นเลือกไว้ลา่ สุด
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดระบบ High Scores
System Name :
ระบบจัดการ High Scores
System Type :
Mobile Application
Description :
บันทึกคะแนนที่ผู้เล่นท้าได้สูงสุด 3 อันดับไว้ แบ่งเป็นระดับความยากที่เล่น โดยผูใ้ ช้สามารถเรียกดู
รายละเอียดของ High Scores จากในระบบได้
4. พัฒนา Application
เมื่อท้าการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ครบแล้ว ขันตอนต่อไปเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยด์ ด้วยภาษาจาวา ร่วมกับฐานข้อมูล SQLite และแสดงผลในรูปแบบของ Application บนอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ
[9,10,11,12]
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ผลการศึกษา
เมื่อผู้ใช้งานเปิดระบบพจนานุกรมภาษามื อไทย บนแอนดรอยด์ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารหรือ Mobile Application
(Android) ระบบจะแยกส่วนของการท้างาน ออกเป็นดังนี
1. หน้าจอหน้าแรกของระบบสื่อพจนานุกรมภาษามือไทย บนระบบปฎิบัตกิ ารแอนดรอยด์

ภาพที่ 3 หน้าจอแรกของระบบ
2. หน้าค้นหา ผู้ใช้สามารถค้นหาค้าศัพท์ จากคีย์เวิร์ดที่พิมพ์ลงไป ระบบแสดงผลลัพธ์ค้าศัพท์ที่ใกล้ เคียง
กับคียเ์ วิร์ดทังหมดให้ผู้ใช้เลือกอีกครัง

ภาพที่ 4 หน้าจอค้นหา
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3. หน้าแปลค้าศัพท์ แปลค้าที่ค้นหาเป็นภาษามือไทยในรูปแบบของวิดีโอ และแสดงค้าอธิบาย พร้อมทังมี
ฟังก์ชั่นในการหยุด การเล่นซ้า และการเพิ่มค้าศัพท์นีเป็น Favorite

ภาพที่ 5 หน้าแปลค้าศัพท์
4. หน้ามูลนิธิ แสดงรายละเอียดของมูลนิธิเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย พร้อมที่อยู่ แผนที่ และเบอร์
โทรติดต่อ โดยสามารถคลิกที่ Map เพื่อเปิดดูแผนที่ผ่านระบบ GPS หรือคลิกที่เบอร์โทรศัพท์ เพื่อโทรออกไปยังมูลนิธิ

ภาพที่ 6 หน้ามูลนิธิเมื่อคลิกที่เบอร์โทรศัพท์
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ภาพที่ 7 หน้ามูลนิธิเมื่อคลิกที่แผนที่
5. หน้า Favorites แสดงรายละเอียดของค้าศัพท์ที่ต้องการใช้งานบ่อย ๆ สามารถคลิกเรียกดูผลลัพธ์ได้ทันที

ภาพที่ 8 หน้า Favorites เมื่อคลิกที่ค้าศัพท์ที่ต้องการ
6. หน้าเกมส์ สามารถเล่นเกมส์เพื่อทบทวน ประเมินความรู้ และเพื่อความสนุกสนานได้
 เลือก New Game เพื่อเริ่มเล่นเกมส์ โดยระบบจะสุ่มค้าศัพท์ขึนมาแสดงผลในรูปแบบของวิดีโอภาษา
มือ เพื่อให้ผู้เล่นทายว่าค้าศัพท์นีแปลว่าอะไร กดเลือกค้าตอบ ถ้าทายถูก ระบบจะสุ่มค้าศัพท์ขึนมาใหม่ ให้ทายต่อไป
ถ้าตอบผิด ระบบจะค้านวณ Score และแสดงหน้าจอแจ้งว่าคะแนนติดอันดับหรือไม่
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ภาพที่ 9 หน้าเกมส์เมื่อคลิก NEW GAME

ภาพที่ 10 เมื่อจบเกมส์
 ระบบจะบันทึกคะแนนผู้เล่น ที่ท้าคะแนนได้สูงสุด 3 อันดับไว้ แบ่งเป็นระดับความยาก (Level) ที่เล่น
โดยผู้ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดของ High Scores

ภาพที่ 11 เมื่อคลิก HIGH SCORES
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 สามารถเลือก Options ของเกมส์ที่ต้องการเล่นได้ โดยจะแบ่งเป็นระดับความยากง่ายที่ต้องการ

ภาพที่ 12 หน้าเกมส์เมื่อคลิก OPTION

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการประเมินโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 10 ท่าน ตามด้านต่างๆ แบ่งระดับคะแนนจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่ สุ ด
(ระดับ 5 – 1) ระดับคุณภาพวัดจากค่าเฉลี่ยข้อมูลโดยมีความหมายดังนี 4.50 – 5.00 ดีมาก 3.50 – 4.49 ดี 2.50 – 3.49
ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย 1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง และจากการน้าระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้อง ผลการ
ประเมินมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 8 ผลการประเมินโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
1. ด้านการประมวลผลของโปรแกรม
4.40
2. ด้านความเหมาะสมของสื่อวีดิทัศน์
4.27
3. ด้านปฎิสัมพันธ์ในการใช้งานของระบบ
3.83
4. ด้านเนือหาและค้าศัพท์
3.93
5. ด้านระบบที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
4.00
สรปุผลการประเมิน
4.01

ผลการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
0.74
ดี
0.8
ดี
0.57
ดี
0.64
ดี
0.85
ดี
0.72
ดี

จากการทดสอบพบว่า ภาพรวมของผลการประเมินโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยจ้าแนกหัวข้อในการประเมิน
5 ด้าน คือ ด้านการประมวลผลของโปรแกรม ด้านความเหมาะสมของสื่อวีดิทัศน์ ด้านปฎิสัมพันธ์ในการใช้งานของระบบ
ด้านเนือหาและค้าศัพท์ และด้านระบบที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน พบว่าความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.01 และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 0.72 จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ของผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบสื่อพจนานุกรมภาษามือไทย บนระบบปฎิบัตกิ ารแอนดรอยด์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
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ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากบุคคลทั่วไป ตามด้านต่าง ๆ แบ่งระดับคะแนนจากมากที่สุด ไปหา
น้อยที่ สุ ด (ระดั บ 5 – 1) ระดั บคุ ณภาพวั ดจากค่ าเฉลี่ ยข้ อมู ลโดยมีความหมายดั งนี 4.50 – 5.00 ดี มาก 3.50 – 4.49
ดี 2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย 1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง และจากการน้าระบบไปให้บุคคลทั่วไปประเมิน
ความพึงพอใจ แล้วท้าแบบสอบถามดังกล่าว โดยผู้ที่ท้าการประเมินคือกลุ่มนักศึกษาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มทร.ล้านนา เชียงราย 15 คน และผู้ใช้งานทั่วไป 15 คน ผลการประเมินมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
รายการประเมิน
1. ด้านความเหมาะสมของสื่อวีดิทัศน์
2. ด้านปฎิสัมพันธ์ในการใช้งานของระบบ
3. ด้านเนือหาและค้าศัพท์
4. ด้านระบบที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
สรปุผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D. ระดับคุณภาพ
4.38
0.65
ดี
3.80
0.57
ดี
4.05
0.71
ดี
3.95
0.67
ดี
4.05
0.65
ดี

จากการทดสอบพบว่า ภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยจ้าแนกหัวข้อใน
การประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมของสื่อวีดิทัศน์ ด้านปฎิสัมพันธ์ในการใช้งานของระบบ ด้านเนือหาและ
ค้าศัพท์ และด้านระบบที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวมมีค่า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.05 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.65 จึงกล่าวได้วา่ ระดับความพึงพอใจอของผู้ใช้งานระบบ
สื่อพจนานุกรมภาษามือไทย บนระบบปฎิบัตกิ ารแอนดรอยด์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน ควรท้าในส่วนของการแปลกลับ ในกรณีที่ผู้พิการทาง
การได้ยิน มีการสื่อสารเป็นภาษามือ กลับมา และน้าเรื่องระบบค้าสั่งเสียง มาช่วยในการสืบค้นซึ่งจะช่วยให้ระบบ
ท้างานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน
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การปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ตข้ าวซ้ อมมื อ : กรณี ศึกษากลุ่ มผู้ ผลิตข้ าวซ้ อมมื อสิ นค้ า
โอท็อปบ้านชบา ตาบลตลุกกลางทุ่ง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
The production development of Coarse rice : case study of OTOP Ban Cha-Ba
community, Talook-Klangtung, Meuang district, Tak province
กานต์ วิรุณพันธ์1, ธนารักษ์ สายเปลี่ยน1 และ ชุมพล ชัยประเดิมศักดิ์1
Kant Wirunphan1, Thanarak Saiplean1 and Chumphon Chaipradermsak1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตข้ าวซ้อมมือสินค้าโอท็อป
บ้านชบา ต้าบลตลุกกลางทุ่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก การด้าเนินงานวิจัยเพื่อลดการใช้แรงงานคนและเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตผลิตภัณฑ์ ในการด้าเนินงานวิจัยนันจะท้าการออกแบบและจัดสร้างเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ เครื่องต้าข้าวซ้อมมือ
ที่ออกแบบและจัดสร้างขึนมานันจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 1/3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ และ1,450 รอบต่อ
นาที ใ นการส่ ง ก้ า ลั ง โดยจะส่ ง ก้ า ลั ง ผ่ า นชุ ด เกี ย ร์ ท ดโดยมี อั ต ราทด 1:50 รอบต่ อ นาที และชุ ด สายพานร่ อ งวี
โดยความเร็วของเครื่องในการต้าข้าวซ้อมมือคือ 21 รอบต่อนาที การทดลองเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการต้าข้าวซ้อม
มือ ปริมาณของดีของเสียที่ได้ระหว่างคนและเครื่องที่สร้างขึนในการต้าข้าวซ้อมมือจ้านวน 30 กิโลกรัมต่อครัง ผลจาก
ทดลองพบว่าเวลาเฉลี่ยในการต้าข้าวซ้อมมือของเครื่องคือ*1 ชั่วโมง 16 นาที เวลาเฉลี่ยในการต้าข้าวซ้อมมือของคนคือ
1 ชั่วโมง 50 นาที เครื่องจะมีประสิทธิภาพในการท้างานสูงกว่าคนคือร้อยละ 77.33 ปริมาณข้าวซ้อมมือที่ได้จากเครื่อง
เป็นของดี 26.44 กิโลกรัม ของเสีย 3.56 กิโลกรัม ปริมาณข้าวซ้อมมือที่ได้จากคนเป็นของดี 23.52 กิโลกรัม ของเสีย
6.48 กิโลกรัม เครื่องจะมีข้าวซ้อมมือที่เป็นของดีจากการท้างานสูงกว่ าคนคือร้อยละ 10.8 และจะมีข้าวซ้อมมือที่เป็น
ของเสียจากการท้างานต่้ากว่าคนคือร้อยละ 10.0
คาสาคัญ: เครื่องต้าข้าวซ้อมมือ, ข้าวซ้อมมือ

1

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัด ตาก 63000
of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak province 63000
* Corresponding author e-mail : kant_wirunphan@hotmail.co.th
1 Department

Proceedings
375

Abstract
This research is the production development of coarse rice : case study of OTOP Ban Cha-Ba Community,
Talook-Klangtung, Meuang district, Tak province. The research is manpower reducing and product increasing.
The operation of research is design and construction coarse rice pounding machine. The machine transmission by 1/3 hp,
1 p, 220 v and 1,450 rpm of AC motor. The power transmit 1:50 rpm ratio of gearbox and V-belt. The speed of coarse
rice pounding machine is 21 rpm. The experiment is comparison time and fine-waste of product between manpower
and machine on 30 kg of coarse rice. The results of experiment, The average time of coarse rice pounding from machine
is 1 hr 16 min. The average time of coarse rice pounding from manpower is 1 hr 50 min. The performance of machine
more than manpower is 77.33%. The fine of coarse rice from pounding machine is 26.44 kg and waste 3.56 kg. The
fine of coarse rice from pounding manpower is 23.52 kg and waste 6.48 kg. The fine of coarse rice from pounding
machine higher manpower is 10.8% and the waste of coarse rice from pounding machine lower manpower is 10.0%
Keywords: coarse rice pounder machine, coarse rice.

บทนา
ประเทศไทยนันเป็นประเทศเกษตรกรรม การเพาะปลูกข้าวถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ และยังเป็น
อาชีพหลักดังเดิมของเกษตรกรชาวไทย ผลผลิตที่ได้จะเป็นข้าวเปลือกและผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าวกล้อง
และข้าวซ้อมมือ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าวซ้ อมมือเริ่ มเป็ นที่นิยมในการบริโภคของประชาชนเนื่องจากมี สารอาหารเช่ น
คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ วิตามินบี 1 บี 2 บี 6 และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ ช่วยท้าให้สุขภาพร่างการ
แข็งแรง ซึ่งตามนโยบายของภาครัฐนันได้ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองหรือที่เรียกว่าสินค้า
หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) และหมู่บ้านชบา หมู่ที่ 2 ต้าบลตลุกกลางทุ่ง อ้าเภอเมือง
จังหวัดตาก ก็เป็นชุมชนหนึ่งที่ท้าการผลิตข้าวซ้อมมือเป็นสินค้า OTOP ดังภาพที่ 1 ในตราสินค้า “ข้าวซ้อมมือชบา” โดยมี
สมาชิกประมาณ 28 ดังภาพที่ 2 ครัวเรือน ในกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือของชุมชนบ้านชบานันจะใช้แรงคนเป็นหลักใน
การต้าข้าวเปลือกเพื่อให้ได้ขา้ วซ้อมมือ
จากกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือของชุมชนบ้านชบานันจะใช้แรงงานคนเป็นหลักในการผลิต ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4
ซึ่ งปั จจุ บันพบว่าอายุ ของผู้ ที่ท้าการผลิ ตข้ าวซ้ อมมือเฉลี่ ยแล้ วจะอยู่ในกลุ่ มของผู้ สู งวั ย เมื่อท้ าการผลิ ตข้ าวซ้ อมมือ
โดยใช้วิธีการออกแรงต้าข้าวจะใช้ระยะเวลาเนิ่นนานขึนกว่าจะได้ข้าวซ้อมมือสิ่งที่ตามมาคือเกิดความเมื่อยล้า ท้าให้ผลผลิต
ข้าวซ้อมมือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ขนาดของเมล็ดข้าวซ้อมมือที่ได้มักไม่สม่้าเสมอกันและมีของเสียเกิดขึนตามมา

ภาพที่ 1 กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือบ้านชบา

ภาพที่ 2 ข้าวซ้อมมือบรรจุถุงตราชบาสินค้าOTOP
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จากข้อมูลและปัญหาดังกล่าว คณะของผู้ด้าเนินงานวิจัย จึงได้ส้ารวจและเก็บข้อมูลเบืองต้นและร่วมปรึกษากับ
ผู้น้ากลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านชบาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ากลุ่มผู้น้าและสมาชิกผู้ผลิตข้าว
ซ้อมมือมีความประสงค์ที่ต้องการเครื่องจักรที่สามารถทุ่ นแรงในการต้าข้าวซ้อมมือ ในการคัดแยกเศษข้าวเปลือกและ
ข้าวเมล็ดที่หักออกจากข้าวซ้อมมือก่อนที่จะบรรจุในถุงเพื่อออกจ้าหน่าย จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
ลดของเสีย ให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคและคงไว้ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสินค้า OTOP ต่อไป

ภาพที่ 3 การต้าข้าวซ้อมมือของกลุม่ ในชุมชน ภาพที่ 4 การคัดแยกเศษข้าวซ้อมมือของกลุ่ม

วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าวซ้อมมือ [1]
1.1 ความรู้เกี่ยวข้าวซ้อมมือคือ ข้าวที่กะเทาะเปลือกโดยใช้กระเดื่องหรือสากไม้ต้าในครกแล้วใช้กระด้งในการ
ร่อนแกลบออก ซึ่งปัจจุบันมีการน้ามาผลิตเป็นสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) และ
ข้าวซ้อมมือยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก เมล็ดข้าวมีสีน้าตาล อุดมด้วยเส้นใยอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า
ข้าวขาว ซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านนิยมต้ารับประทานกันเองจึงเรียกกันว่าข้าวซ้อมมือนั่นเองข้าวซ้อมมือก็คือข้าวกล้อง
นั่นเอง เพียงแต่เป็นข้าวกล้องที่มีการขัดสีมากกว่าข้าวกล้องประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ (ในขณะที่ขา้ วกล้องจะขัดสีเพียงครัง
เดียว) การขัดสีก็เพื่อเวลาหุงข้าวออกมาแล้วข้าวจะนุ่มรับประทานได้ง่ายขึน และจมูกข้าวก็ยังคงเหลืออยู่ รวมทังคุณค่า
ทางอาหารต่างๆก็ยังอยูค่ รบถ้วน แต่จะมีเพียงเส้นใยอาหารและเกลือแร่บางส่วนที่ถูกขัดออกไปพร้อมกับเยื่อหุ้มเมล็ด
1.2 ประโยชน์ของข้าวซ้อมมือ คุณประโยชน์ของข้าวซ้อมมือนันมีมากมายมหาศาลเราจะเห็นได้ว่าข้าว
ซ้อมมือเป็นสีน้าตาลอ่อน ซึ่งเกิดจากการขัดเปลือกออกเท่านันเหลือส่วนต่าง ๆ ของข้าวเอาไว้ครบถ้วน ทังจมูกข้าว
และเยื่อหุม้ ข้าว ซึ่งนั่นคือที่มาของสารอาหารที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายหลายชนิด เช่น
1) วิตามินบีรวม ซึ่งจะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลีย แขน ขา ไม่มีแรง ปวดกล้ามเนือ
โรคผิวหนังบางชนิด บ้ารุงสมอง ท้า ให้เจริญอาหาร
2) วิตามินบี 1 ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้
3) วิตามินบี 2 ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก คือ จะมีอาการเป็นแผลที่มุมปาก ทังสองข้าง
ริมฝีปากบวม ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ตาสู้แสงไม่ได้
4) แร่ธาตุ ฟอสฟอรัส ซึ่งจะช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันแร่ธาตุ แคลเซียม จะช่วยลด
อาการเป็นตะคริว แร่ ธาตุทองแดง จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแร่ธาตุเหล็ก ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางและช่ว ยใน
การสร้างเม็ดเลือดสารอาหารโปรตีน จะช่วยเสริมสร้างส่วนที่สกึ หรอของร่างกาย
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1.3 ขันตอนการผลิตข้าวซ้อมมือ น้าข้าวเปลือกที่เตรียมไว้มาตากแดด ประมาณ 1 วัน เพื่อไล่ความชืนและ
ให้เปลือกแห้งจากนันน้าไปกะเทาะเปลือกออกโดยใช้ครกสีมือ ซึ่งครกสีมือจะบดท้าให้เปลือกของเมล็ดข้าวแตกออก
จากนันก็น้าไปฝัดกับกระด้ง เพื่อแยกข้าวสารออกจากแกลบ คัดเมล็ดข้าวเปลือกที่เหลือออกจากข้าวสารออกให้หมด
จนได้ข้าวสารที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ที่เรียกว่า “ข้าวกล้อง” น้าข้าวกล้องที่ได้ไปต้าในครกต้าหรือครกกระเดื่อง
จนเมล็ดข้าวลอกเล็กน้อยจะได้เป็นข้าวซ้อมมือ เพราะถ้าขัดจนขาวเกินไปจะท้าให้คุณค่าทางอาหารและน้ามาฝัดให้ร้า
ข้าวออก คัดสิ่งเจือปนออกจากนันน้าไปบรรจุพร้อมจ้าหน่าย เข้าเครื่องซีนถุงระบบสุญญากาศ และส่วนที่เหลือจาก
การต้าข้าว คือร้าข้าว ซึ่งในส่วนนันน้าไปชงดื่มเพื่อสุขภาพได้
1) ข้าวตากแดดแล้วมีความชืนประมาณ 13-15 เปอร์เซ็นต์
2) ข้าวเปลือกสด 1 ตัน ตาก 2 วัน อันตราสูญเสียน้าหนัก 18 เปอร์เซ็นต์
3) ข้าวเปลือกสด 1 ตัน ตากแล้วมีน้าหนักคงเหลือ 820 กิโลกรัม
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. จัดสร้างเครื่องต้าข้าวซ้อมมือขนาด 1200 x 1620 x 700 มิลลิเมตร
2. ส่งก้าลังด้วยมอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้า ผ่านชุดเกียร์ทด 1:50 รอบไปยังแขนตีกระเดื่อง
3. สร้างตัวถ่วงน้าหนักที่คาน 2.5 กิโลกรัมจ้านวนสองข้างสามารถปรับระยะได้
4. วัตถุดบิ ที่ใช้ในการต้าข้าวซ้อมมือคือ ข้าวหอมมะลิความชืนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12-14
5. ในการต้าจะได้ขา้ วซ้อมมือไม่ต่้ากว่า 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
6. น้าไปใช้ที่ชุมชนบ้านชบา หมูท่ ี่ 2 ต.ตลุกกลางทุง่ อ.เมือง จ.ตาก
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องต้าข้าวซ้อมมือได้มาจากการค้นคว้า
จากแหล่งความรู้คอื ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตเพื่อออกแบบการท้างานดังภาพที่ 5
คนงาน

ผ่านกระบวนการตำ

ข้า มพั น ธุ์ ห อมมะ ลิที่ ผ่ า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ต า ก โ ด ย มี
ความชืน 12-14%

ผ่ า นขั นตอนการคั ด แยก
เ ม ล็ ด โ ด ย ก า ร คั ด แ ย ก
แกลบออก

เครื่องต้าข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อมมือ

ภาพที่ 5 ลักษณะกระบวนการท้างานของเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ
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2. ออกแบบและผลิตชินส่วนที่ส้าคัญของเครื่องต้าข้าวซ้อมมือตามที่ได้ออกแบบตามหลักการ [2]
3. ประกอบชินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องต้าข้าวซ้อมมือเมื่อท้าการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์และผลิตชินส่วนต่าง ๆ
ที่ส้าคัญตามแบบแล้วในขันตอนต่อไปจะเป็นการประกอบและตกแต่งท้าสีของเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ ดังภาพที่ 6-8

ภาพที่ 6 โครงเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ

ภาพที่ 7 โครงและอุปกรณ์ประกอบเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ

ภาพที่ 8 เครื่องต้าข้าวซ้อมมือที่ออกแบบและจัดสร้าง
4. เมื่อท้าการผลิตชินส่วนและประกอบชินส่วนตามแบบแล้ว ต่อไปเป็นการทดลองการท้างานของเครื่องต้า
ข้าวซ้อมเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือบันทึกผลการทดลอง ซึ่งจะมีการทลองดังนี
4.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องให้อยูใ่ นสภาพการใช้งาน
4.2 เตรียมข้าวหอมมะลิที่ผ่านการสี มาชั่งน้าหนักก่อนท้าการต้าข้าว ในปริมาณครังละ 10 กิโลกรัมดังภาพที่ 9
4.3 น้ากะละมังสแตนเลสที่มีข้าวหอมมะลิที่ผ่านการสีใส่ลงไปในครกเพื่อท้าการต้าดังภาพที่ 10

ภาพที่ 9 การชั่งน้าหนักข้าวซ้อมมือ ภาพที่ 10 การใส่ขา้ วหอมมะลิที่ผ่านการสีใส่ลงไปในครก
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4.5 เปิดสวิตซ์ในตู้ควบคุม ON เพื่อให้ไฟเข้าระบบ และกดปุ่ม ON ให้เครื่องเริ่มท้างาน
4.6 ท้าการต้าข้าวหอมมะลิไปจนกว่าจะได้ข้าวซ้อมมือตามที่ต้องการ และกดปุ่ม OFF เพื่อหยุดการท้างานเครื่อง
4.7 เมื่อท้าการทดลองเสร็จให้น้าข้าวซ้อมมือมาผ่านกระบวนการแยกน้าแกลบออกโดยวิธีการฝัด ดังภาพที่ 11
4.8 เมื่อผ่านกระบวนการฝัดแล้ว น้าข้าวซ้อมมือที่ยังมีข้าวเปลือกปนอยู่มาผ่านกระบวนการคัดแยกด้วย
มืออีกครัง เพื่อให้เหลือแต่ขา้ วซ้อมมือเพียงอย่างเดียว ดังภาพที่ 12
4.9 น้าข้าวซ้อมมือที่ได้ใส่กะละมังสแตนเลสท้าการชั่งน้าหนักและบันทึกผล

ภาพที่ 11 การฝัดข้าวหลังผ่านกระบวนการต้า

ภาพที่ 12 กระบวนการคัดแยกข้าวซ้อมมือ

ผลการศึกษา
วั ตถุ ประสงค์ หลั กของการทดลองเพื่ อหาเวลาที่ เหมาะสม และปริ มาณข้ าวซ้ อมมือในการต้ าข้ าวจ้ านวน
30 กิโลกรัมต่อครัง เพื่อให้ได้ผลการทดลองตรงตามขอบเขตที่ก้าหนด โดยในการทดลองต้าข้าวซ้อมมือจะใช้ข้าวหอมมะลิ
ที่ผ่านกระบวนการสีเอาเปลือกออกบางส่วนแล้วน้ามาต้าโดยใช้เครื่องต้าข้าวซ้อมมือแบบกระเดื่องคู่ซึ่งความจุของครก
2 ลูก สามารถใส่ข้าวหอมมะลิที่ผ่านกระบวนการสีมาแล้วได้สูงสุดครังละ 10 กิโลกรัมต่อครัง ส่วนการต้าข้าวด้วยคนนัน
จะต้าได้ 5 กิโลกรัมต่อครัง โดยท้าการทดลองจ้านวน 5 ครัง ซึ่งได้ผลการทดลองดังตารางต่อไปนี
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบเวลาระหว่างการต้าข้าวด้วยคนกับการต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ ในการต้าข้าว
ปริมาณ 30 กิโลกรัม
การทดลอง
ครั้งที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ย

กระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ
การตาข้าวด้วยคน
การตาข้าวด้วยเครื่องตาข้าวซ้อมมือ
ปริมาณ (กิโลกรัม) เวลา (ชั่งโมง) ปริมาณ (กิโลกรัม)
เวลา (ชั่งโมง)
30
1.50
30
1.10
30
1.45
30
1.15
30
1.55
30
1.20
30
1.45
30
1.15
30
1.55
30
1.20
30
1.50
30
1.16

จากตารางที่ 1 พบว่าในการทดลองต้าข้าวปริมาณ 30 กิโลกรัม ด้วยเครื่องต้าข้าวจะมีเวลาที่ดีกว่าการใช้คน
ที่ เวลาเฉลี่ ย ของเครื่อ งต้ า ข้ า วซ้ อ มมือ อยู่ที่ 1 ชั่ว โมง 16 นาที ส่ ว นของคนจะอยู่ที่ 1 ชั่ว โมง 50 นาที สามารถหา
ประสิทธิภาพการท้างานของการต้าข้าวด้วยคนกับการต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้ อมมือ ซึ่งผลจากการค้านวณเมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องต้าข้าวซ้อมมือดังนี
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จากสมการเปรียบเทียบร้อยละ
ให้เวลาการต้าข้าวด้วยคน 1 ชั่วโมง 50 นาที

= 100%

จะได้เวลาการต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ 1 ชั่วโมง 16 นาที

=

1.16
1.50

x 100

 ประสิทธิภาพการต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ
= 77.33%
 ประสิทธิภาพการต้าข้าวด้วยคน
100 – 77.33 = 22.67%
จากการหาประสิทธิภาพการท้างานของการต้าข้าวด้วยคนกับการต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ ประสิทธิภาพ
การท้างานของเครื่องต้าข้าวซ้อมมือที่สร้างขึนมีประสิทธิภาพมากกว่าการต้าข้าวด้วยคนอยูท่ ี่ร้อยละ 77.33%
ตารางที่ 2 ผลการทดลองด้านปริมาณของการต้าข้าวซ้อมมือที่ต้าในปริมาณ 30 กิโลกรัม
การทดลองครั้งที่
การตาข้าวด้วยเครื่องตาข้าวซ้อมมือ
ของดี (กิโลกรัม) ของเสีย (กิโลกรัม) ของดี (กิโลกรัม)
22.9
7.1
27.1
1
23.8
6.2
26.1
2
23.5
6.5
26.8
3
23.1
6.9
26.2
4
24.3
5.7
26.0
5
เฉลี่ย
23.52
6.48
26.44

ของเสีย (กิโลกรัม)
2.9
3.9
3.2
3.8
4.0

3.56

จากตารางที่ 2 ในการเปรี ยบเที ยบด้ านปริมาณของข้ าวซ้ อมมือ การใช้ค นต้ าข้ าวจะมีของดี เฉลี่ ย 23.52
กิโลกรัม ของเสีย 6.48 กิโลกรัม โดยที่เครื่องต้าข้าวจะมีประสิทธิภาพการต้าข้าวที่ดกี ว่าคน คือ ของดี 26.44 กิโลกรัม
ของเสีย 3.56 กิโลกรัม
ตารางที*่ 3 การเปรียบเทียบผลการทดลองหาเปอร์เซ็นต์ของน้าหนักข้าวซ้อมมือ 30 กิโลกรัม
กระบวนการตาข้าวซ้อม ปริมาณข้าวหอมมะลิ
เปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวที่ เปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวที่ไม่
มือ
(กิโลกรัม)
สมบูรณ์
สมบูรณ์
คน
30
78.34 %
21.66 %
เครื่องต้าข้าวซ้อมมือ
30
88.14 %
11.86 %
จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเวลาระหว่างการต้าข้าวด้วยคนกับการต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ ในการต้าข้าว
ปริมาณ 30 กิโลกรัม จะพบว่าในการต้าข้าวซ้อมมือด้วยเครื่องจะมีเวลา ดีกว่าการใช้แรงงานคน เนื่องจากเครื่องต้าข้าวซ้อม
มือจะต้าข้าวซ้อมมือได้ 10 กิโลกรัมต่อครัง แบบต่อเนื่อง ส่วนในการต้าข้าวซ้อมมือด้วยแรงงานคนนันจะต้าข้าวซ้อมมือได้
5 กิโลกรัมต่อครัง ในการต้าข้าวซ้อมมือด้วยแรงงานคนในแต่ละครังนันจะมีการหยุดพักซึ่งเกิดจากความเมื่อยล้าเมื่อต้าข้าว
เป็นเวลานาน ๆ ดังนันเครื่องต้าข้าวซ้อมมือจึงต้าข้าวซ้อมมือในเวลาที่ดกี ว่าการใช้แรงงานคน
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบด้านปริมาณของข้าวซ้อมมือ การใช้เครื่องต้าข้าวซ้อมมือจะมีของดี-ของเสียต่างกับ
การต้าข้าวด้วยแรงงานคน เกิดจากในการต้ าข้าวซ้ อมมือด้วยคนนั น แรงที่ใช้ในการต้ าข้ าวซ้ อมมือแต่ละครั งจะต้ าไม่
สม่้าเสมอ แต่ในการต้าข้าวซ้อมมือด้วยเครื่องจะต้าข้าวได้สม่้าเสมอกว่า ดังภาพที่ 13 และภาพที่ 14
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ปริมาณข้าวซ้อมมือ (กิโลกรัม)

คน

30

27.1
22.9

23.8

26.1

26.8
23.5

เครื่องต้าข้าวซ้อมมือ
23.1

26.2

24.3

26

20
10
0

ครังที่
1

2

3

4

5

ปริมาณข้าวซ้อมมือ (กิโลกรัม)

ภาพที่ 13 การเปรียบเทียบปริมาณของดีระหว่างคนกับเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ

คน
8

7.1

6

6.9

6.5

6.2

เครื่องต้าข้าวซ้อมมือ
5.7

3.9

4

3.2

2.9

4

3.8

2
ครังที่

0
1

2

3

4

5

ภาพที่ 14 การเปรียบเทียบปริมาณของเสียระหว่างคนกับเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ
จากตารางที่*3 การเปรียบเทียบผลการทดลองหาเปอร์เซ็นต์ของน้าหนักข้าวซ้อมมือ 30 กิโลกรัม จะพบว่า
ในการต้าข้าวซ้อมมือด้วยเครื่องนันเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ และเปอร์ เซ็นต์ของเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์จะ
ดีกว่าการต้าข้าวด้วยคนดังภาพที่ 15
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ปริมาณข้าวซ้อมมือ (เปอร์เซ็นต์)

100
76.34

80

88.14

คน
เครื่องต้าข้าวซ้อมมือ

60
40
21.66

20

11.86

0

เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์

เมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์

ภาพที่ 15 การเปรียบเทียบผลการทดลองหาเปอร์เซ็นต์ของน้าหนักข้าวซ้อมมือปริมาณ 30 กิโลกรัม

วิจารณ์และสรุปผล
จากการด้าเนินงานวิจัยตามขอบเขตในการสร้างเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ เพื่อลดระยะเวลาในการท้างาน เพิ่มปริมาณ
ในการผลิต ประหยัดแรงงาน และสามารถที่จะช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยคณะผู้ด้าเนินวิจัยได้
ท้าการออกแบบให้งา่ ยต่อการน้าไปใช้งาน ดังนี
1. เครื่องต้าข้าวซ้อมมือจะต้าข้าวได้ไม่นอ้ ยกว่า 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
2. ด้านเวลาปริมาณข้าวที่ใช้ในการทดลองต้าข้าว 30 กิโลกรัม การต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมือ สามารถ
ต้าข้าวได้ปริมาณเฉลี่ยที่เวลา*1 ชั่วโมง 16 นาที และการต้าข้าวด้วยคนสามารถต้าข้าวได้ปริมาณเฉลี่ยที่เวลา 1 ชั่วโมง
50 นาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเครื่องต้าข้าวซ้อมมือที่สร้างขึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้แรงงานคนอยู่ที่ร้อยละ
77.33 จึงท้าให้เวลาในการท้างานลดลงจากเดิมมาก
3. ด้ า นปริ ม าณของดี -ของเสี ย ของข้ า วซ้ อ มมื อ ที่ ไ ด้ พบว่ า ข้ า วซ้ อ มมื อ ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากเครื่ อ งที่ ส ร้ า งขึ นเมื่ อ
เปรียบเทียบกับคนจะมีของดีร้อยละ 85.93 และของเสียร้อยละ 14.06 ตามล้าดับ
4. ตัวแปรที่สง่ ผลต่อ เวลากับปริมาณของดี-ของเสีย จะขึนอยูก่ ับความชืนและพืนที่ก้นครก

ข้อเสนอแนะ
1. เครื่องต้าข้าวซ้อมมือ ควรมีการปรับปรุงทางด้านขนาดให้มีขนาดที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพในการผลิตข้าว
ซ้อมมือเพิ่มมากขึน
2. ควรเพิ่มหลักการท้างานตามหลักการยศาสตร์
3. โครงงานเครื่องต้าข้าวซ้อมมือควรมีการพัฒนาด้านกระบวนการแยกเมล็ดข้าวที่ผ่านการต้าออกจากแกลบ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ โครงการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ้าปีงบประมาณ 2560
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวเกรียบงา : กรณีศกึ ษากลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP
ชุมชนหัวเดียด อาเภอเมือง จังหวัดตาก
The development of production process sesame cracker : Case study of the
community OTOP producers Hua-Dait, Meuang district,Tak Province.
กานต์ วิรุณพันธ์1* ธนารักษ์ สายเปลี่ยน1 และ ชุมพล ชัยประเดิมศักดิ์1
Kant Wirunphan1*, Thanarak Saiplean1 and Chumphon Chaipradermsak1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีเป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวเกรียบงา : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตสิ นค้า OTOP
ชุมชนหัวเดียด อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก งานวิจัยจะแยกออกเป็นสองส่วนหลักคือ ส่วนแรกเป็นการออกแบบและสร้าง
ตู้อบข้าวเกรียบงาเพื่อใช้ในการเก็บผลการทดลองงานวิจัย ส่วนที่สองเป็นการทดลองหาเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการอบข้าวเกรียบงาเพื่อช่วยลดปัญหาด้านเวลาและของเสียในกระบวนการผลิตและเพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพ
ของการผลิ ต สิ น ค้ า OTOP ในการออกแบบและจั ด สร้ า งตู้ อ บจะออกแบบให้ ตู้ อ บมีข นาด 100*200*180 เชนติ เ มตร
โครงสร้างและผนังตู้อบท้ามาจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่้า มีฉนวนใยแก้วติดกับผนังรอบตู้อบข้าวเกรียบงาเพื่อลดการ
สูญเสียพลังงานความร้อนออกจากตู้อบ ใช้ฮีตเตอร์ในการให้ความร้อนและใช้พัดลมดูดอากาศความร้อนจากฮีตเตอร์
เป่าลมลงภายในตูอ้ บข้าวเกรียบงา เพื่อให้ความร้อนเกิดการหมุนเวียนภายในตู้อบข้าวเกรียบงา ความร้อนจากฮีตเตอร์
สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมไิ ด้โดยใช้ชุดเทอร์โมคัปเปิ้ลและเทอร์โมสตัดเป็นตัวควบคุมฮีตเตอร์ให้อุณหภูมิภายในตู้อบ
ข้าวเกรียบงามีอุณหภูมิตามที่ต้องการและสามารถปรับอุณหภูมิในการอบสูงสุดไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส ในการ
ทดลองจะท้าการอบข้าวเกรียบงาที่ 3 ช่วงอุณหภูมิคือ 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ผลจากการวิจัย
พบว่าตู้อบสามารถบรรจุแผ่นข้าวเกรียบงาได้ครังละ 300 แผ่น อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบข้าวเกรียบงา
เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ความชืนไม่เกิน 57 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่อุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 110 นาที ที่คา่ ความเชื่อมั่นทางสถิตขิ องผลการทดลองที่ 95 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวเกรียบงา, การสร้างตูอ้ บข้าวเกรียบงา
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Abstract
This research for the development to production process sesame cracker : case study of the OTOP
producers Hua-Dait community, Tak Province. The research can be classified into 2 main parts. The part one,
design and construction of sesame cracker oven for research experimental. The part two, the experimented to the
appropriate of temperature and time for reduce times, cost, west, and productivity of process sesame cracker. The
oven had size 100*200*180 centimeters, structure and wall make from low carbon steel. The Walls of oven made
by glass fiber insulator to reduce heat loss. The heat for baking in oven by heaters and heat distribution by fans.
The baking controller heat and time by thermocouple, thermostat and timer. The temperature for sesame cracker
is divided into 3 ranges ; 60, 65, and 70 degree Celsius respectively. The results of experiments. The oven can
package of sesame cracker 300 sheets per times. The appropriate of temperature and time to baking sesame
cracker had 57 percent of moisture by weight at 65 degree Celsius and 110 minutes. The experimented of research
on 95 Percent.
Keywords: development of production process sesame cracker, the construction of sesame cracker oven

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศอุ ตสาหกรรมและเกษตรกรรมโดยที่ ประชาชนส่วนใหญ่ ของ ประเทศประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมทังการเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตภายในชุมชนโดยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับ สินค้า
หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่า OTOP (One Tambon One Product) โดยมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือสมาชิกใน
ชุมชนเพื่อผลิตสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน โดยชุมชนหัวเดียด
ต้าบลหัวเดียด อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นชุมชนหนึ่ งที่ได้ เข้ าร่วมโครงการวิจัย OTOP ของรัฐบาลโดยมีกลุ่ มสมาชิ ก
ประมาณ 10 คน รวมกลุ่มกันท้าการผลิต ข้าวเกรียบงาหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “ข้าวแคบงาด้า” และได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และได้รับคัดสรรจากสินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2552 ผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารได้รับระดับ 2 ดาว ภายใต้ช่ือผลิตภัณฑ์ที่ว่า“ข้าวเกรียบงาแก้วทิพย์” ดังภาพที่ 1 เป็นสินค้า OTOP ของกลุ่ม
ชุมชนหัวเดียดและยังจ้าหน่ายในเขตอ้าเภอเมือง ต่างอ้าเภอและเขตจังหวัดใกล้เคียงเช่น จังหวัดก้าแพงเพชร สุโขทัย และ
ส่งออกไปขายภายในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึน

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบงาของกลุ่มผูผ้ ลิตสินค้า OTOP

Proceedings
386

จากข้อมูลที่คณะผู้จัดท้าโครงการวิจัยได้ไปเก็บโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ถึงสาเหตุและปัญหาที่ได้พบเจอ
และเกิดขึนกับทางกลุ่มผู้ผลิตข้าวเกรียบงาแก้ วทิพย์โดยสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตโดยมี นางนิตยา มั่นคง เป็น
หั ว หน้า กลุ่ มจากการสัม ภาษณ์พ บว่าผลกระทบที่ ทางกลุ่ มผู้ผลิ ต ข้าวเกรี ย บงาได้ รับผลกระทบคื อ การผลิ ต ในรูป
แบบเดิมนันไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าเนื่องจากการผลิตข้าวเกรียบงาต้องอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงแดด
ในการอบให้ขา้ วเกรียบแห้งหรือความชืนลดต่้าลงถ้าวันที่ไม่มแี สงแดดหรือช่วงฤดูฝนจะท้าให้แป้งที่รอกระบวนการตาก
แห้งเกิดการเสียหายหรือเกิดเชือราขึนมาได้ จึงส่งผลเสียที่ท้าให้กระทบต่อรายได้ที่จะได้รับและไม่สามารถผลิตข้าว
เกรียบงาให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้และสภาพภูมอิ ากาศของจังหวัดตากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนตก
ไม่ตามฤดูกาล จึงท้าให้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อกลุ่มผู้ผลิตข้าวเกรียบงา กลุ่มผู้ผลิตข้าวเกรียบงาแก้วทิพย์จึงได้
จัดสร้างตู้อบโดยใช้พลังงานความร้อนจากเตาถ่าน เพื่อใช้ในการอบข้าวเกรียบงา แต่ปัญหาที่พบคื อตู้อบที่จัดสร้างขึน
ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการอบได้ ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ตูอ้ บที่กลุม่ ผู้ผลิตสินค้า OTOP
ที่จัดสร้างขึน

ภาพที่ 3 ภายในตูอ้ บข้าวเกรียบงาที่
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จัดสร้างขึน

จากข้อมูลที่ได้คณะผู้ด้าเนินโครงการวิจัยมีความคิดที่จะสร้าง “ตู้อบข้าวเกรียบงา เพื่อช่วยให้ทางกลุ่มผู้ผลิ ต
ข้าวเกรียบงาแก้วทิพย์มีความสะดวกในการอบข้าวเกรียบจากตู้อบข้าวเกรียบโดยไม่ต้องใช้พลังงานความร้อนจากแสงแดด
ในการตากข้าวเกรียบและช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึนและยังช่วยแก้ปัญหาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยได้โดย
การใช้ความร้อนจากตูอ้ บแทนพลังงานความร้อนจากแสงแดดในการตากข้าวเกรียบและช่วยให้ข้าวเกรียบงาด้าถูกสุขอนามัย
มากยิ่งขึนและสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบได้ผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา [1] ได้ง่ายขึนและเมื่อ
ข้าวเกรียบงาแก้วทิพย์ผ่านการตรวจตามมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาแล้วก็จะท้าให้มีคนรู้จัก ข้าวเกรียบงาแก้วทิพย์
และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มชุมชนเพิ่มมากขึน คณะผู้ด้าเนินงานวิจัยหวังว่าการท้าโครงการวิจัยดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของชุมชนต่อไปในอนาคต

วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. ตูอ้ บข้าวเกรียบงาที่ออกแบบและจัดสร้างขึนมีขนาดโดยประมาณ 100*200*180 เซนติเมตร
2. พัดลมดูดอากาศขนาดมอเตอร์หนึ่งเฟส AC 220 โวลท์/30วัตต์ ขนาด แรงลม 150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
เพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วตูอ้ บ [2]
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3. เทอร์โมคัปเปิลแบบหัววัด Type K วัดอุณหภูมิตังแต่ 0 ถึง 200 องศาเซลเซียส เป็นตัววัดควบคุมอุณหภูมิ
ภายในตูอ้ บ [2]
4. ฮีทเตอร์ 4,000 วัตต์ ในการให้ความร้อนในการอบข้าวเกรียบ [2]
5. วัตถุดบิ ที่ใช้ในการทดลอง ข้าวเกรียบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตากแห้ง
6. สถานที่เก็บผลการทดลองกลุ่มผู้ผลิตข้าวเกรียบงาแก้วทิพย์ชุมชนหัวเดียด 407 ถนนรามค้าแหง ต้าบล
หัวเดียด อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเตาอบข้าวเกรียบงาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แหล่งได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งความรู้คือห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
2. ออกแบบและผลิตชินส่วนที่ส้าคัญของเตาอบข้าวเกรียบงาตามที่ได้ออกแบบตามหลักการ [3]
3. ประกอบชินส่วนต่าง ๆ ของเตาอบข้าวเกรียบงา เมื่อท้าการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์และผลิตชินส่วนต่าง ๆ
ที่ส้าคัญตามแบบแล้วในขันตอนต่อไปจะเป็นการประกอบและตกแต่งท้าสีของเตาอบข้าวเกรียบงา
4. ท้าการยึดแผ่นสังกะสีเพื่อครอบกันแผ่นฉนวนไม่ให้กระจายภายในตู้
5. ท้าการเจาะรูแผ่นเหล็กผนังตูภ
้ ายในเพื่อให้ความร้อนกระจายได้เร็วขึน
6. ท้าการเชื่อมชันวางถาดวางแผ่นข้าวเกรียบ
7. ติดตังพัดลมดูดกระจายอากาศภายในตู้อบ
8. ติดตังฮีตเตอร์แผ่นให้ความร้อนในการอบข้าวเกรียบงา

ภาพที่ 4 ติดฉนวนทนความร้อนภายในตูอ้ บ
ภาพที่ 5 ยึดแผ่นประกบโครงตูอ้ บภายใน
9. ประกอบชุดควบคุมการท้างานพร้อมติดตังเทอร์โมคัปเปิ้ลและชุดควบคุมต่าง ๆ

ภาพที่ 6*ติดตังตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า
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10. ทดสอบการท้างานของตู้อบข้าวเกรียบงาและทดลองเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิ เมื่อ
สร้างชินส่วนต่าง ๆ และประกอบชินส่วนตามแบบ ท้าการทดลองการท้างานของตู้อบข้าวเกรียบงาต่อไปเป็นการ
ทดลองการท้างานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลที่ได้ท้าการทดลองการท้างานมีขนตอนดั
ั
งนี
10.1 ชั่งน้าหนักของถาดหญ้าคาทังหมด ท้าการบันทึกน้าหนักก่อนบรรจุแผ่นข้าวเกรียบงาดังภาพที่ 7
10.2 ชั่งถาดหญ้าคาพร้อมข้าวเกรียบงาที่ยังไม่ได้ท้าการอบ ท้าการบันทึกน้าหนักก่อนน้าเข้าตูอ้ บดังภาพที่ 8

ภาพที่ 7 ชั่งถาดหญ้าคา

ภาพที่ 8 ลักษณะการวางวัตถุดิบในการทดลอง

10.3 วางถาดหญ้าคาภายในตู้อบดังภาพที่ 9
10.4 ตังอุณหภูมิที่ต้องการอบแห้งระหว่าง 60 ถึง 70 องศาเซลเซียส โดยมีชุดปรับอยู่ที่ดา้ นหน้าตู้ควบคุม
ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 9 การวางถาดหญ้าคา
ภายในตูอ้ บข้าวเกรียบงา

ภาพที่ 10 การตังอุณหภูมิในการอบ

10.5 เปิดสวิตช์ ไปที่ต้าแหน่ง ON ที่ตู้ควบคุมเพื่อให้ฮีตเตอร์เริ่มท้างาน
10.6 เปิดสวิตช์พัดลมให้พัดลมท้างาน เพื่อให้กระจายอากาศและความร้อนภายในตู้
10.7 จับเวลาท้าการอบข้าวเกรียบงาที่เวลา 120 นาที
10.8 เมื่อจับเวลาได้ตามที่ต้องการแล้ว ปิดสวิตช์พัดลมน้าวัตถุดิบออกมาชั่งด้วยเครื่องชั่งน้าหนักท้าการ
บันทึกค่า และน้าค่าที่ได้ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชืนดังสมการ
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w-w

1
เปอร์เซ็นต์ความชืน
=
x 100
w
เมื่อ w
= น้าหนักก่อนอบ (กรัม)
w1
= น้าหนักหลังอบ
(กรัม)
10.9 เมื่อท้าการชั่งน้าหนักครบทุกถาดแล้วน้ากลับไปอบต่อ โดยน้าข้าวเกรียบงาชั่งน้าหนักทุก ๆ 30 นาที
ท้าซ้า ๆ แล้วบันทึกค่า ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชืนจนกว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ร้อยละ 0.8 ของน้าหนัก
10.10 ท้าการทดลองจนครบที่อุณหภูมิละ 3 ครัง ทัง 3 อุณหภูมิ โดยใช้ปริมาณของข้าวเกรียบงา เท่าเดิม
แล้วท้าการบันทึกผลการทดลอง
10.11 น้าค่าที่ได้มาจากการบันทึกผลทดลองมาบันทึกในตารางหาค่าเฉลี่ย แล้วน้าไปวิเคราะห์ผลและ
สรุปผลการทดลองต่อไป

ผลการศึกษา
ในการด้าเนินงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวเกรียบงา : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP ชุมชนหัวเดียด อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก” คณะผู้ด้าเนินงานวิจัย ได้ปฏิบัติงานตามขันตอนที่ได้ก้าหนดไว้
ได้ผลการทดลองอบข้าวเกรียบงาที่อุณหภูมิ 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการอบ
ข้าวเกรียบงา เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับระยะเวลาในการอบข้าวเกรียบงา ดังนี
ผลการทดลองการอบข้ า วเกรี ย บงาโดยใช้ตู้อ บข้ า วเกรี ย บงาที่ จั ด สร้ า งขึ นเพื่อ หาอุ ณ หภู มิที่สั ม พั น ธ์ กับ
ระยะเวลาในการอบโดยก้าหนดอุณหภูมิระหว่าง 60-70 องศาเซลเซียส โดยคณะผู้ด้าเนินงานวิจัยได้ท้าการอบที่
อุณหภูมิ 60, 65 และ70 องศาเซลเซียสผลการทดลองดังตารางที่ 1

60
65
70

เปอร์เซ็นต์น้าหนักเฉลี่ย

ตารางที่ 1 ข้าวเกรียบงาหลังการอบที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ ความชืนต้องไม่เกินร้อยละ 57 ของน้าหนัก (เปอร์เซ็นต์
ความชืนเริ่มต้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนัก)
เวลาอบ (นาที)
90
100
110
120
อุณหภูมอิ บ (องศาเซลเซียส)
66.4

63.2

61.6

59

63.6

60.4

57

55.6

60.4

57.4

55.8

48.8

จากตารางที่ 1 การทดลองอบข้าวเกรียบงา 5 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาอบ 120 นาที
จะได้ค่าความชืนต่้าสุดที่ร้อยละ 59 ของน้าหนัก อบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาอบ 110 นาที จะได้ค่า
ความชืนร้อยละ 57 ของน้าหนัก และอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาอบ 110 นาที จะได้ค่าความชืนร้อยละ
55.8 ของน้าหนัก จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิและเวลาท้าให้ความชืนลดลง ดังภาพที่ 11 ซึ่งเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความชืนหลังการอบกับระยะเวลาในการอบข้าวเกรียบงาที่น้าหนัก 5 กิโลกรัม
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ค่าความชืนหลังการอบ (%)
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ระยะเวลาในการอบ (นาที)
ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชืนหลังการอบกับระยะเวลา
ในการอบข้าวเกรียบงาที่น้าหนัก 5 กิโลกรัม
จากกราฟจะพบว่าที่อุณหภูมิสูงขึน เวลาเพิ่มมากขึนแผ่นข้าวเกรี ยบงาได้รับความร้อน ความร้อนจะพา
ความชืนภายในข้าวเกรียบออกไปเพิ่มมากขึน แต่การให้ความร้อนและเวลาที่เหมาะสมในการอบนันต้องควบคุมให้อยู่
ในช่วงของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนดดังนี
มาตรฐานความชืนของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงา
คุณลักษณะที่ต้องการ
1. ลักษณะทั่วไป ต้องเป็นแผ่นบาง แห้ง ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน อาจแตกหักหรือมีรูเล็ก ๆ
ได้บ้างเล็กน้อย
2. สี ต้องมีสที ี่ดตี ามธรรมชาติของข้าวแคบ
3. กลิ่น ต้องมีกลิ่นที่ดตี ามธรรมชาติของข้าวแคบ
4. สิ่งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชินส่วน
หรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์
5. ความชืน ต้องไม่เกิน 0.8 วอเตอร์แอคทวีตี (aw ) เป็นอัตราส่วนความดันไอน้าของอาหาร/ความดันไอน้า
ของน้าบริสุทธิ์ภายใต้สภาวะเดียวกัน ดังนันค่าของวอเตอร์แอคทวีตีจึงแสดงในรูปสัดส่วน ซึ่งถ้าคูณด้วย 100 จะได้
ค่าความชืนสัมพัทธ์ที่สมดุล ที่ตั วอย่างอาหารผลิ ตออกมาในภายชนะปิ ดสนิทและมีอากาศอยู่ด้ว ยที่ อุณหภู มิค งที่
อาหารที่มีคา่ วอเตอร์แอคทวีตี (aw ) 0.57 จะให้ความชืนสัมพัทธ์ที่สมดุล (%ERH) 57%

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลองอบข้าวเกรียบงาโดยใช้ตอู้ บข้าวเกรียบงาที่ท้าการออกแบบและจัดสร้างขึนเพื่อหาอุณหภูมิ
ที่สัมพันธ์กับระยะเวลาในการอบโดยก้าหนดอุณหภูมิระหว่าง 60 ถึง 70 องศาเซลเซียส โดยคณะผู้ด้าเนินงานวิจัยได้
ท้าการอบที่อุณหภูมิ 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส ผลการทดลองสามารถสรุปผลได้ดังนี
1. ตูอ้ บข้าวเกรียบงาที่ท้าการออกแบบและสร้างขึนสามารถบรรจุข้าวเกรียบงาได้ 300 แผ่น ต่อรอบการท้างาน
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2. อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมการอบข้าวเกรียบงานให้ได้เปอร์เซ็นต์ความชืนร้อยละ 57 ของน้าหนักตาม
มาตรฐาน มผช. ก้าหนดคือที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส และเวลา 110 นาที
3. ช่วยลดเวลาในการท้างานจากการอบข้าวเกรียบงาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชนลดลงร้อยละ 69
และช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวเกรียบงาของชุมชนเพิ่มขึนร้อยล่ะ 69.5 และลดของเสียในกระบวนการอบข้าวเกรียบ
งาของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทข้าวเกรียบงา ของชุมชนหัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก
4. ต้นทุนในการผลิตเตาอบข้าวเกรียบงาและระยะเวลาในการคืนทุนสามารถสรุปได้ดังนี
1) ตู้อบข้าวเกรียบงามีราคา 47,000 บาท
2) โครงการอายุ 2 ปี = 24 เดือน
3) ต้นทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตข้าวเกรียบงา = 19,265.52 บาท/เดือน
4) รายได้ของการขายข้าวเกรียบงา = 30,240 บาท/เดือน
5) อัตราดอกเบีย 0.57 %/เดือน
หมายเหตุ: เทียบกับอัตราดอกเบียของธนาคารออมสิน 20 สิงหาคม 60
i = 0.57 %/เดือน
A = 30,240 บาท/เดือน
----------------------------------2 3 4 5 ----------------------------------- 20 21 22 23 24 n (เดือน)
A = 19,265.52 บาท/เดือน

0 1

47,000 บาท
Pw1

=
=
=
=

P -47,000 + A 10,974.48 (P/A, i%,n)
-47,000 + 10,974.48 (P/A, 0.57, 2)
-47,000 + 10,974.48 (4.8822)
6,579.61 บาท

สรุป จากการหาระยะเวลาคืนทุนในเดือนที่ 2 เพราะจะมีผลก้าไรไม่ตดิ ลบ มีค่าเท่ากับ 6,579.61 บาท
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ข้อเสนอแนะ
ในการด้าเนินงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวเกรียบงา: กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP ชุมชนหัวเดียด อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก” คณะผู้ด้าเนินงานวิจัย ได้มีข้อเสนอแนะน้าเกี่ยวกับการสร้าง
ตูอ้ บข้าวเกรียบงา การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบงาซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้สนใจในการพัฒนาตู้อบข้าวเกรียบ
งา ให้มีประสิทธิภาพที่ดยี ่งิ ขึนในโอกาสต่อไปดังนี
1. ตูอ้ บข้าวเกรียบงาเหมาะส้าหรับการอบวัตถุดบิ ที่ต้องการอุณหภูมิสูงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
2. ส้าหรับผู้ที่จะพัฒนาตู้อบข้าวเกรียบงา อาจจะปรับเปลี่ ยนการใช้พลังความร้อนชนิดอื่น มาทดแทนการใช้
พลังงานความร้อนจากฮีตเตอร์ เช่นการใช้ลมร้อนในการอบ การใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สหุงต้มเพื่อเปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย ของตูอ้ บข้าวเกรียบงาเพื่อพัฒนาให้ดีขึนต่อไป
3. อาจจะมีการปรับเปลี่ยนความเร็วรอบของพัดลม ชนิดของพั ดลม ขนาดของพัดลมเพื่อเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย และพัฒนาให้ดีขนต่
ึ อไป
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การศึกษาถึงอิทธิพลของวัสดุทาแบบหล่อที่มีผลต่ออัตราการเย็นตัวของโลหะหลอมเหลว
A study to the influence of materials mold effect to cooling rate of metal molten
กานต์ วิรุณพันธ์1*
Kant Wirunphan1*
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนีเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของวัสดุท้าแบบหล่อที่มีผลต่ออัตราการเย็นตัวของโลหะหลอมเหลว
ในการด้าเนินงานวิจัยได้แบ่งการการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งการศึกษาถึงอัตราการเย็นตัวของโลหะ
หลอมเหลวในแบบหล่อ ซึ่งวัสดุที่ใช้ท้าแบบหล่อมีทังหมด 5 ชนิด คือเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง สแตนเลส กราไฟต์
ทองแดงและทองเหลือง ส่วนที่สองการศึกษาถึงขนาดของโครงสร้างเกรนในระดับมหาภาคในชินงานหล่อที่ได้จากแบบ
หล่อแต่ละชนิดและส่วนที่สามการศึกษาถึงค่าความแข็งของชินงานทดสอบที่ได้จากแบบหล่อแต่ละชนิด ผลจากการ
ด้าเนินงานวิจัยพบว่าน้าโลหะหลอมเหลวในแบบหล่อจากวัสดุท องแดงจะมีอัตราการเย็นตัวเร็วสุดประมาณ 1.470
องศาเซลเซียสต่อวินาที เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุท้าแบบหล่อชนิดอื่นที่ใช้ในการทดลอง เมื่อน้าชินงานหล่อที่ได้สอบไป
หาขนาดของเกรนด้วยวิธี Linear Intercept พบว่าขนาดของเกรนที่ได้ของชินงานทดสอบจากแบบหล่อทองแดงจะมีขนาด
เกรนที่เล็กละเอียดที่สุดประมาณ 1.59 µm เมื่อเปรียบเทียบกับแบบหล่อชนิดอื่นที่ใช้ในการทดลอง และจากการด้าเนิน
งานวิจัยยังพบว่าชินงานหล่อที่ได้จากแบบหล่อทองแดงจะมีความแข็งประมาณ 76.2 HB ซึ่งดีกว่าแบบหล่อชนิดอื่นที่ใช้
ในการทดลอง
คาสาคัญ: อัตราการเย็นตัว, ขนาดของเกรน, Linear Intercept.

Abstract
This research is a study the influence of materials mold effected to cooling rate of metal molten. This
research is can divided into three parts. The part one, is a study to the cooling rate of metal molten in mold. That
materials mold have 5 types, i.e., medium carbon steel, graphite, stainless steel, copper and brass. The part two
is a study to the macrostructure of grain size of casting alloy from materials molds. and the part three, is a study
to the hardness property of casting alloy. The result of research, it was found that. The molten alloy in copper
mold has the cooling rate more than at about 1.470C/ sec as compared to experiment materials mold. The grain
size of casting alloy from copper molds is smallest at about 1.59 µ m by linear intercept method. Regarding the
hardness property of casting alloy, the average hardness of sample from copper molds was about 76.2 HB better
experiments other materials mold.
Keywords: cooling rate, grain size, linear intercept.
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บทนา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการหล่อโลหะภายในประเทศได้มีการพัฒนาขึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งในงานอุตสาหกรรม
การหล่อโลหะภายในประเทศมีทังขนาดกลางและขนาดเล็ก จะพบว่าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการหล่อโลหะส่วน
ใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเหล็กหล่อ ต่อมาอุตสาหกรรมการหล่อโลหะภายในประเทศได้มกี ารเจริญเติบโตขึนและ
ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นความส้าคัญของอะลูมิเนียมผสม จึงได้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อจาก
อะลูมเิ นียมผสมเพิ่มมากขึน เนื่องจากอะลูมิเนียมผสมมีคุณสมบัตทิ ี่ได้เปรียบวัสดุอ่นื หลายประการ เช่นมีความแข็งแรง
ต่อน้าหนักสูง มีน้าหนักเบา มีความคงทนต่อการกัดกร่อนในบรรยากาศ สามารถน้ามาหลอมใหม่ได้ดีและสามารถท้า
การขึนรูปได้ง่าย แต่อุตสาหกรรมการหล่ออะลูมิเนียมผสมภายในประเทศยังมีขีดจ้ากัดไม่สามารถผลิตอะลูมิเนียมใน
รูปของอินก็อต(Ingot) ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงได้จึงจ้าเป็นต้องน้าเข้ าจากต่างประเทศ ท้าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วย [1]
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะผสมอะลูมิเนียมนันจะสามารถท้าได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่นิยมคือการหล่อขึน
รูป(Casting) ด้วยเตาหลอมชนิดต่าง ๆ เช่นเตาไฟฟ้ากระแสเหนี่ยวน้า เตาเบ้าหลอม เมื่ออะลูมิเนียมผสมหลอมเหลวหมด
ท้าการก้าจัดสิ่งสกปรกและน้าน้าโลหะไปเทลงในแบบหล่อเพื่อให้ได้ชินงานตามที่ต้องการ ซึ่งในงานอุตสาหกรรมการหล่อ
โลหะวัสดุที่ใช้ท้าแบบหล่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้แบบหล่อทรายชืนและแบบหล่อที่เป็นเหล็ก ซึ่ งมีอัตรา
การน้าความร้อนที่ต่้าท้าให้โครงสร้างที่ได้จากแบบหล่อทรายชืนมีลักษณะเกรนที่ได้มีขนาดโต ส่งผลให้มีคุณสมบัตทิ างกล
ที่ได้ต่้ากว่าแบบหล่อที่เป็นเหล็ก เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ท้าให้เกิดความแตกต่างของโครงสร้าง คุณสมบัตทิ างกลที่ได้ระหว่าง
แบบหล่อทรายชืนและแบบหล่อที่เป็นเหล็กที่ท้าให้เกิดผลต่างดังกล่าวคือปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือการถ่ายเท
ความร้อนของวัสดุท้าแบบหล่อทังสองแตกต่างกันเพราะฉะนันวัสดุที่ถ่ายเทความร้อนได้ดีก็จะท้าให้โครงสร้างเกรนที่ได้จึง
มีขนาดเล็กความละเอียดสูงและมีคุณสมบัตทิ างกลดีขนผิ
ึ วที่ได้จะมันและเรียบจะได้ขนาดรูปร่างชินงานหล่อที่ใกล้เคียงกับ
ชินงานที่ต้องการ [2]
ดังนันคณะผู้ด้าเนินงานวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของวัสดุที่ใช้ในการท้าแบบหล่อซึ่งมีอิทธิพลต่อขนาด
เกรนและสมบัติทางกลของชินงานหล่อที่ได้จึงได้ท้าการศึกษาถึงอิทธิพลของวัสดุท้าแบบหล่อที่มีผลต่ออัตราการเย็นตัว
เพื่อท้าการเปรียบเทียบอิทธิพลของวัสดุท้าแบบหล่อที่มีผลต่ออัตราการเย็นตัวของน้าโลหะ [3] เพื่อส่งผลต่อโครงสร้าง
ของชินงานหล่อและคุณสมบัติทางกลของชินงาน คณะผู้ด้าเนินงานวิจัยคาดหวังว่าผลการด้าเนินงานวิจัยในครังนีคงจะมี
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมการหล่ออะลูมเิ นียมผสมต่อไป

วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
โลหะอลูมิเนียมผสมซิลิคอนเกรด A356 ตามมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute)
และจากสมาคมผู้ประกอบการหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็กหรือ NFFS (Non Ferrous Founder Society) จัดให้อยู่ในกลุ่ม
โลหะผสม 3xx เกรด A356 ความแข็งแรงต่าง ๆ ก็จะดีขึนด้วย สามารถหล่อได้ทังแบบหล่อทรายและแบบหล่อโลหะ
ได้ผลดีมากอีกด้วย การเปรียบเทียบมาตรฐานของโลหะอลูมิเนียมผสมเกรด A356 ดังตารางที่*1 [4] คุณสมบัติด้าน
การใช้งานเหมาะทีส่ ุดกับงานประเภทที่ต้องการความทนทานต่อการผุกร่อนและความแข็งแรงสูงใช้งานอย่างกว้างขวาง
กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ชินส่วนยานยนต์ตา่ ง ๆ เช่นเสือสูบ ฝาสูบ ท่อไอดี ไอเสีย กระทะล้อรถต่างๆ ชินส่วน
เครื่องจักร คุณสมบัติทางเคมีและทางกลสามารถเพิ่มความแข็งแรงในทางกลได้ถ้าได้ผ่านการอบชุบด้วยกรรมวิธีที่
ถูกต้อง โลหะอลูมิเนียมผสมเกรด A356 จะมีส่วนผสมทางเคมีธาตุผสมหลักคือซิลิคอน 6.5-7.5% คุณสมบัติทางกล
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ของโลหะอลูมิเนียมผสมซิลิคอนเกรด A356 มีความถ่วงจ้าเพาะ 2.68 g/cm3 ช่วงระยะการแข็งตัว 550C ถึง 615C
คุณสมบัติทางด้านการหล่อหลอมการไหลตัวดีมากโดยเฉพาะกับงานหล่อที่มขี นาดหน้าตัดที่บางเนืองานเหนียวแน่นดี
มากทนทานต่อการฉีกขาดในสภาพร้อนได้ดี คุณสมบัติในการตบแต่งด้วยเครื่องจักรที่ผ่านการอบชุบมาแล้วค่อนข้าง
จะท้าได้ยากกว่าต้องใช้น้ามันหล่อเย็นและน้ามันช่วยขณะท้าการกลึง กัด ไสหรือเจาะด้วยเครื่องจักร
ตารางที*่ 1*มาตรฐานที่ตรงกันโลหะอลูมิเนียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 [4]
ประเทศ
UK
USA
CANADA FRANCE GERMANY ISO
มาตรฐาน
BS- AA/ASTM Al can
A57DIN1725/2 1490
703/3
ตัว
LM25 A 356,
135
A-S7G G-AlSi7Mg AlSi
มาตรฐาน
ASE232
7Mg

ITALY
UNI

JAPAN
JISH

3599

AC4C

AUSTRALIA
AA601
CC601
AC601
DA601

เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เตาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทาน ค่าอุณหภูมิสุงสุด 1300C ดังภาพที่ 1
2. แม่ พิ ม พ์ ห รื อ ถ้ ว ยบรรจุ น้ า โลหะทดลอง (Ring Test) ปริ ม าตร 28.86x10 3 mm3 โดยใช้ วั ส ดุ ท ดลอง
5 ชนิด คือ เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง ทองแดง ทองเหลือง กราไฟต์และสแตนเลส โดยให้ขนาดความหนาของผนัง
ถ้วยบรรจุน้าโลหะและปริมาตรเท่ากันทุกชินดังภาพที่ 2 [5]
สแตนเลส

ทองแดง

ทองเหลือง

ภาพที่ 1 เตาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทาน

กราไฟต์

เหล็ก

ภาพที่ 2 แม่พมิ พ์หรือถ้วยบรรจุน้าโลหะทดลอง

3. ฟลักช์ส้าหรับก้าจัดก๊าซและสิ่งสกปรกในน้าโลหะชนิดผสมคือ Coverall11 จากบริษัท Fesico ในปริมาณ
0.5– 1 % โดยน้าหนักอะลูมิเนียม
4. อุ ป กรณ์ แ ละชุ ด บั น ทึ ก ค่ า อั ต ราการเย็ น ตั ว ของน้ า โลหะ (Cooling Rate) ประกอบด้ ว ยชุ ด เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ (PC) และเทอร์โมคับเปิลพร้อมโปรแกรมชุดบันทึกผลการทดลองดังภาพที่ 3
5. เครื่องขัดผิวหน้าชินงานทดสอบยี่ห้อ METKON รุ่น GRIPO 2V
6. เครื่ อ งทดสอบความแข็ ง แบบอเนกประสงค์ ย่ี ห้ อ EMCO รุ่ น M–4U ใช้ ก ารทดสอบแบบ Brinell
Hardness Test ค่าความละเอียด ±1HB
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ภาพที่ 3 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเย็นตัวของน้าโลหะ

ภาพที่ 4 เครื่องทดสอบความแข็ง

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็กและวัสดุท้าแม่พิมพ์
ได้มาจากการค้นคว้าจากแหล่งความรู้คอื ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
2. ออกแบบและจัดท้าชุด Ring Test ให้มีปริมาตรความจุและขนาดความหนาเท่ากัน
3. หลอมโลหะอะลูมเิ นีมผสมโดยเปิดสวิทช์ควบคุมการท้างานของเตาอบโดยค่อย ๆ ปรับค่าอุณหภูมขิ ึนจนถึง
อุณหภูมิ 860 C เพื่อท้าการอุน่ ภายในเตา เบ้าหลอมและวัสดุที่ใช้ในการหลอม
4. เมื่อเบ้าหลอมร้อนแดงทั่ว (อุณหภูมิประมาณ 860C) เติม Charge ลงในเบ้าหลอมโดยให้ความยาวตังอยู่
ในแนวดิ่งเพื่อป้องกันการขยายตัวของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนอาจส่งผลท้าให้เบ้าหลอมแตกได้

ภาพที่ 5 การชั่งน้าหนักวัสดุทจี่ ้าท้าการหลอม

ภาพที่ 6 การบรรจุวัสดุเข้าในเบ้าหลอม

5. เมื่ออะลูมิเนียมหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิประมาณ 860C ท้าการก้าจัดก๊าซและสารมลทินที่ปนเปื้อนใน
น้าโลหะโดยการใช้ฟลักซ์ชนิด Coverall 11 จากบริษัท Fosico ในปริมาณ 0.5–1 % wt.Al โรยลงบนบริเวณผิวหน้าน้าโลหะ
จากนันใช้กา๊ ซอาร์กอนเป่าผ่านเข้าไปในน้าโลหะในอัตราการไหล 2 ลูกบาศก์ลติ รต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที

(ก)

(ข)
ภาพที่ 7 การก้าจัดก๊าซ

(ก) การโรยฟลักช์ชนิด Coverall 11 ปริมาณ 0.5–1 % wt.Al (ข) การไล่กา๊ ซโดยใช้ก๊าซอาร์กอนเป่าในอัตราการไหล 2 ลูกบาศก์ลติ ร
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6. เมื่อท้าการก้าจัดก๊าซและสารมลทินที่ปะปนในน้าโลหะเรียบร้อยแล้ว ตักน้าโลหะเติมลงในถ้วยบรรจุน้าโลหะที่
เตรียมไว้โดยเทน้าโลหะที่อุณหภูมิ 680C และเทอร์โมคับเปิลส้าหรับวัดอุณหภูมิน้าโลหะ
7. บันทึกผลการทดลองอัตราการเย็นตัว (Cooling Rate) ที่ได้ด้วยอุปกรณ์และชุดบันทึกค่าอัตราการเย็นตัวของ
น้าโลหะ (Cooling Rate)
8. น้าชินงานที่ผ่านการหลอมและวัดอัตราการเย็นตัวไปผ่าครึ่งตามความยาว
9. น้าชินงานที่ผ่าครึ่งไปท้าการขัดผิวหน้าให้เรียบด้วยกระดาษทรายตังแต่เบอร์ 120 240 320 600 และ 800 Grit
ตามล้าดับ เพื่อศึกษาโครงสร้างระดับมหาภาค
10. ผสมกรด Tucker ’s Agent ส้ า หรั บ กั ด ผิ ว หน้ า ของชิ นงานโดยใช้ ส่ ว นผสม คื อ น้ า กลั่ น (H2O) 25 ml
กรดไฮโดรฟลูออริค (HF) 15 ml กรดไนตริก (HNO3) 15 ml และกรดไฮโดรคลอริค (HCl) 45 ml ใส่ในถ้วยพลาสติกแล้วกวน
สารละลายผสมให้เป็นเนือเดียวกัน
11. น้าชินงานที่ผ่านการเตรียมผิวหน้าเสร็จแล้วมาท้าการกัดกรด โดยจุ่มผิวหน้าชินงานลงในถ้วยสารละลายเป็น
ระยะเวลาประมาณ 15 วินาที แล้วจุ่มลงในน้าต้มอุณหภูมิประมาณ 70C จากนันล้างออกด้วยแอลกอฮอล์และเป่าให้แห้งสนิท
12. น้าชินงานที่ผ่านการกัดผิวหน้าด้ วยสารละลายไปสแกนรู ปผิวหน้าของชิ นงานในอัตราส่ ว น 1:1 เพื่อศึ กษา
โครงสร้างระดับมหาภาค เปรียบเทียบขนาดเกรนที่เกิดขึนในชินงานทดสอบ

ภาพที่ 8 การตักน้าโลหะเติมลงใน Ring Test

ภาพที่ 9 ตัวอย่างกราฟบันทึกผลการทดลองอัตรา
การเย็นตัวของน้าโลหะในแบบหล่อทองแดง(T=1.47C/sec)

(ง)
(จ)
(ค)
(ข)
ภาพที่ 10 ลักษณะโครงสร้างระดับมหาภาคของชินงานทดสอบ
(ก) ลักษณะเกรนที่ได้จากแบบหล่อทองแดง
(ข) ลักษณะเกรนที่ได้จากแบบหล่อกราไฟต์
(ค) ลักษณะเกรนที่ได้จากแบบหล่อทองเหลือง (ง) ลักษณะเกรนที่ได้จากแบบหล่อเหล็ก
(จ) ลักษณะเกรนที่ได้จากแบบหล่อสแตนเลส
(ก)
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13. ท้าการวิเคราะห์ขนาดของเกรนโดยใช้วธิ ี Linear Intercept โดยมีวิธีการนับ ดังนี
- หมายเลข 1 เส้นตรงผ่านขอบเกรนมีจุดตัดเกิดขึนนับ 1 จุด
- หมายเลข 2 เส้นตรงผ่านรอยต่อของ 3 เกรน นับ 1.5 จุด
- หมายเลข 3 เส้นตรงสัมผัสส่วนโค้งของขอบเกรน นับ 1 จุด
- หมายเลข 4 ปลายของเส้นตรงมาหยุดตรงขอบเกรน นับ 0.5 จุด
- หมายเลข 5 ปลายของเส้นตรงมาหยุดภายในเกรนจะไม่นบั
- หมายเลข 6 เส้นตรงผ่านทะลุเฟสที่ 2 นับ 0.5 จุด
14. น้าผลที่ได้จากการนับเกรนตามวิธี Linear Intercept มาแทนที่ในสมาการ (1)
NV 

nn  nL  nt
5

…(1)

เมื่อ

Nv คือ ค่าเฉลี่ยของจุดตัดที่คา้ นวณได้ตอ่ ความยาว 100 มิลิเมตร
nn คือ จ้านวนจุดตัดที่เกิดขึนบนเส้นแนวตังฉาก
nL คือ จ้านวนจุดตัดที่เกิดขึนบนเส้นแนวนอน
nt คือ จ้านวนจุดตัดที่เกิดขึนบนเส้นทแยงมุมทัง 2 เส้น
15. น้าชินงานที่ผ่านการหาขนาดเกรนมาทดสอบความแข็งโดยใช้เครื่องทดสอบความแข็งแบบอเนกประสงค์
ท้าการทดสอบแบบ Brinell Hardness หัวกดแบบลูกบอลเหล็กกล้า (Ball Steel) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 mm โดยท้า
การทดสอบความแข็ง 5 จุดต่อชินงาน จากนันหาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับชินงานมาตรฐาน
16. ท้าการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการนับขนาดเกรนด้วยวิธี Linear Intercept

ภาพที่ 12 การทดสอบความแข็งแบบ HB

ผลการศึกษา
จากผลการทดลองอัตราการเย็นตัวของโลหะหลอมเหลวในวัสดุที่ใช้ท้าแบบหล่อ จะพบว่าแบบหล่อแต่ละชนิด
มีค่าอัตราการเย็นตัวที่ต่างกัน โดยแบบหล่อที่ท้ามาจากวัสดุทองแดง มีอัตราการเย็นตัวดีที่สุดประมาณ 1.470C/sec
รองลงมาคือกราไฟต์ ทองเหลือง เหล็ ก และสแตนเลสจะให้อัตราการเย็นตัวประมาณ 1.346(C/sec) เนื่องจากค่า
การน้าความร้อนของวัสดุแต่ละชนิดต่างกัน ซึ่งผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 13
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ชนิ ดของวัสดุทใี่ ช้ทำแบบหล่อ

ภาพที่ 13 อัตราการเย็นตัวของน้าโลหะในวัสดุที่ใช้ท้าแบบหล่อ
จากผลการทดลองหาขนาดของเกรนโดยใช้วิธี Linear Intercept พบว่าชินงานทดสอบที่ได้จากแบบหล่อแต่ละ
ชนิดมีขนาดของเกรนที่ต่างกัน โดยที่แบบหล่อทองแดงมี ขนาดเกรนที่เล็กและละเอียดกว่าแบบหล่อชนิดอื่น เนื่องจาก
ทองแดงมีอัตราการเย็นตัวที่ดีกว่าแบบหล่อชนิดอื่น ซึ่งเมื่อน้าโลหะมีอัตราการเย็นตัวเร็วเกรนที่ได้ ก็จะละเอียด โดยที่
กราไฟต์ ทองเหลือง เหล็ก และสแตนเลสมีขนาดเกรนที่ใหญ่ขึนตามล้าดับ ซึ่งผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 14
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ชนิ ดของแบบหล่อ

ภาพที่ 14 ขนาดของเกรนโดยใช้วธิ ี Linear Intercept ของชินงานที่ได้จากแบบหล่อแต่ละชนิด
จากจากผลการทดลองสมบัตทิ างกลของชินงานทดสอบดังตารางที่ 3 พบว่าชินงานทดสอบที่ได้จากแบบหล่อ
ทองแดงมีค่าความแข็งมากที่สุด รองลงมาคือกราไฟต์ ทองเหลือง เหล็ก และสแตนเลส ตามล้าดับ เนื่องจากแบบหล่อ
ทองแดงมีอัตราการเย็นตัวที่เร็วส่งผลท้าให้ชินงานทดสอบมีเกรนที่ละเอียด และลักษณะของชินงานทดสอบที่ มีเกรน
ละเอียดนันจะมีความแข็งมากกว่าชินงานทดสอบที่มีเกรนที่หยาบ ซึ่งผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 ค่าความแข็งของชินงานที่ได้จากแบบหล่อแต่ละชนิด

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการทดลองจากการด้าเนินงานวิจัยจะพบว่าแบบหล่อถาวรที่ท้าจากวัสดุ ทองแดงจะมีน้าความร้อนที่ดีจึง
ท้าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้ดีตามไปด้วย จึงท้าให้เกิดข้อได้เปรียบในเรื่องของอัตราการเย็นตัวของน้าโลหะได้เร็ว
กว่าวัสดุชนิดอื่นที่น้ามาใช้ในการทดลอง เมื่ออุณหภูมิลดลงเร็วขึนส่งผลให้น้าโลหะเกิดเกรนได้เร็วขึนตามไปด้วย ท้าให้
เกิดเกรนที่เล็กเอียดส่งผลต่อความแข็งของชินงานหล่อที่ได้ ดังสรุปดังนี
1. แบบหล่อที่ท้าจากวัสดุทองแดงให้อัตราการเย็นตัวของน้าโลหะได้ดีกว่าแบบหล่อชนิดอื่นในการทดลอง
โดยได้คา่ ประมาณ 1.470C / sec
2. ขนาดเกรนที่ ไ ด้ จากแบบหล่ อ ทองแดงมีข นาดเกรนที่ ล ะเอีย ดที่ ดี กว่าแบบหล่อ ชนิด อื่นในการทดลอง
โดยได้คา่ ประมาณประมาณ 1.59 µm
3. สมบัติทางกลจากการทดสอบด้วยแรงกดในชินงานทดสอบจากแบบหล่อทองแดงมีความแข็งมากที่สุด
ในกลุ่มวัสดุที่ใช้ในการทดลองคือมีค่าความแข็งเฉลี่ยเท่ากับ 76.2 HB

ข้อเสนอแนะ
1. การผสมกรด ควรผสมให้มีความระมัดระวั งและถูกต้องตามปริมาณและสัดส่วนที่ต้องการ เมื่อผสมกรด
เสร็จแล้วควรท้าการกัดผิวหน้าชินงานทันที
2. องค์ประกอบในการทดลองต่าง ๆ เช่นอุณหภูมิหลอม ปริมาณการใช้ฟลั๊กซ์ อัตราการไหล เวลาในการก้าจัด
ก๊าซ อุณหภูมิเทน้าโลหะและอุณหภูมิของ Ring Test ควรควบคุมให้อยูใ่ นสภาวะเดียวกันเพราะมีผลต่อการทดลอง
3. ในการทดลองควรจะศึกษาชนิดของวัสดุอ่ืน ๆ เพิ่มด้วยและท้าการทดลองเพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้
ของวัสดุที่สามารถจะน้ามาทดแทนแบบหล่อถาวรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
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แผ่นมุงหลังคาจากวัสดุรีไซเคิล
Roofing sheet from recycled materials
ชัยศร โลกิตสถาพร 1และร้าพึง เจริญยศ2*
Chaisorn Lokitsathaporn1 and Rampeung Jaroenyos2*
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ท้าเป็นแผ่นมุงหลังคา
ที่ได้จากการแยกเยื่อกระดาษออกจากกล่องเครื่องดื่ม UHT(Ultra-Heat Treatment) เพื่อให้ได้อลูมเิ นียมฟอยล์ผสมกับพอ
ลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่้า ซึ่งสามารถน้าไปใช้ งานทางวิศวกรรมได้และเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดจ้านวนกล่ อง
เครื่องดื่ม UHT ที่เหลือใช้มาท้าเป็นแผ่นมุงหลังคา ในการทดลองใช้อลูมเิ นียมฟอยล์ 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดหยาบ ปานกลาง
และละเอียด ที่ได้จากการย่อยกล่อง UHT แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 180 C เป็นเวลา 20 นาที ภายในแม่แบบ และท้าการ
อัดขึนรูปเป็นแผ่น ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ที่แรงอัด 6 บาร์, 8 บาร์ และ 10 บาร์ จากนันตัดขึนรูปเป็นชินทดสอบสมบัติ
ทางกลและทางกายภาพ ตามมาตรฐานในการทดสอบได้แก่ การทดสอบการต้านแรงดัดโค้ง การต้านทานแรงดึง การทน
ต่อแรงกระแทก ความแข็ง การดูดซึมน้า การพองตัว ความหนาแน่น และ การต้านทานความร้อนและการน้าความร้อน
เปรียบเทียบสมบัติต่างๆทังทางกลและทางกายภาพของวัสดุ ที่มีขนาดอลูมิเนียมฟอยล์และแรงอัดในการขึนรูปที่ต่างกัน
เพื่อน้าวัสดุผสมที่มสี มบัตทิ ีเ่ หมาะสมไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นมุงหลังคา
จากการทดลองพบว่าสมบัติของวัสดุผสม จากกล่องเครื่องดื่ม UHT รีไซเคิล ที่ขึนรูปด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ขนาด
หยาบ ด้วยแรงอัด 10 bar มีสมบัติทางกลดีที่สุด คือ การต้านแรงดัดโค้ง 18.23 MPa การต้านทานแรงดึง 10.66 MPa
การทนต่อแรงกระแทก 110.99 J/m2 ความแข็ง 52.40 Shore-D การดูดซึ มน้า 0.62 % การพองตัว 0.70 % ความ
หนาแน่น 1.086 g/m3 การต้านทานความร้อน 0.031 m2.K/W และ การน้าความร้อน 0.219 W/mK ซึ่งมีสมบัตทิ างกลดีที่สุด
เนื่องจากวั สดุ ผสมที่ มี ชืนอลู มิเนียมฟอยล์ ขนาดใหญ่ และใช้แรงอั ดขึ นรู ปสู ง จะมีความแข็ งแรงสู งกว่าวั สดุ ผสมที่ มี
อลูมิเนียมฟอยล์ขนาดเล็กเพราะเนือวัสดุสามารถยืดตัวได้ดีและมีแรงอัดขึนรูปสูงท้าให้มีการเกาะยึดของชินส่วนผสมมี
ความหนาแน่นมากยิ่งขึนท้าให้มีความสามารถในการรับแรงได้สูงจึงเหมาะที่จะน้าไปผลิตเป็นแผ่นมุงหลังคา
คาสาคัญ: ยูเอชที, อลูมิเนียมฟอยล์, โพลิเอทิลนี ความหนาแน่นต่้า, การอัดขึนรูป
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Abstract
The purpose of this project is to study the mechanical and physical properties of recycled roofing materials.
The pulp extracted from the UHT ( Ultra-Heat Treatment) beverage boxes to get aluminum foil mixed with low
density polyethylene. This can be used engineering and is an useful to reduce the amount waste of UHT boxes to
roofing sheets. In experiment use tree size of aluminum foil (coarse, medium and fine) then hot and extruded with
6, 8 and 10 bar compression, then cut into test pieces. To test mechanical and physical properties in accordance
with the test standards: Torsion Testing Tensile strength Impact resistance Heat resistance, water absorption, and
density testing.Compare the mechanical and physical properties of the material; different sizes of aluminum foil
and compressive strength. To bring the best materials to the product.
From the tests, it was found that the properties of recycled composite materials From the box UHT beetroot
This is made of coarse aluminum foil. 18.23 MPa bending strength, 10.66 MPa tensile strength, 110.987 J /m2 impact
resistance, 52.40 Shore-D Hardness, 0.62 % Water Absorption, 0.70 % Thickness Swelling, 1.086 g/m3 Density, 0.031
m2.K/W Thermal Resistance and 0.291 W/mK Thermal Conductivity is the best mechanical properties. Due to the large
aluminum foil, it can be used for high strength. Which is higher than the aluminum foil of a smaller size.
Keywords: ultra-heat treatment (UHT), Aluminium Foil, low density polyethylene(LDPE), extrusion

บทนา
ด้วยปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยได้กลายเป็นประเด็นส้าคัญไม่ว่าจะด้วยภาวะโลกร้อนหรือเป็นกระแสของ
โลกก็ตาม ทังหมดนีได้ส่งผลให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความส้าคัญในการจัดการขยะทังสินไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน จากปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชนทั่วประเทศ 15.98 ล้านตัน มีการน้าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้
ประโยชน์ประมาณ 4.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 เป็นการคัดแยกขยะและน้ากลับคืนสู่การรีไซเคิลประเภท เศษแก้ ว
กระดาษ พลาสติก เหล็กและอลูมิเนียม ในประเทศไทยมีการใช้กล่อง UHT บรรจุสินค้าและจ้าหน่ายรวมปีละ ไม่ต่้ากว่า
3,000 ล้านกล่อง [1] ดังนันการน้ากล่อง UHT มาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดขยะและมลพิ ษ
เพราะว่ากล่องยู เอช ที (UHT) มีส่วนประกอบของชันต่างๆ อยูห่ ลายชัน โดยมีชนของ
ั
กระดาษ (paper) อะลูมเิ นียม ฟอยล์
(Aluminium Foil) และ พลาสติก (Poly Ethylene) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ย่อยสลายได้ยาก และหากท้าลายด้วยการน้าไปเผา
ก็จะก่อให้เกิดมลพิษ ดังนันการน้ากล่องยู เอช ที (UHT) มารีไซเคิล (recycle) แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ จึงเป็นวิธีการที่ดี
ที่สุด ในการลดขยะและลดมลพิษ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทาน สามารถกันน้า และกันปลวกได้อีกด้วย เนื่องจาก
กล่อง UHT ประกอบด้วย กระดาษ โพลีเอทิลนี และ อลูมเิ นียมฟอยล์ ที่ประกอบกันอยูห่ ลาย ๆ ชันนั่นเอง

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบกล่องเครื่องดื่ม UHT
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1. โพลีเอทิลนี ป้องกันความชืนจากภายนอก
2. กระดาษ เพื่อความคงทนแข็งแรงของกล่อง
3. โพลีเอทิลนี ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท
4. อลูมิเนียมฟอยล์ ป้องกันภาวะภายนอก
5. โพลีเอทิลนี ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท
6. โพลีเอทิลนี ช่วยป้องกันและยึดติดการรั่วซึมของของเหลว [2]
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มประเภทยู เอช ที(UHT) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยสมบัติของกล่ องที่
ปลอดเชือโรคและเก็ บความสดใหม่ให้ กั บเครื่องดื่มได้ นานถึ ง 6 เดือน โดยไม่ต้องใส่ วั ตถุ กั นเสี ย และไม่ต้องแช่เย็ น
จึงปลอดภัย ส้าหรับผู้บริโภคทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ที่ต้องดื่มนมเป็นประจ้า เมื่อไม่แช่เย็น ก็ไม่ตอ้ งเปลืองค่าไฟ อีกทัง
น้าหนักกล่องที่เบา ง่ายต่อการพกพาและขนย้าย และยังช่วยประหยัดเชือเพลิงในการขนส่งกระดาษ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักในการผลิตกล่อง ที่มาจากสวนป่า ที่ปลูกทดแทนต่อเนื่องพร้อมหมุนเวียนมาใช้ ใหม่(Renewable) จึงไม่ต้องท้าลาย
ป่าไม้จากธรรมชาติ กล่องเครื่องดื่มยู เอช ที จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมตังแต่กระบวนการผลิต จนถึงการน้าไป
รีไซเคิล ซึ่งไม่มสี ่วนใด เหลือทิงเป็นขยะเลย
- การคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ไปรีไซเคิล จ้านวน 1,000 กิโลกรัม ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 900 กิโลกรัม
เพราะหากว่าไม่ได้คัดแยกกล่องเครื่องดื่มน้าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล กล่องเหล่านันอาจจะถูกท้าลายด้วยวิธีการเผาด้วย
ไฟ ที่จะส่งผลท้าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก หรือน้าลงหลุมฝังกลบก็จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน จากการฝังได้ ดังนัน เราสามารถ
ช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม มารีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์
- การคั ด แยกกล่ อ งเครื่อ งดื่ม ไปรี ไ ซเคิ ล จ้ า นวน 1,000 กิ โ ลกรั ม อนุ รัก ษ์ พืนที่ ป่า ได้ 150 ตารางเมตร
เพราะการน้ากล่องเครื่องดื่มยู เอช ที ไปรีไซเคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ด ประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอีนักเรียน สามารถลดปริมาณ
การตัดต้นไม้มาท้าโต๊ะ-เก้าอีนักเรียนที่ท้าจากไม้ได้
- การคั ดแยกกล่ องเครื่ องดื่ ม ไปรี ไซเคิ ล จ้ านวน 1,000 กิ โลกรั ม ลดพื นที่ จั ดเก็ บขยะได้ 4 ตารางเมตร
หากเราคั ดแยกกล่ องเครื่องดื่มยู เอช ที มารีไซเคิ ล 1,000 กิโลกรัม จะท้าให้ลดพืนที่จั ดเก็ บขยะได้ถึง 4 ตารางเมตร
นั่นหมายความว่าหากเราสามารถ คัดแยกได้ 100% (38,000 ตัน) ใน 1 ปี เราจะมีพืนที่ส้าหรับท้าประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่
น้ามาฝังขยะ เพิ่มขึนถึง 9,500 ตารางเมตร (2,375 ตารางวา) นั่นหมายถึง เราจะมีพืนที่ในการปลูกบ้านหลังละ 25 ตารางวา
มากถึง 95 หลังเลยทีเดียว หรืออาจจะน้ามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้อีกบนพืนที่อันกว้างขวางนี [2]
คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะน้ากล่อง UHT ที่เหลือจากการใช้งานซึ่งมีจ้านวนมาก มาผลิตเป็นวัสดุมุงหลังคา
ซึ่งต้องท้าการศึกษาสมบัติเชิงกลและทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุผสม(Polymer Composite) เนื่องจากขนาดชอง
ชินผสมและแรงอัดในการขึนรูป จากการศึกษา พบว่าขนาดของชินกล่อง UHT ที่ได้จากการย่อย มีผลต่อสมบัติของวัสดุที่
ท้าการอัดขึนรูปท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถน้ามาผลิตเป็นแผ่นมุงหลังคาที่มีความแข็งแรงได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุและอุปกรณ์
1. กล่องเครื่องดื่ม UHT
2. เครื่องชั่งสารเคมีดจิ ิตอล
3. เครื่องเลื่อยวงเดือน
4. เครื่องปั่นแยกเยื่อกระดาษ
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5. เครื่องย่อยพลาสติก
6. เครื่องอัดขึนรูปแผ่นไฮดรอลิค
7. เครื่องทดสอบแรงดัดโค้ง
8. เครื่องทดสอบแรงดึง
9. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงกระแทก
10. เครื่องทดสอบความแข็ง แบบ Shore D
11. เครื่องวัดความหนาแน่น
12. เครื่องทดสอบการต้านทานความร้อนและการน้าความร้อน
13. เครื่องทดสอบการดูดซึมน้าและการพองตัว
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการลดจ้านวนของสิ่งที่เหลือใช้แล้วน้ามาก้าหนดปัญหา
วิธีการลดจ้านวน การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาปรับปรุงเพื่อน้ามาผลิตเป็นชินงานใหม่
2. ส้ารวจปัญหาในพืนที่ ผู้วิจัยท้าการลงส้ารวจพืนที่ ในเขต อ. เมือง จ.นนทบุรี และพืนที่ใกล้เคียง เพื่อส้ารวจ
เกี่ยวกับปริมาณของกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่เหลือจากการบริโภค ซึ่งส้ารวจจากร้านซือวัสดุเก่าที่มีอยูห่ ลายร้านในเขตพืนที่
พบว่าในแต่ละวันจะมีกล่องเครื่องดื่ม UHT จ้านวนมาก ส่วนหนึ่งน้ากลับมาขายเพื่อน้าไปรีไซเคิล แต่มบี างส่วนทิงปนไปกับ
ขยะทั่วไปท้าให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม คือกล่องเครื่องดื่ม UHT เป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลาย ท้าให้เป็นปัญหาการอุดตัน
ท่ อระบายน้ าและล้ าคลองสาธารณะ จึ งมีความคิ ดที่ หาแนวทางจะลดการใช้วั สดุ ชนิดนีลง โดยน้ ากลั บมาผลิ ตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ่ ไป
3. ก้าหนดกระบวนการด้าเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ โดยการน้ากล่องเครื่องดื่ม UHT มาท้าความสะอาดโดยการแกะล้างให้สะอาด
แล้วด้าเนินการตามขันตอนดังนี
1) ท้าความสะอาดกล่อง UHT จากนัน น้าไปแช่น้า เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
2) ปั่นเพื่อแยกเยื่อกระดาษออกโดยปั่นให้ละเอียดเป็นเวลา 30 นาที
3) ลดขนาดอลูมเิ นียมฟอยล์ด้วยเครื่องบดละเอียด

(a) หยาบ
(b) ปานกลาง
(c) ละเอียด
ภาพที่ 2 ชินอลูมิเนียมฟอยล์ จากกล่อง UHT

ภาพที่ 3 ขนาดชินอลูมเิ นียมฟอยล์ที่ใช้ทดลอง
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3.2 การขึนรูปชินทดสอบ โดยการน้าอลูมิเนียมฟอยล์แต่ละขนาดใส่ลงในแม่แบบแล้วท้าการอัดขึนรูป [3]
ด้วยความร้อน โดยอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วน้าไปอัดขึนรูปด้วยเครื่องอัด
ไฮดรอลิค ที่แรงอัด 6 บาร์ ,8 บาร์ และ 10 บาร์ แล้วปล่อยให้เย็นตัวจะได้ชินงานที่มีลักษณะเป็นแผ่น แล้วตัดและขึน
รูปเป็นชินทดสอบตามขนาดมาตรฐานที่ก้าหนด

ภาพที่ 4 การอัดขึนรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิค

ภาพที่ 5 ชินงานทดสอบจากกล่อง UHT รีไซเคิล
3.3 ทดสอบสมบัตทิ างกล [4]
3.3.1 การทดสอบการดัดโค้ง (Bending Test) น้าชินทดสอบที่จัดเตรียมไว้ ท้าการทดสอบการดั ดโค้ ง
ตามมาตรฐาน ASTM D 790 [5] โดยจะทดสอบชินงานขนาดและแรงดันละ 5 ชิน ในการทดสอบจะมีระยะห่างฐานรองรับ
80 มิลลิเมตร มีน้าหนักกด 10 กิโลนิวตัน และมีความเร็วในการกด 14 มิลลิเมตรต่อนาที ด้วยเครื่องทดสอบแรงดั ด
Nistron รุ่น 4466H1977 ซึ่งมีวธิ ีการดังนี
1) จับชินงานกับเครื่องทดสอบ
2) เพิ่มแรงกดอย่างช้า ๆ จนกระทั่งชินงานแตกหัก

ภาพที่ 6 การดัดชินงานชินงานจนแตกหัก

ภาพที่ 7 ชินงานหลังการทดสอบการดัดโค้ง
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3.3.2 การทดสอบความต้านทานแรงดึง(Tensile Strength Test) น้าชินทดสอบที่จัดเตรียมไว้ ท้าการ
ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง ตามมาตรฐาน ASTM D 638 โดยจะทดสอบชินงานขนาด และแรงดันละ 5 ชิน ด้วย
เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine มีวธิ ีการดังนี
1) จับชินงานเข้าเครื่องทดสอบ
2) ท้าการดึงชินงานโดย การเพิ่มแรงดึงอย่างช้า ๆ จนกระทั่งชินงานขาดออกจากกัน

ภาพที่ 8 ชินงานทดสอบขาดขณะทดสอบ

ภาพที่ 9 ชินงานหลังการทดสอบแรงดึง
3.3.3 การทดสอบการทนต่อแรงกระแทก (Impact Test) น้าชินทดสอบที่จัดเตรียมไว้ ท้าการทดสอบ
ด้วยเครื่องทดสอบแรงกระแทก ตามมาตรฐาน ASTM D7136 ชินทดสอบจะถูกตีด้านเดียวกับรอยบากเพียงครังเดียว
โดยจะท้าการทดสอบขนาดและแรงดันละ 5 ชิน ด้วยเครื่องทดสอบแรงกระแทก ซึ่งมีวิธีการดังนี
1) ท้าการบากชินงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D7136

ภาพที่ 10 ชินงานที่บากเรียบร้อยแล้ว
2) จับชินงานเข้าเครื่องทดสอบและท้าการทดสอบ โดยการเหวีย่ งค้อนตีชนงานทดสอบจาก
ิ
ด้านหน้าของรอยบากชินงานเพียงครังเดียว

ภาพที่ 11 การจับชืนงานเข้ากับเครื่องทดสอบแรงกระแทก
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ภาพที่ 12 ชินงานหลังจากการตีทดสอบ
3.3.4 การทดสอบความแข็ ง (Hardness Test) น้ าชิ นทดสอบที่ จั ดเตรี ยมไว้ มาท้ าการทดสอบด้ วย
เครื่องทดสอบความแข็ง แบบ Shore D แบบเข็มส่วนปลาย โดยจะท้าการทดสอบขนาดและแรงดันละ 5 ชิน ชินละ 3 จุด
ในการทดสอบจะท้าการทดสอบด้วยเครื่อง Durometer Shore D น้าหนักกด 5 kg. ตามมาตรฐานทดสอบ ASTM D 2240
มีวธิ ีการดังนี
1) จับชินงานเข้ากับเครื่องทดสอบแบบ Shore D โดยจัดวางต้าแหน่งที่ท้าเครื่องหมายไว้บน
ชินงานให้อยูต่ รงกับหัวกดที่เป็นแบบเข็ม ใส่แรงกดให้หัวกดจับยึดชินงาน

ภาพที่ 13 การจับชินงานเข้าเครื่องทดสอบความแข็ง
2) เพิ่มแรงกด ขนาด 5 kg. ให้หัวกด กดลงบนผิวชินงานสอบ โดยจะท้าการกดทดสอบ
ชินงานละ 3 ครัง ในต้าแหน่งทีท่ ้าเครื่องหมายเอาไว้

ภาพที่ 14 การกดทดสอบความแข็งชินงาน
3.4 การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ (Physical Properties Testing)
3.4.1 การทดสอบการดูดซึมน้า(Water Absorption Test) [6] น้าชินทดสอบที่จัดเตรียมไว้ ไปท้าการ
ทดสอบการดูดซึมน้า โดยจะทดสอบขนาดและแรงดันละ 5 ชิน ตามมาตรฐาน ASTM D 570 โดยการชั่งน้าหนักก่อน
และหลังการแช่น้า ซึ่งมีวธิ ีการดังนี
1) ชั่งน้าหนักก่อนท้าการแช่น้า ด้วยเครื่องชั่งดิจติ อล
2) น้าชินงานไปแช่น้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
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ภาพที่ 15 การแช่ชินงานในน้า
3) ชั่งน้าหนักหลังแช่น้า โดยการน้าชินงานที่แช่น้าตามเวลาที่ก้าหนดแล้วมาท้าให้ผิวแห้งแล้ว
น้าไปชั่งน้าหนัก

ภาพที่ 16 การชั่งน้าหนักชินทดสอบหลังแช่น้า
3.4.2 การทดสอบการพองตั ว (Thickness Swelling Test) [7] น้ าชิ นทดสอบที่ จั ดเตรี ยมไว้ ไปท้ าการ
ทดสอบการพองตัวโดยท้าการวัดความหนาของชินทดสอบก่อนและหลังการแช่น้า จะทดสอบชินงานขนาดและแรงดันละ
5 ชิน ตามมาตรฐาน ASTM D 570 ซึ่งมีวธิ ีการดังนี
1) ท้าเครื่องหมายต้าแหน่งที่จะวัดความหนาและท้าการวัดความหนาของชินงานก่อนแช่น้า
2) น้าชินงานทดสอบแช่ในน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ภาพที่ 17 การแช่ชินงานในน้า
3) วัดความหนาชินทดสอบหลังการแช่น้าในต้าแหน่งที่วัดครังแรก

ภาพที่ 18 การวัดขนาดชินทดสอบหลังแช่น้า
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3.4.3 การทดสอบความหนาแน่น(Density Test) [8] น้าชินทดสอบที่จัดเตรียมไว้ ไปท้าการทดสอบด้วย
เครื่องทดสอบความหนาแน่นโดยการวัดค่าความหนาแน่นในอากาศและในน้า ตามมาตรฐาน ASTM D 792 จะทดสอบ
ชินงานขนาดและแรงดันละ 5 ชิน ด้วยเครื่องทดสอบ Densemiter รุ่น m-300y ซึ่งมีวธิ ีการดังนี
1) เตรียมเครื่องทดสอบความหนาแน่น
2) น้าชินงานมาชั่งน้าหนักในอากาศและในน้า

ภาพที่ 19 ชั่งน้าหนักชินทดสอบในอากาศ

ภาพที่ 20 ชั่งน้าหนักชินทดสอบในน้า
3.4.4 การทดสอบการต้านทานความร้อนและการน้าความร้อน(Thermal Resistance and Thermal
Conductivity Test) [9] น้าชินทดสอบที่จัดเตรี ยมไว้ ท้าการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการต้านทานความร้อนและ
การน้าความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM C 518 โดยจะทดสอบชินงานขนาดและความดันละ 5 ชิน ด้วยเครื่องทดสอบ
Hioki Heat Flow Logger LR8432 ซึ่งมีวิธีการดังนี
1) ท้าการเตรียมเครื่องก่อนท้าการทดสอบ ตังค่าโปรแกรมบนจอควบคุมแล้วน้าชินงานใส่เข้า
เครื่องทดสอบและเริ่มการทดสอบโดยจะค้านวณผลให้โดยอัตโนมัติ

ภาพที่ 21 การเตรียมเครื่องทดสอบการต้านทานความร้อนและการน้าความร้อน
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2) น้าชินงานทดสอบใส่เข้าเครื่องทดสอบ โดยวางชินงานบนแผ่นตัวให้ความร้อนของเครื่อง จากนัน
ท้าการปิดประตูเครื่องทดสอบและล็อคให้สนิท และท้าการทดสอบ) การน้าความร้อนสามารถอ่านค่าได้จากจอแสดงผล

ภาพที่ 22 การน้าชินงานเข้าเครื่องวัดความร้อน
3.5 การผลิตวัสดุมุงหลังคา จากการด้าเนินการศึกษาและทดลอง ท้าให้รู้ถึงสมบัตขิ องวัสดุผสมอลูมิเนียม
ฟอยล์ จากกล่องเครื่องดื่ม UHT จากนันท้าการเลือกวัสดุ โดยพิจารณาจากสมบัติทางกลและทางกายภาพที่ ดี ที่สุ ด
ที่ได้จากการทดลอง เพื่อผลิตเป็นแผ่นหลังคาชนิดแผ่นลอนคู่ ขนาด 99 x 240 ซม. หนา 5 มม.

ภาพที่ 23 แผ่นหลังคาลอนใหญ่ ขนาด 99 x 240 ซม. หนา 5 มม.

ผลการวิจัย
โครงการวิจัยได้ท้าการศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของกล่องเครื่องดื่ม UHT วัสดุรีไซเคิล จากการย่อย
ชินส่วนที่มีขนาดและแรงดันที่ใช้ในการขึนรูปที่แตกต่างกัน เป็นการน้าวัสดุเหลือทิงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรงทางกลและทางกายภาพมากขึนและเป็นการลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณขยะ
จากกกล่ อง UHT และเป็ นการสร้ างทางเลือกใหม่ให้ กับวั สดุ ที่น้ามาใช้งานทางด้ านวิศวกรรม รวมทั งยั งช่วยลดการ
ใช้พลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี
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ค่า ารดดโค้ง (MPa)

1) การทดสอบทางกล(Mechanical Properties)
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ภาพที่ 25 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าการดัดโค้ง แรงอัด และขนาดของอลูมเิ นียมฟอยล์

ภาพที่ 26 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดึง แรงอัด และขนาดของอลูมิเนียมฟอยล์

ภาพที่ 27 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าการทนต่อแรงกระแทก แรงอัด และขนาดของอลูมิเนียมฟอยล์
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ภาพที่ 28 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็ง แรงอัด และขนาดของอลูมเิ นียมฟอยล์
จากภาพที่ 25 - 28 จากการทดลองวั สดุผสมทั ง 3 ขนาดที่ใช้แรงดั นในการขึ นรู ปต่างกั น คือ 6 บาร์ 8 บาร์
และ 10 บาร์ พบว่าวัสดุผสมจากกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ขึนรูปจากวัสดุชินขนาดใหญ่ ที่ใช้แรงดันในการขึนรูป 10 บาร์ จะมี
สมบั ติ ในการทนต่ อการแตกหั ก 18.23 MPa การต้ านทานแรงดึ ง 10.66 MPa การต้ านทานแรงกระแทก 110.99 J/m2
ซึ่งสูงกว่าวัสดุผสมที่ขึนรูปจากวัสดุที่มีชินส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากชินวัสดุผสมมีอลู มิเนียมฟอยล์ขนาด
หยาบ ท้าให้สามารถกระจายตัวได้สม่้าเสมอทั่วชินงานและมีการเกาะตัวของโครงสร้างอลูมิเนียมฟอยล์ที่ห่างกว่าวัสดุผสม
ที่มีชินอลูมิเนียมฟอยล์ขนาดเล็ก ท้าให้มีการเคลื่อนตัวของโครงสร้างได้มากกว่า จึงสามารถต้านทานการแตกหักและ
มีการยืดหยุน่ ตัวได้สูง ท้าให้สามารถรับแรงได้ดี ยกเว้นความแข็ง ซึ่งมีค่า 52.40 Shore-D น้อยกว่าชินส่วนที่มีขนาดละเอียด
ลงมาที่ความดันในการขึนรูปเดียวกันซึ่งมีความแข็ง 52.60 Shore-D เป็นเพราะว่าชินส่วนขนาดเล็กเมื่ออัดที่ความดันสูงจะมี
เนือแน่นท้าให้ผิวแข็งมากยิ่งขึน

ค่า ารดดซมน้้า (%)

2) การทดสอบทางกายภาพ(Physical Properties)
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ภาพที่ 29 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้า แรงอัด และขนาดของอลูมเิ นียมฟอยล์
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ภาพที่ 30 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าการพองตัว แรงอัด และขนาดของอลูมเิ นียมฟอยล์

าการต้านทาน วามร้อน (m2.K) /W

ภาพที่ 31 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น แรงอัด และขนาดของอลูมเิ นียมฟอยล์
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ภาพที่ 32 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าการต้านทานความร้อน แรงอัด และขนาดของอลูมเิ นียมฟอยล์
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ภาพที่ 33 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ระหว่างค่าการน้าความร้อน แรงอัด และขนาดของอลูมเิ นียมฟอยล์
จากภาพที่ 29-33 จากการทดลองพบว่าวัสดุผสมจากกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ขึนรูปจากวัสดุชินขนาดใหญ่ ที่ใช้
แรงดันในการขึนรูป 10 บาร์ จะมีสมบัติการดูดซึมน้า 0.62 เปอร์เซ็นต์ การพองตัว 0.70 เปอร์เซ็นต์ ความหนาแน่น
1.086 g/m3 การต้านทานความร้อน 0.031 m2.K/W และการน้าความร้อน 0.219 W/mK ซึ่งมีสมบัติน้อยกว่าวัสดุที่ขึนรูป
จากชินส่วนวัสดุที่มีขนาดเล็ก ที่มสี มบัตกิ ารดูดซึมน้า 0.24 เปอร์เซ็นต์ การพองตัว 0.67 เปอร์เซ็นต์ ความหนาแน่น 1.087
g/m3 การต้านทานความร้อน 0.034 m2.K/W และการน้าความร้อน 0.173 W/mK ดีกว่าวัสดุผสมชินขนาดขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ เนื่องจากชินวัสดุผสมมีชินขนาดเล็กท้าให้กระจายตัวได้สม่้าเสมอทั่วชินงานและมีการเกาะตัวของโครงสร้าง
อลู มิ เนี ย มฟอยล์ กั บโพลี เมอร์ ที่ ห นาแน่ น กว่ า วั ส ดุ ผ สมที่ มี ชิ นขนาดใหญ่ ท้ า ให้ มี เนื อแน่ น พองตั ว และดู ด ซึ ม น้ า
ได้น้อย รวมทังการต้านทานและการน้าความร้อน ซึ่งดีกว่าวัสดุผสมที่ขึนรูปจากชินขนาดกลางและขนาดใหญ่
3. การสร้างผลิตภัณฑ์แผ่นมุงหลังคาจากวัสดุผสมกล่องเครื่องดื่ม UHT รีไซเคิล จากการด้าเนินการศึกษา
สมบัติของวัสดุ ท้าให้สามารถรู้ถึ งสมบั ติของวั สดุผสมทัง 3 ขนาดที่ ขึนรู ปด้วยแรงดั นที่ แตกต่างกั น ท้าให้สามารถ
วิเคราะห์ ข้ อมู ลทั งหมดจากการทดลองแล้ วสรุ ปผลเลือกวั สดุ ผสมที่ มี สมบั ติ ทางกลดี ที่สุ ดน้ ามาผลิ ตเป็ นแผ่ น วั สดุ
มุงหลังคา 99 x 240 ซม. หนา 5 มม. ต่อไป โดยมีขันตอนการการผลิตดังนี

ภาพที่ 34 ขันตอนการสร้างผลิตภัณฑ์จากแผ่นสังเคราะห์ ประเภทกล่องเครื่องดื่ม UHT
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดลองพบว่าวัสดุผสมที่ท้าการย่อยจากกล่อง UHT รีไซเคิล ที่คัดแยกออกเป็น 3 ขนาด และท้าการขึนรูป
ด้วยการอัดร้อนใช้แรงดันที่แตกต่างกัน คือ 6 บาร์, 8 บาร์ และ 10 บาร์ ปรากฏว่าชินงานที่อัดขึนรูปวัสดุ ด้วยขนาดที่หยาบ
ที่แรงดันสูง จะมีสมบัตทิ างกลสูง คือ ความต้านทานการดัดโค้ง การต้านทานแรงดึง การต้านทานแรงกระแทก แต่จะมีความ
แข็งผิวน้อยกว่าชินส่วนขนาดเล็ก ซึ่งมีสมบัติการดูดซึมน้า การพองตัวต่้า มีความหนาแน่นและ การต้านทานความร้อนสูง
แต่มคี ่าการน้าความร้อนที่ต่้า เนื่องจากชินวัสดุผสมมีอลูมิเนียมฟอยล์ขนาดหยาบสามารถกระจายตัวได้ทั่วชินงานและมีการ
เกาะตัวของโครงสร้างอลูมิเนียมฟอยล์ที่ห่างกว่าวัสดุผสมที่มีชินอลูมิเนียมฟอยล์ขนาดเล็กท้าให้มีช่องว่างระหว่างชินส่วน
ภายในโครงสร้าง เมื่อมีแรงมากระท้าให้เกิดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างจึงสามารถรับแรงได้มากกว่า ดังนันวัสดุจึงสามารถ
ต้านทานการแตกหักและมีการยืดหยุ่นตัวได้สูง ท้าให้สามารถรับแรงได้ดี ยกเว้นความแข็ง ซึ่งมีค่าน้อยกว่าชินส่วนที่มีขนาด
เล็กลงมาที่ความดันในการขึนรูปเดียวกัน ในการพิจารณาเลือกวัสดุเพื่อผลิตเป็นแผ่นมุงหลังคาจะดูที่สมบัติทางกลเป็น
หลักเพื่อความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์
ปาริชาติ ยศแก้ว, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัตสิ มภพ ได้ท้าการวิจัย [10] เรื่องผลของปริมาณเส้น
ใยแก้วที่มีต่อสมบัติความทนต่อแรงดัดงอและความต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์และผงไม้
พบว่ า ความทนทานต่ อการดั ดงอมี ค่ าสู งขึ นตามปริ มาณเส้ นใยแก้ วทั งนี เป็ นผลมาจากองค์ ประกอบทางเคมี และ
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของไม้ ส่วนสมบัติต้านทานการสึกหรอพบว่า การเติมเส้นใยแก้วในวัสดุเชิงประกอบ ส่งผลให้มี
ค่าความแข็งเพิ่มขึนท้าให้อัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบลดลง
ดังนันจากผลการทดลองจะเห็นว่าสมบัติทางกลของวัสดุผสมรีไซเคิลจากกล่องนม UHT จะแปรผันไปตามขนาดของ
ชินวัสดุในการผสมและแรงดันในการอัดขึนรูป อาจเนื่องจากชินผสมขนาดหยาบมีการยืดตัวของชินส่วนได้สูงจึงท้าให้มคี วาม
แข็งแรงสูงกว่าชินผสมที่มีชินส่วนขนาดเล็ก เพราะชินงานที่ขึนรูปจากชินส่วนขนาดที่หยาบท้าให้มีช่องว่างของโครงสร้างมาก
จึงท้าให้เกิดการดูดซึมน้าและการพองตัวสูง และมีความหนาแน่น การต้านทานความร้อนและการน้าความร้อนที่น้อยกว่า
ชินงานที่ขึนรูปจากชินส่วนขนาดละเอียดที่ความดันเดียวกัน ซึ่งสมบัตขิ องวัสดุผสมอยูภ่ ายใต้ มอก.876-2547
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การสร้างแบบพิมพ์นูนต่าเพื่อผลิตภาพนูนต่าจากใบสับปะรดต้ม
A built of molds for pineapple leaf Bas relief sculpture
รัชดาศักดิ์ สุเพ็งค้า1*
Rachadasak Supengcum1*
บทคัดย่อ
สมาชิก กลุ่ ม วิสาหกิจชุม ชน กระดาษใบสั บปะรด บ้ า นป่ า ซางวิวั ฒ น์ ต้ า บลนางแล อ้ า เภอเมือ ง จั ง หวั ด
เชียงราย ได้รวมตัวกันผลิตกระดาษจากใบสับปะรดที่เหลือทิงหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต และน้ากระดาษมาท้าเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น กรอบรูป ถุงกระดาษ ซองจดหมาย ดอกไม้ พวงกุญแจ เป็นต้น เพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยว
ทังที่ในแหล่งท่องเที่ยว และที่มาเยี่ยมชม การท้ากระดาษ และผลิตภัณฑ์ ที่ทางกลุ่มได้ท้าขึน แต่ ผลิตภัณฑ์ ก็ยังไม่เป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยว เท่าที่ควร
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาให้กับทางกลุ่ม และเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ โดยน้ากระดาษใบ
สับปะรดที่ผลิตได้มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นภาพนูนต่้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษใบสับปะรด จากการทดลอง
สร้าง แบบพิมพ์ที่ท้าจากปูนพลาสเตอร์ และแบบพิมพ์ที่ท้าจากเรซิ่น แล้วน้าแบบพิมพ์ทังสองชนิด มาท้าภาพนูนต่้า
โดยวิธีการใช้มือกดกระดาษลงในแบบพิม พ์ทีละชันและประสานกั นด้ วยกาวแป้ง เปี ยกจนได้ค วามหนาที่ต้อ งการ
จากนันก็ปิดทับด้วยกระดาษแข็งในขันตอนสุดท้ายแล้วจึงถอดออกจากแบบพิมพ์เพื่อตากให้แห้งและท้าสี ปรากฏว่า
ภาพนูนต่้าที่ได้จากแบบพิมพ์ที่ท้าจากเรซิ่น มีความสวยงาม และขันตอนในการท้าง่ายกว่า เนื่องจากแบบพิมพ์ที่ท้า
จากเรซิ่น มีความคงทน คมชัด และน้าหนักที่เบากว่ามาก
ผู้วิจัยได้น้าภาพนูนต่้า มาหาความพึงพอใจจากนัก ท่อ งเที่ย วที่มาเยี่ยมชมโครงการที่กลุ่ม วิสาหกิจ ชุม ชน
กระดาษใบสับปะรด บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต้าบลนางแล อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตลอดระยะเวลา 1 ปี มีจ้านวน
ทังหมด 448 คน ผลสรุปออกมาดังนี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 327 คน คิดเป็นร้อยละ 72.99 ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ เป็นระดับมัธยมศึกษา 352 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 อายุส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 31 ถึง 40 ปี
จ้านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 ความพึงพอใจ ในคุณภาพของภาพนูนต่้า จากกระดาษใบสับปะรด ด้านความ
คมชัดที่มีเปอร์เซ็นสูงสุดคือระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 72 ด้านความสวยงามที่มีเปอร์เซ็นสูงสุด คือ ระดับ มาก คิดเป็น
ร้อยละ 75 ด้านความแข็งแรงคงทนที่มีเปอร์เซ็นสูงสุด คือ ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 61 ด้านใช้เป็นของฝากของที่
ระลึกที่มีเปอร์เซ็นสูงสุดคือ ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 77 และด้านเหมาะกับการท้าเพื่อจ้าหน่ายที่มีเปอร์เซ็นสูงสุด คือ
ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 73 ส่วนความพึงพอใจในขนาดของภาพ นูนต่้าจากกระดาษใบสับปะรด ที่กลุ่มเป้าหมายได้
เลือก เป็นจ้านวนสูงสุดคือขนาด 30 ถึง 50 เซนติเมตร อันดับรองลงมา คือ ขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร
คาสาคัญ: กระดาษใบสับปะรด, แบบพิมพ์เรซิ่น, แบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์, ภาพนูนต่้า
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Abstract
Members of Pineapple Leaf Group have gathered to produce paper from pineapple leaves left from
pineapple harvest. The obtained paper has been used to make various types of products such as picture frames,
paper bags, envelopes, flowers, key chains, and so on, for selling to visitors at tourist destinations and to those
who came to observe the group’s production of paper and other local goods. However, it is found that the product
is not of much interest for the tourists as it should be.
For this reason, the researcher considers seeking appropriate solution to the group by using the pineapple
leaves to make bas-reliefs with an aim to add value to pineapple leaf paper. From the creation of mold made of
plaster and that made of resin and use both molds to make bas-reliefs, it is found that the bas-reliefs obtained
from resin mold are more beautiful and easier to produce. This is because resin mold is more durable, clearer and
lighter.
The researcher has presented the bas-reliefs to 448 tourists who have come to visit the project during
the period of one year and asked for their opinions and satisfactions. The results are that most of the respondents
(327 persons) are female, which accounts for 72.99% of all. Most of them, or 352 persons (78.57%), obtain the
secondary school diploma. The age range of most of the respondents (154 persons) is 31-40 years, amounting to
34.38%. As for satisfactions of the quality of bas-reliefs made from pineapple leaves, most of the respondents
(72%) expressed “strongly agreed”. 75% of the respondents are “strongly agreed” with the product beauty. In
terms of durability, most of the respondents (61%) are “strongly agreed”. Concerning appropriateness of the product
as souvenir, most of the respondents (77%) expressed “strongly agreed”. Finally, 73% of the respondents are
“strongly agreed” with the idea that the product is potential for sale.
Keywords: pineapple leaf paper, resin mold , plaster mold, bas-reliefs

บทนา
ใบสับปะรด ซึ่งมีปริมาณมาก หลังจากเก็บเกี่ยวผล ใบสับปะรดจะเป็นวัสดุเหลือทิงทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ มชนกระดาษใบสั บปะรด ป่ าซางวิ วั ฒน์ ต้ าบลนางแล อ้ าเภอเมื อง จั งหวั ดเชี ยงราย ได้ ขอความอนุ เคราะห์ กั บ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรให้เกิดมูลค่ากั บ
ระบบเศรษฐกิจ โดยอาศัยการออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกในการพัฒนาสินค้าจากใบสับปะรด
โดยเริ่มต้น พัฒนากระบวนการผลิตกระดาษ ใบสับปะรด จากแรงงานคน เป็นการน้าเครื่องมือเข้ามาผลิต เพื่อผลิตออกมา
เป็นกระดาษใบสับปะรด
จากปัญหาข้างต้น เมื่อมีการผลิตออกมาเป็นกระดาษใบสับปะรดแล้ว การวิจัยนี ต้องการน้ากระดาษใบสับปะรด
ที่ผลิตได้มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นภาพนูนต่้าแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้กระดาษใบสับปะรด จะต้องมีการศึกษาพัฒนา
แบบพิมพ์ และการขึนรูปกระดาษดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน มีระยะเวลาในการแกะบล๊อก ขันตอน
การกดพิมพ์และทราบลักษณะข้อจ้ากัดต่าง ๆ ที่เกิดขึนกับภาพนูนต่้าที่ท้าจากกระดาษใบสับปะรด
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การสร้างแบบพิมพ์ภาพนูนต่้าเพื่อท้าภาพนูนต่้าจากกระดาษใบสับปะรด ผู้วิจัยได้เลือกการท้าแบบพิมพ์ที่ท้า
จากเรซิ่น มาท้าการทดลอง เนื่องจากแบบพิมพ์ที่ท้าจากเรซิ่น จะมีความคงทน ลวดลายคมชัด ไม่บุบสลาย จัดเก็บได้
ง่ายเพราะมีน้าหนักเบา และการท้าแบบพิมพ์ที่ท้าจากเรซิ่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถน้าแบบพิมพ์
ไปจัดแสดงตามงานต่าง ๆ ที่ชุมชนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับต้าบลจนถึงระดับจังหวัดได้สะดวกมากยิ่งขึน
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการทาแบบพิมพ์และการทาภาพนูนต่า
แบบพิมพ์ต้นแบบ ที่จะน้ามาท้าไฟเบอร์กลาส ควรมีลักษณะเรียบมัน เพื่อสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ทุก
สัดส่วน ในงานวิจัยนี ผู้วิจัยเลือกดินเหนียว ในการท้าแบบพิมพ์ต้นแบบส้าหรับท้าแบบพิมพ์ไฟเบอร์กลาส เพราะดินเหนียวมี
สมบัตเิ ด่นในการน้ามาขึนรูปคือ มีความเหนียว และเมื่อแห้งมีความแข็งแรงสูง ท้าให้ผลิตภัณฑ์หลังแห้งมีความแข็งแรง [1]
ออกแบบและสร้างแบบพิมพ์เพื่อใช้ผลิตภาพนูนต่า
การเลือกภาพต้นแบบที่จะน้ามาท้าแบบดินเหนียวผู้เลือกจะต้องตัดสินใจให้ดีเพราะการท้าแบบดินเหนียวต้อง
อาศัยผู้ที่มีความช้านาญในการปั้นถ้าหากเลือกภาพต้นแบบผิดก็จะเสียทังเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก
ปั้นดินเหนียวตามภาพทีเ่ ลือก
ดินเหนียวมีสมบัติเด่นในการน้ามาขึนรูปคือ มีความเหนียว และเมื่อแห้งมีความแข็งแรงสูง ท้าให้ผลิตภัณฑ์
หลังแห้งมีความแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อแห้ง ดินเหนียวมักมีการหดตัวสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้ผลิตภัณฑ์มี
การแตกร้าว ดังนันจึงไม่นิยมใช้เนือดินเหนียวล้วน ๆ ในการขึนรูปผลิตภัณฑ์ แต่ต้องมีการผสมวัสดุที่ไม่มีความเหนียว
อาทิ ดินเชือ หรือทราย เพื่อลดการดึงตัวและหดตัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแตกร้าว เนื่องจากการหดตัวของดินได้ [1]

ภาพที่ 1 แสดงการปั้นดินเหนียวเป็นภาพหนุมาน
อุปกรณ์ในการสร้างแบบพิมพ์เรซิน่
เมื่อเตรียมแบบพิมพ์ดินเหนี ยวเสร็จก็ท้าการผสมส่วนผสมตามอัตราส่วนโดยมีอุปกรณ์ในการสร้างแบบ
พิมพ์เรซิ่นเพื่อใช้ผลิตภาพนูนต่้าดังนี
1. เรซิ่นส้าหรับท้าไฟเบอร์กลาส
2. ฮาร์ดเดนเนอร์
3. ตัวเร่งปฎิกิริยาโคลบอลต์สมี ่วง
4. วาสลีน
5. ใยแก้ว
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6. เจลโค๊ท
7. ผงทัลคัม หรือใช้ปูนพลาสเตอร์แทน
8. ถังผสมเรซิน
9. แปรงทาสี
10.กระดาษทราย เบอร์ 240
11. คัตเตอร์
12. ถุงมือ
13. ไม้ส้าหรับกวนเรซิ่นกับส่วนผสมให้เข้ากัน
14. ผ้าปิดจมูก
15. เครื่องเจียระไนมือ
ขั้นตอนการสร้างแบบพิมพ์เรซิ่นเพื่อใช้ผลิตภาพนูนต่า
การสร้างแบบพิมพ์เรซิ่นเพื่อใช้ผลิตภาพนูนต่้าจ้าเป็นจะต้อ งอาศัยช่างที่มีความช้านาญในการท้าแบบเรซิ่น
มิฉะนันงานที่ได้ก็จะไม่สวยงาม และอาจเกิดอันตรายจากการดมสารระเหยที่น้ามาผสม และอันตรายจากใยแก้วอีก
ด้วย ผู้ท้าวิจัยได้ท้าการศึกษาวิธีการท้าอย่างละเอียด และแสดงวิธีการท้าไว้เป็นขันตอนให้ผู้ปฏิบัตติ าม สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
การสร้างแบบพิมพ์เรซิน่
1. เตรียมต้นแบบที่ท้าจากดินเหนียวแล้วตากให้แห้ง
2. เคลือบผิวชินงานด้วยวาสลีน โดยใช้ฟองน้าหรือมือเปล่าทาให้ทั่วชินงาน
3. เทน้าเรซิ่นใส่ในภาชนะจ้านวน 4 กิโลกรัม จากนันเติมโคลบอนต์ลงไป ประมาณ 5% คนให้เข้ากันจนเป็นสีม่วงอ่อน
4. เติมผงปูนพลาสเตอร์ 1 กิโลกรัม คนให้เข้ากัน จากนันเติมฮาร์ดเดนเนอร์ 2 %ของน้าเรซิ่น คนให้เข้ากันอีกครัง
5. ทาน้ายาบาง ๆ ที่แม่แบบให้เต็มพืนที่ แล้วทิงให้แข็งตัว
6. วางแผ่นใยแก้วลงบนแม่แบบโดยเริ่มจากขอบ แล้วใช้แปรงกดให้ใยแก้วจมลงในน้ายา ท้าซา้ เรื่อย ๆ จนเต็ม
แม่แบบ ปล่อยทิงไว้ประมาณ 30 นาที
7. ทาน้ายาและเติมใยแก้วซา้ 3 รอบ ปล่อยให้แห้งประมาณ 3 ชั่วโมง
8. ถอดแม่แบบออก โดยค่อย ๆ แซะขอบของชินงาน เมื่อถอดแม่แบบได้แล้วท้าการตกแต่งให้สวยงาม จากนันทา
ผิวแบบพิมพ์ด้วยวาสลีน โดยใช้ฟองน้าชุบวาสลีนทาให้เคลือบผิว เป็นฟิล์มทั่วทังชินงาน เพื่อเตรียมท้าภาพนูนต่้าต่อไป

ภาพที่ 2 แสดงแบบพิมพ์ภาพหนุมานที่ท้าเสร็จแล้ว
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ทดลองทาภาพนูนต่า
การทดลองท้าภาพนูนต่้าในการท้าวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ศึกษาและทดลองท้าภาพนูนต่้า สองวิธีด้วยกันคือ
การท้าภาพนูนต่้าจากใบสับปะรดต้มและการท้าภาพนูนต่้า จากกระดาษใบสับปะรด โดยทดลองท้ากับแบบพิมพ์ทัง
สองชนิดที่สร้างขึน แบบพิมพ์ทังสองชนิดจะมีขนาด 110x80 เซนติเมตร
ซึ่งการทดลองท้าภาพนูนต่้า จากใบสับปะรดต้ม ไม่ประสบความส้าเร็จ เนื่องจาก
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ในการท้าภาพนู นต่้าแต่ละครังด้วยคน 4 คน และใช้เวลาในการตาก
ให้แห้ง ประมาณ 5 วัน นอกจากนี ภาพที่ได้จากกระบวนการนี ยังเป็นรอยแตกร้าว ทั่วทังแผ่น ผู้ท้าการวิจัยจึงเปลี่ยน
การทดลองใหม่เป็นการทดลองท้าภาพนูนต่้า จากกระดาษใบสับปะรด ซึ่งถือว่าประสบความส้าเร็จเป็นอย่างมาก โดย
จะแสดงวิธีการท้าดังต่อไปนี
ขั้นตอนการทา
1. น้าแบบพิมพ์ที่ท้าจากเรซิ่นมาท้าความสะอาดด้วยการล้างน้าสะอาดแล้วตากให้แห้ง
2. น้ากระดาษใบสับปะรดขนาดกว้าง 50 เซนติเมตรยาว 64 เซนติเมตรมาวางลงบนแบบพิมพ์ที่ท้าจากเรซิ่น
จ้านวน 2 แผ่น ให้เต็มบริเวณที่มีลวดลาย จากนันใช้น้าสะอาดฉี ดเป็นฝอยให้ชุ่มทั่วทังแผ่น แล้วใช้ฟองน้ากดเบา ๆ ให้
กระดาษยุบตัวลงไปในลวดลายบนแบบพิมพ์ จากนันทากาวแป้งเปียกทับลงไปบาง ๆ จนทั่วแล้วฉีกกระดาษให้เป็นแผ่น
เล็ก ๆ ประมาณฝ่ามือวางลงแล้วกดลงไปในลวดลาย
3. ทากาวทับและแปะกระดาษลงไปพร้อมกับใช้มือเปล่ากดกระดาษให้จมลงใปในแบบ ส่วนบริเวณที่เป็นร่อง
ลึกให้ใช้วธิ ีฉีกกระดาษขย้าให้เป็นก้อนแล้วกดอัดลงไปเพื่อเติมร่องให้เต็ม
4. ใช้กระดาษแผ่นใหญ่แผ่นเดียวแปะทับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดกัน
5. แกะภาพนูนต่้าออกจากแบบพิมพ์เพื่อผึ่งลมให้แห้ง โดยการจับยกแบบพิมพ์คว่้าลง แล้วภาพนูนต่้า ก็จะ
หลุดออกมา
6. ท้าการผึ่งลมให้แห้งสนิท ใช้เวลา 2 วัน ซึ่งภาพนูนต่้าที่ท้าการทดลองจะมีขนาด 110x80 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 แสดงการแกะภาพนูนต่้าออกจากแบบพิมพ์

Proceedings
423

7. น้าถาพที่แห้งแล้วมาระบายสีให้สวยงาม

ภาพที่ 4 แสดงการระบายสี

ภาพที่ 5 แสดงภาพนูนต่้าหนุมานที่ระบายสีเสร็จแล้ว
การสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
จากการทดลองสร้างแบบพิมพ์ และทดลองท้าภาพนูนต่้า ผู้วิจัยได้เลือกภาพนูนต่้าที่ท้าจากกระดาษใบ
สับปะรดที่ใช้แบบพิม พ์ที่ท้าจากเรซิ่น มาเป็นตัวอย่างให้ก ลุ่ม ประชากรณ์ พิจารณา และกรอกความคิดเห็น ลงใน
แบบสอบถาม เพราะภาพนูนต่้าที่ได้จะมีความสวยงาม คมชัด ขันตอนการท้าสะดวกรวดเร็ว และการจัดเก็บแบบพิมพ์
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ก็สามารถท้าได้งา่ ยเพราะมีน้าหนักเบา และลวดลายต่าง ๆ ในแบบพิมพ์มคี วามแข็งแรงไม่แตกหักเหมือนกับแบบพิมพ์
ที่ท้าจากปูนพลาสเตอร์ จากนันจึงท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยมีขนตอนการด้
ั
าเนินงานดังนี
การสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพนูนต่าที่ทาจากกระดาษใบสับปะรด
จากการทดลอง ผู้วิจัยได้ท้าการส้ารวจ และสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เกี่ยวกับภาพนูนต่้า
โดยน้าข้อมูลที่ได้มาท้าการสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ ได้แบบสอบถามที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกกลุ่มท้า
กระดาษใบสับปะรด และสามารถน้าข้อมูลที่ได้จากการสรุปแบบสอบถามไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งมีรายละเอียดของ
แบบสอบถาม และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามในครังนีจะใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยว ที่มา
เยี่ยมชมโครงการทังหมด ตลอดระยะเวลาที่ท้าการวิจัย เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งท้าการแจกแบบสอบถาม และ
รวบรวมแบบสอบถามได้จ้านวนทังหมด 448 แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของภาพนูนต่้าจากกระดาษใบสับปะรดประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บความพึง พอใจ ของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มีต่อ คุ ณ ภาพของภาพนู น ต่้ า จาก
กระดาษใบสับปะรด
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการสอบถาม
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมชมโครงการท้ากระดาษใบสับปะรดในระยะเวลา 1 ปี
จ้านวนทังหมด 100%
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน้าข้อมูลที่ได้ทังหมดมาตรวจสอบ
ความเรียบร้อย เพื่อจะน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยสถิตทิ ี่ใช้ค้านวณค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และน้าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง จากนันท้าการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของภาพนูนต่้า จากกระดาษใบสับปะรด ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม จ้านวน 448 ชุด โดยใช้หลักทางสถิติ เพื่อท้าการวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ จากนันน้ามาสรุปการวิเคราะห์
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ตามหัวข้อดังต่อไปนี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังแสดงในตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลพืนฐานเรื่องเพศของกลุม่ เป้าหมาย
เพศ
จานวน
ชาย
121
หญิง
327
รวม
448

ค่าร้อยละ
27.01
72.99
100
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จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.99 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 27.01
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลพืนฐานด้านอายุของกลุม่ เป้าหมาย
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/
ตอนปลาย/เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
50
309

ค่าร้อยละ
11.16
68.97

84
5
448

18.75
1.12
100

จากตารางที่ 2 แสดงช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีจ้า นวนมากที่สุดคือ 41 ถึง 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 34.37
ช่วงอายุรองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.77 และช่วงอายุที่มีจ้านวนน้อยที่สุด คือช่วงอายุ 60 ปี
ขึนไปคิดเป็นร้อยละ 6.03
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลพืนฐานด้านระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
อายุ
ต่้ากว่า 20 ปี
20 ถึง 30 ปี
31 ถึง 40 ปี
41 ถึง 50 ปี
51 ถึง 60 ปี
60 ปีขนไป
ึ
รวม

จานวน
47
102
72
154
46
27
448

ค่าร้อยละ
10.49
22.77
16.07
34.37
10.27
6.03
100

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับ การศึก ษาของกลุ่ม เป้า หมายส่ว นใหญ่จ ะอยู่ใ นระดับ มัธ ยม ศึก ษาตอนต้น /
ตอนปลาย/เทีย บเท่า คิด เป็น ร้อ ยละ 68.97รองลงมาคือ ระดับ ปริญ ญาตรี คิด เป็น ร้อ ยละ 18.75 ระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.16 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.12
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ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลพืนฐานด้านความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่้าจากกระดาษใบสับปะรดของ
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็น

ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่าจากกระดาษใบสับปะรด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จ้านวน ร้อยละ

จ้านวน ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

1. ความคมชัด

135

30.1

286

63.8

25

5.6

2.
3.
4.
5.

122
50
144
137

27.2
11.2
32.2
30.6

293
242
247
263

65.4
54
55.1
58.7

33
147
57
48

7.4
32.8
12.7
10.7

ความสวยงาม
ความแข็งแรงคงทน
ใช้เป็นของฝากของที่ระลึก
เหมาะกับการท้าเพื่อ
จ้าหน่าย

จ้านวน ร้อยละ

2

0.5

6

1.3

จ้านวน ร้อยละ

3

0.7

จากตารางที่ 4 สามารถสรุ ป ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพของภาพนู น ต่้ า จากกระดาษ ใบสั บ ปะรดที่
กลุ่มเป้าหมายได้เลือกเป็นจ้านวนสูงสุดในแต่ละด้านดังนี
ความพึงพอใจในด้านความคมชัดกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 63.8
ความพึงพอใจในด้านความสวยงามกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 65.4
ความพึงพอใจในด้านความแข็งแรงคงทนกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 54
ความพึงพอใจในด้านใช้เป็นของฝากของที่ระลึกกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 55.1
ความพึงพอใจในด้านเหมาะกับการท้าเพื่อจ้าหน่ายกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 58.7
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลพืนฐานด้านความพึงพอใจในขนาดของภาพนูนต่้าจากกระดาษใบสับปะรดของ
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็น

1. ขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร
2.ขนาด 30 ถึง 50 เซนติเมตร
3.ขนาด 50 ถึง 70 เซนติเมตร
4. ขนาด 70 ถึง 90 เซนติเมตร
5.ขนาด 90 เซนติเมตรขึนไป

มากที่สุด
จ้านวน ร้อยละ
354
79.0
386
86.2
335
74.8
338
75.5
328
73.2

ความพึงพอใจในขนาดของภาพ
มาก
ปานกลาง
น้อย
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ
67
15.0
18
4.0
9
2.0
49
10.9
9
2.0
4
0.9
87
19.4
19
4.2
7
1.6
74
16.5
28
6.3
8
1.7
83
18.5
31
6.9
4
0.9

น้อยที่สุด
จ้านวน ร้อยละ

2

0.5

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปความพึงพอใจในขนาดของภาพนูนต่้าจากกระดาษใบสับปะรดที่กลุม่ เป้าหมายได้
เลือกเป็นจ้านวนสูงสุดคือขนาด 30 ถึง 50 เซนติเมตร อันดับรองลงมา คือ ขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดลองสร้ า งแบบพิ ม พ์ ที่ ท้ า จากเรซิ่ น แล้ ว น้ า แบบพิ ม พ์ ม าท้ า การทดลองท้ า ภาพนู น ต่้ า จาก
ใบสับปะรด สุดท้ายน้าภาพนูนต่้าที่ได้ไปหาความพึงพอใจ จากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมกระบวนการท้ากระดาษ
ใบสับปะรด สามารถสรุปผลได้ดังนี
สรุปผลการทดลอง
1. ภาพนูนต่้า ที่ได้จากแบบพิมพ์ ที่ท้าจากเรซิ่น จะมีความสวยงาม คมชัด ขันตอนการท้าสะดวกรวดเร็ว และ
การจัดเก็บแบบพิมพ์ก็สามารถท้าได้งา่ ยเพราะมีน้าหนักเบา และลวดลายต่างๆในแบบพิมพ์มีความแข็งแรงไม่แตกหัก
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามในครังนีจะใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยม
ชมโครงการทังหมด ตลอดระยะเวลาที่ท้าการวิจัย เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งท้าการแจกแบบสอบถาม และ
รวบรวมแบบสอบถามได้จ้านวนทังหมด 448 แบบสอบถาม
3. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.99 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 27.01
4. อายุของกลุ่มเป้าหมาย ที่ มีจ้านวนมากที่สุดคือ 41 ถึง 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 34.37 ช่วงอายุรองลงมาคือ
ช่วงอายุ 20 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.77 และช่วงอายุที่มีจ้านวนน้อยที่สุด คือช่วงอายุ 60 ปีขนไปคิ
ึ
ดเป็นร้อยละ 6.03
5. ระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 68.97 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.75 ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.16 และ
สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.12
6. ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่้าจากกระดาษใบสับปะรด ที่กลุม่ เป้าหมายได้เลือกเป็นจ้านวนสูงสุด
ในแต่ละด้านจะเลือกระดับ มาก ทังหมด โดยเรียงตามข้อดังนี
ด้านความคมชัด เลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 63.8
ด้านความสวยงาม เลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 65.4
ด้านความแข็งแรงคงทน เลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 54
ด้านใช้เป็นของฝากของที่ระลึก เลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 55.1
ด้านเหมาะกับการท้าเพื่อจ้าหน่าย เลือกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 58.7
7. ความพึงพอใจในขนาดของภาพนูนต่้าจากกระดาษใบสับปะรดที่กลุม่ เป้าหมายได้เลือกเป็นจ้านวน
สูงสุดคือขนาด 30 ถึง 50 เซนติเมตร อันดับรองลงมา คือ ขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร
ปัญหาและอุปสรรค
1. ขันตอนการท้ากระดาษต้องติดไฟจากไม้ฟืนในการต้ม ซึ่งจะท้าให้เกิดควันไฟจ้านวนมาก
2. ปัญหาเรื่องสภาพอากาศในการตากภาพนูนต่้า ต้องตากในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดดและฝนเพื่อไม่ให้ภาพนูนต่้า
เสียรูปทรง
3. ช่วงการทดลองอยู่ในหน้าฝนจ้ามีความล้าบากในการทดลองเป็นอย่างมาก
4. ช่วงการทดลองเกิดหมอกควันจากไฟป่า ผู้น้าชุมชนห้ามก่อไฟทังหมู่บ้าน จึงขาดกระดาษในการทดลอง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรสร้างเตาต้มใบสับปะรดแบบไร้ควัน
2. ควรทดลองท้าภาพนูนต่้าจากกระดาษที่ได้จากวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกใหม่
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ผลิตภาพกระบวนการลาเลียงอ้อยติดรถบรรทุก
The productivity of transport sugar cane truck
กานต์ จันทระ1*, ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์2, โกเมนทร์ พร้อมจะบก3, พลวัฒน์กองสมบัติ4, เมธาวัฒน์ ดลประสิทธิ์4
วรรธชัย เชือบุญมี4, อาทิตย์ พรวิชา4 และ อาทิตย์ สมรัก4
KanJantara1*,Yutthasin Chaisit2,Komen Promjabok3,Ponlawat Kongsombut4, Matawat Donprasit4,
Wattachai Chaeboonmee4, Artit Ponvicha4 and Artid Somrak4
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อการปรับปรุงวิธีการในการล้าเลียงอ้อยขึนรถบรรทุก ผู้วิจัยมีแนวคิด 1) ออกแบบและ
สร้างเครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก 2) หาประสิทธิภาพเครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก 3) ประเมินคุณภาพเครื่อง
ล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 5.5 แรงม้าเป็นต้นก้าลัง โดยรอบสายพานที่ความเร็วรอบ 66.52 รอบ
ต่อนาที หรือระยะในการล้าเลียง 0.618 เมตรต่อวินาที การทดลองใช้เครื่องล้าเลียงอ้อย ที่น้าหนัก 20 กิโลกรัม จ้านวน
5 ครัง และน้าหนัก 25 กิโลกรัม จ้านวน 4 ครัง ตามล้าดับ ผลจากการทดลองเมื่อเปรียบเทียบการล้าเลียงอ้อยทุก ๆ 100
กิ โ ลกรั ม พบว่ า การล้ า เลี ย งอ้ อ ยที่ น้ า หนั ก 25 กิ โ ลกรั ม ล้ า เลี ย ง 4 ครั ง เท่ า กั บ 12.06 วิ น าที ต่ อ 100 กิ โ ลกรั ม
มีประสิทธิภาพดีกว่าการล้าเลียงอ้อยที่น้าหนัก 20 กิโลกรัม ล้าเลียง 5 ครัง เท่ากับ 12.22 วินาทีต่อ 100 กิโลกรัม ผลการ
ประเมินคุณภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 83.69 เปอร์เซ็นต์ การล้าเลียงอ้อยโดยใช้เครื่องล้าเลียงช่วยให้การท้างานสะดวก
รวดเร็ว ลดความเมื่อยล้าของแรงงาน และใช้แรงงานคนน้อยลง
คาสาคัญ: ผลิตภาพ, การล้าเลียง, อ้อย
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Abstract
The objectives of this research is to improve the method of transporting cane up trucks have ideas : 1) Design
and construction of sugarcane conveyor trucks. 2) Finding the efficiency of sugarcane conveyor trucks. 3) Assess the
quality of sugarcane trucks transported. Use a small engine 5.5 horsepower, around the belt speed 66.52 rpm. or stage
in the transport 0.618 per second. The experiments using the cane lift weight quantity 20 kilograms of 5 times, and use
the cane lift weight quantity 25 kilograms of 4 times. The results of the experiments comparing the sugarcane transport
per 100 kilograms, the transport of sugarcane at 25 kgs conveyed of 4 times (12.06 sec/100 kg) was efficiency than 20
kgs conveyed 5 times (12.22 sec/100 kg). The average quality of the test was 83.69 percent. Conveying using a
conveyor made it easy to work, quickly, reduce labor fatigue and less labor.
Keywords: productivity, transporting, sugarcane

บทนา
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิ จที่ส้าคั ญของประเทศไทยทั งนีเพราะอ้อยเป็ นวั ตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้ อยและน้ าตาล
ประเทศไทยส่ งออกน้ า ตาลเป็ นอั นดั บ 3 ของโลกน้ ารายได้ เข้ าประเทศประมาณ 20,000 ถึ ง 30,000 ล้ านบาทต่ อปี
(กรมวิชาการเกษตร, 2555) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะมีรายได้จากการจ้าหน่ายอ้อยทังหมดประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ภาคเกษตรทังหมดนอกจากนียังเป็นตลาดแรงงานใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องทังด้านแรงงานตัดอ้อยและ
แรงงานในโรงงานน้าตาลซึ่งในช่วงฤดูตัดอ้อยประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนเมษายนจะมีการจ้างแรงงานไม่ต่้า
กว่า 600,000 คนทังนียังไม่รวมถึงแรงงานในการบรรทุกและขนส่งอ้อยปี 2553 มีพืนที่ปลูก 6.31 ล้านไร่และมีผลผลิตต่อปี
เฉลี่ย 10.47 ตันต่อไร่จังหวัดสุโขทัยมีพืนที่ปลูกอ้อยประมาณ 1.5 แสนไร่คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของพืนที่ปลูกอ้อยทังประเทศ
และมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 10.53 ตันต่อไร่ทังนีเนื่องจากมี หลากหลายพันธุ์และการจั ดการที่ แตกต่างกันวิธีการเพิ่ ม
ผลผลิตอ้อยวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้อีกวิธีหนึ่งได้แก่การให้น้าแบบน้าหยดใต้ผิวดินที่สามารถเพิ่มผลผลิต
ได้ถงึ 75-100 เปอร์เซ็นต์นอกจากนียังช่วยประหยัดน้าได้ถงึ 45-50 เปอร์เซ็นต์มอี ัตราการให้น้าที่สม่้าเสมอลดจ้านวนวัชพืช
และค่าจ้างแรงงานในการก้าจัดวัชพืชลดการใช้พลังงานสามารถให้ปุ๋ยและสารเคมีอ่ืนละลายไปกับน้าพร้อมๆกันถ้าเกษตรกร
ในพืนที่จังหวัดสุโขทัยปลูกอ้อยโดยมีการให้น้าแบบน้าหยดใต้ผิวดินมีผลก้าไรมากกว่าการผลิตอ้อยในระบบการใช้น้าฝนและ
การให้น้าบนผิวดิน 8,811 บาทต่อไร่และ 5,552 บาทต่อไร่ตามล้าดับ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลและ
พลังงานทดแทน ปัจจุบันประเทศไทยมีพืนที่ปลูกอ้อย 6-7 ล้านไร่ ให้ผลผลิตอ้อยรวม 60-70 ล้านตัน ค่าเฉลี่ยของผลผลิต
อ้อย 8-11 ตันต่อไร่ แต่ละปีให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทังระบบ ไม่น้อยกว่า 7 หมื่นล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่แข่งที่ส้าคัญ เช่น บราซิล และออสเตรเลีย ให้คา่ เฉลี่ยผลผลิตอ้อย 13-15 ตันต่อไร่ การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่ให้
ผลผลิตอ้อยและความหวานสูง จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตของชาวไร่อ้อย สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้ อยและ
น้าตาลทรายในประเทศให้แข่งขันกับประเทศผู้สง่ ออกรายใหญ่ของโลกได้ โดยพันธุ์อ้อยที่ดตี ้องให้ผลผลิตสูงและความหวาน
สูง ต้านทานต่อโรคและแมลง มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี เช่น ไว้ตอได้หลายครัง ทนทานต่อการหักล้มไม่ออกดอก เป็นต้น
และปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกอ้อยที่ส้าคัญในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้มีอ้อยพันธุ์ดสี ่งเสริมชาวไร่ออ้ ยอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาที่ส้าคัญของการปลูกอ้อยในปัจจุบันคือ ประสิทธิภาพการท้างานในการล้าเลียงอ้อยไม่มากและต้นทุนการ
ผลิตสูง อัตราการล้าเลียงช้าและเกิดความเมื่อยล้าในการท้างาน มีสาเหตุอาจมาจากการจ้างเครื่องจักรที่แพง เกษตรกรใช้
พันธุ์เก่าและไม่ปลอดโรคใบขาว สภาพพืนที่เสื่อมโทรม ขาดความรู้ที่ทันสมัย และขาดระบบการชลประทาน แนวทางแก้ไข
คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานและลดต้นทุนการผลิต และปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนคนงานถึงว่าเป็นปัญหามาก
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อาจเป็นเพราะผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า ความเมื่อยล้าในการท้างานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึน การขาดแคลนคนงานและการ
ล้าเลียงอ้อยจึงต้องมีเครื่องจักรมาช่วยในการล้าเลียง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีดาเนินงานและขั้นตอน การออกแบบและสร้างเครื่องลาเลียงอ้อยติดรถบรรทุก
มีแผนการด้าเนินงานตามขันตอนดังต่อไปนี
1. ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฏี เกี่ยวกับอ้อย ทฤษฏีเกี่ยวกับเหล็ก ทฤษฏีเกี่ยวกับ เพลาและ
สายพานและระบบโซ่ ทฤษฏีเกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็ก ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงดึงวิธีการล้าเลียงอ้อยแบบเดิมใช้แรงงานคนใน
การล้าเลียงขึนรถบรรทุก สมการต่าง ๆ การออกแบบการค้านวณในการประเมินผลหาความสามารถในการท้างาน
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับวัสดุเช่น เหล็กฉาก เหล็กกล่องโซ่สายพานเหล็กเส้น(ตะขอเกี่ยว) เครื่องมือ เช่น เครื่องชั่งน้าหนัก
นาฬิกาจับเวลา อุปกรณ์ที่ใช้ในการด้าเนินการสร้าง
2. ขั้นตอนการเขียนแบบและออกแบบ
ศึกษาข้อมูลส่วนประกอบของเครื่องเพื่อน้าไปใช้ในการออกแบบด้าเนินการออกแบบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Auto Computer Aided Design (Auto CAD) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid workให้มีขนาดของเครื่อง 200 x1300x 3000
มิลลิเมตร(กว้าง x ยาว x สูง) สามารถล้าเลียงอ้อยยาว 3 เมตรที่น้าหนัก 20 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัมการท้างานของ
เครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุกอาศัยการส่งก้าลังขับด้วยเครื่องยนต์เล็ก ขนาด 5.5แรงม้า ทดรอบโดยใช้พูเลย์สายพาน
และให้เหลือความเร็วรอบ 66.52 รอบต่อนาทีขับส่งผ่านโซ่ส่งก้าลัง ไปยังเพลาซึ่งวางในแนวนอนที่ยึดติดกับชุดล้าเลียง
อ้อย และชุดล้าเลียงอ้อย เชื่อมต่อกับชุดโซ่ส่งก้าลัง เมื่อเครื่องยนต์ท้างานชุดตะขอเกี่ยวจะเคลื่อนที่เพื่อล้าเลียงอ้อยเข้าสู่
รถบรรทุก และเคลื่อนที่ลงมาเพื่อล้าเลียงอ้อยชุดต่อไปแบบการสร้างเครื่อง ดังแสดงใน ภาพที่ 4-9
3. หลักการสร้างเครื่อง
การท้างานของเครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุกใช้เครื่องยนต์เล็ก ขนาด 5.5แรงม้าเป็นต้นก้าลัง ส่งก้าลังด้วย
สายพาน ไปยังเพลา และเพลาหมุนไปยังโซ่ส่งก้าลัง เพื่อให้ตะขอเกี่ยวเคลื่อนทีผ่ ่านที่วางอ้อยและล้าเลียงอ้อยขึนสู่รถบรรทุก
ตัว และตะขอเคลื่อนที่ลงมาล้าเลียงอ้อยชุดต่อไปตามรอบความเร็วของต้นก้าลังที่ก้าหนดไว้ จนกว่าจะท้าการปิดเครื่อง
4. ขั้นตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่อง
น้าอ้อย 200กิโลกรัม (ท้าการทดลองที่ 20 กิโลกรัม จ้านวน 5 ครัง และอ้อยท้าการทดลองที่ 25 กิโลกรัม จ้านวน
4 ครัง) นาฬิกาจับเวลาและใบบันทึกผลการทดลองแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ท้าการทดลอง จ้านวน 5 ครังละ ครังละ 20
กิโลกรัม และชุดที่ 2 ท้าการทดลอง จ้านวน 4 ครังละ ครังละ 25 กิโลกรัมในการทดลองแต่ละครังจะท้าการชั่งน้าหนักอ้อยและ
มัดตามขนาดที่ก้าหนด ท้าการบันทึกเวลาในแต่ละครังที่ท้าการทดสอบและหาค่าเฉลี่ย ดังแสดงในภาพที่ 10-13
5. การประเมินการใช้งานเครื่องลาเลียงอ้อยติดรถบรรทุก
ประเมินการใช้งานเครื่องที่พัฒนาขึ นจะท้าการประเมินทังหมด 3 ด้าน คือ 1) การประเมินทางด้านกายภาพ
10 หัวข้อได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างหาง่ายความสะดวกในการปฏิบัตงิ านความเหมาะของตัวเครื่องความแข็งแรงทนทานของ
เครื่องความสูงของตัวเครื่องรูปทรงของตัวเครื่องต้าแหน่งการติดตังของอุปกรณ์ความเรียบร้อยของตัวเครื่องความสวยงาม
การบ้ารุงรักษาง่าย 2) การประเมินทางด้านวิศวกรรม 9 หัวข้อ ได้แก่ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้าแหน่งที่ตั งของ
อุปกรณ์ความเหมาะสมของโครงกับอุปกรณ์อัตราทดรอบของพลูเลย์ขนาดของเครื่องต้นก้าลังความคล่องตัวในการเคลื่อนที่
ความเร็วที่ใช้การเลือกใช้สายพานแรงขับเคลื่อนในการใช้งาน 3) การประเมินทางด้านการใช้งาน 5 หัวข้อ ได้แก่ อัตราในการ
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ล้าเลียงอ้อยความสะดวกในการใช้งานการเคลื่อนย้ายเครื่องล้าเลี ยงอ้อยติดรถบรรทุกสะดวกเวลาในการล้าเลียงที่คงที่
ประสิทธิภาพของเครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก ทังนี ในแต่ละหัวข้อก้าหนดคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท้าการสาธิตการ
ท้างานของเครื่องให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 10 คน นักวิชาการด้านวิศวกรรม 3 คน นักวิชาการด้านเกษตร 2 คน และเกษตรกร
ไร่ออ้ ย 5 คน เพื่อท้าการประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูล จากนันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการ
ประเมินในแต่ละด้านเพื่อสรุปผลตามเกณฑ์ ดังนี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 – 100 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 – 69 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 00 – 49 หมายถึง ต้องแก้ไข
6. สรุปผลการเปรียบเทียบวิธีเดิม (ใช้แรงงาน) กับ วิธีใหม่ (การออกแบบเครื่องลาเลียง)
สรุปผลเปรียบเทียบวิธีเดิม(ใช้แรงงาน) กับ วิธีใหม่(การออกแบบเครื่องล้าเลียง)ความแตกต่างกันในการท้า
การล้าเลียงอ้อยขึนรถบรรทุก

ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องลาเลียงอ้อยติดรถบรรทุก
จากการศึกษาได้ผลการออกแบบและสร้างเครื่องเครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก มีจุดเด่นคือ เครื่องใช้
งานง่าย มีน้าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูก เหมาะส้าหรับ รถบรรทุกที่ต้องการล้าเลียงขึนรถบรรทุกโดยมี
ส่วนประกอบต่างๆ ที่ส้าคัญ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก
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1. ชุดโครงสร้างเครื่อง
ชุดโครงสร้างเครื่อง ท้าจากเหล็กกล่อง ขนาด 1.0 นิว x 2.0 นิว หนา 2.0 มิลลิเมตร เชื่อมให้แข็งแรง ท้า
หน้าที่ในการรับน้าหนัก และส้าหรับยึดส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง เช่น ชุดตะขอและที่วางรับน้าหนักอ้อยชุดพูเลย์
สายพานและโซ่ส่งก้าลังเครื่องยนต์ต้นก้าลัง
2. ชุดพูเลย์สายพานและโซ่ส่งก้าลัง
มีลักษณะเป็นการส่งก้าลังจากเครื่องยนต์เล็ก ส่งก้าลังผ่านพู่เลย์สายพาน โดยความเร็วรอบอยู่ที่ การหา
ความเร็ ว รอบ 1450x(3 /12) = 362.5 รอบต่อ นาที ส่ ง ก้ า ลั ง ไปยั ง พู่เลย์ส ายพานครั งที่ ส องโดยใช้ค วามเร็ ว รอบ
362.5x(3/7) = 155.35 รอบต่อนาที และส่งก้าลังโดยโซ่ส่งก้าลังโดยความเร็วอยู่ที่ 155.35x(3/7) = 66.52 รอบต่อ
นาทีและเชื่อมต่อกับชุดตะขอเกี่ยวที่ท้าหน้าที่ล้าเลียงอ้อยเข้าสูร่ ถบรรทุก
3. ชุดตะขอและที่วางรับน้าหนักอ้อย
ประกอบตะขอ ส้าหรับเกี่ยวและล้าเลียงอ้อยเข้าสู่รถบรรทุก โดยท้าจากเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ¾ นิว
เชื่อมเป็นรูปสามเหลี่ยม ดังแสดงในภาพที่ 2 ที่และที่วางรับน้าหนักอ้อยโดยท้าจากเหล็กกล่องขนาด 1.0 นิวx 1.0 นิว
หนา 2.0 มิลลิเมตร และเชื่อมติดกับโครงสร้างเครื่องมีความแน่นหนาและสามรถรับน้าหนักได้ตามที่ก้าหนดเพื่อรองรับ
มัดอ้อยก่อนท้าการล้าเลียงอ้อยในแต่ละรอบการท้างานดังแสดงในภาพที่ 3
4. เครื่องยนต์ต้นก้าลัง
เครื่องยนต์เล็ก มีขนาด 5.5 แรงม้า ทดรอบโดยใช้พูเลย์สายให้เหลือความเร็วรอบ 66.52 รอบต่อนาที

ภาพที่ 2 ภาพตะขอเกี่ยวเครื่องล้าเลียงอ้อย ภาพที่ 3 ภาพที่วางอ้อยเครื่องล้าเลียงอ้อย
2. ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องลาเลียงอ้อยติดรถบรรทุก
จากผลการทดลองเครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุกเป็นการทดลองทังหมด 2 ชุด แต่ละชุดแบ่งการล้าเลียง
เป็น 5 ครัง ครังละ 20 กิโลกรัมและ 25 กิโลกรัมโดยพบว่าเวลาที่ใช้ในการล้าเลียงอ้อยติดขึนบรรทุกจะต่างกันเล็กน้อย
เนื่องจากความไม่คงที่ของแรงดึงของเครื่องยนต์เล็กท้าให้มีเวลาแตกต่างกัน
ผลการทดลองชุดที่ 1 การล้าเลียงอ้อยที่น้าหนัก 20 กิโลกรัม ครังที่ 1,2,3,4 และ 5 ได้เวลาเท่ากับ 2.42,
2.40, 2.43, 2.67 และ2.30 วินาทีต่อครัง, ตามล้าดับ (ค่าเฉลี่ย 2.44 วินาทีต่อครัง)ผลการทดลองชุดที่ 2 การล้าเลียง
อ้อยที่น้าหนัก 25 กิโลกรัม ครังที่ 1,2,3, และ 4 ได้เวลาเท่ากับ 2.89, 3.01, 2.97 และ 3.02 วินาทีต่อครัง, ตามล้าดับ
(ค่าเฉลี่ย 3.02 วินาทีต่อครัง) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาอัตราประสิทธิภาพเครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก
น้าหนัก
ครั้งที่ 1
ครั้งที 2 ครั้งที 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
20 Kg.
25 Kg.

2.42
2.89

2.40
3.01

2.43
2.97

2.67
3.02

2.30
-

รวม
(วินาที)
12.22
12.06

เฉลี่ย
(วินาที)
2.44
3.02

3. ผลการประเมินการใช้งานเครื่องลาเลียงอ้อยติดรถบรรทุก
สรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องล้าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก การประเมินทางด้านกายภาพ 10 หัวข้อ มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 83.50 เปอร์ เซ็ น ต์ การประเมิน คุ ณ ภาพทางด้ า นวิ ศ วกรรม 9 หั ว ข้ อ มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 83.05
เปอร์เซ็นต์ การประเมินคุณภาพทางด้านการใช้งาน 5 หัวข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.25 เปอร์เซ็นต์ และคุณภาพทางด้าน
การใช้งานมีคา่ มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพเฉลี่ยทัง 3 ด้าน
รายการที่ประเมิน
ก. ลักษณะทางด้านกายภาพ
ข. ลักษณะทางด้านวิศวกรรม
ค. ลักษณะทางด้านการใช้งาน
รวม

คะแนนรวม
668
598
341
1,607

คะแนนเฉลี่ย (%)
83.50%
83.05%
85.00%
83.69%

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลอง พบว่าผลการทดลองชุดที่ 1 การล้าเลียงอ้อยที่น้าหนัก 20 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ย 2.44 วินาทีต่อ
ครั ง ผลการทดลองชุดที่ 2 การล้ าเลี ยงอ้อยที่ น้ าหนั ก 25 กิ โลกรั ม ค่ าเฉลี่ ย 2.99 วินาที ต่อครั งเมื่อเปรี ยบเที ย บ
ประสิทธิภาพในการล้าเลียงที่น้าหนัก 25 กิโกรัมมีประสิทธิภาพดีกว่าการล้าเลียงอ้อยที่น้าหนัก 20 กิโลกรัม (เปรียบเทียบ
เมื่อล้าเลียงอ้อยทุกๆ 100 กิโลกรัม การล้าเลียงอ้อยที่น้าหนัก 20 กิโลกรัมล้าเลียง 5 ครัง เท่ากับ12.22 วินาที การล้าเลียง
อ้อยที่น้าหนัก 25 กิ โลกรัมล้าเลียง 4 ครัง เท่ากับ 12.06 วินาที)สรุปผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 83.69
เปอร์เซ็นต์ โดยการประเมินคุ ณภาพทางด้านกายภาพของเครื่องล้าเลี ยงอ้อยติดรถบรรทุ ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 83.50
เปอร์เซ็นต์การประเมินคุณภาพทางด้านวิศวกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.05 เปอร์เซ็นต์การประเมินคุณภาพทางด้านการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.25 เปอร์เซ็นต์และคุณภาพทางด้านการใช้งานมีค่ามากที่สุดการล้าเลียงโดยใช้เครื่องล้าเลียง
ช่วยให้การท้างานสะดวก รวดเร็ว ลดความเมื่อยล้าของแรงงาน และใช้แรงงานคนน้อยลง
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ภาพที่ 4 แบบเครื่องยนต์เล็กต้นก้าลัง ภาพที่ 5 แบบเพลาบนเครื่องล้าเลียงอ้อย

ภาพที่ 6 แบบตะขอรับน้าหนักเครื่องล้าเลียงอ้อย ภาพที่ 7 แบบเหล็กฉากที่รับน้าหนักอ้อย

ภาพที่ 8 แบบพูเลย์เครื่องล้าเลียงอ้อย ภาพที่ 9 แบบสายพานเครื่องล้าเลียงอ้อย
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ขั้นตอนการทดลองเครื่องลาเลียงอ้อยติดรถบรรทุก

ภาพที่ 10 เปิดสวิตช์เครื่องล้าเลียงอ้อย

ภาพที่ 12 น้ามัดอ้อยมาวางไว้บนฐานรอง

ภาพที่ 11 สตาร์ทเครื่องเพื่อเริ่มการท้างาน

ภาพที่ 13 เมื่อเสร็จการท้างานให้ปิดสวิตช์ทันที
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การศึกษาสมบัติทางกลของการเชื่อมโลหะต่างชนิด ระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติค
(AISI 304) และเหล็กกล้า SS 400
Study of mechanical properties of different types of welding. Between Austen
Stainless Steel (AISI 304) and SS 400 Steel
จักรินทร์ น่วมทิม1 และอนุชา ขวัญสุข1*
Jakarin Nuamtim1 and Anucha Kwansuk1*
บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันมีการน้าโลหะหลายชนิดเข้ามาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเพื่อต้ องการน้า
ข้อดีของโลหะแต่ละชนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมมีปริมารการใช้
งานเพิ่ม ขึ น การเชื่อ มเหล็ ก กล้ า คาร์ บอนกั บ เหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิม มี ประโยชน์ใ นอุ ต สาหกรรมหลากหลายอย่า งเช่ น
อุตสาหกรรมอาหาร โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตถังน้า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมการขนส่ง
งานวิจัยนีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์การเชื่อมโลหะต่างชนิดกันระหว่าง AISI 304 กับ
SS 400 โดยกรรมวิธีก ารเชื่อ มไฟฟ้าด้ ว ยลวดเชื่อ มหุ้ มฟลั กซ์ (Yawata) 304 บากร่ อ งตั ว วี 60 องศา โดยก้ า หนด
พารามิเตอร์ ก ระแสไฟ 90A 100A และ 110 A และน้ า ไปทดลองสมบั ติทางกล ได้ แ ก่ การทดสอบการดั ด โค้ ง งอ
การทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์ส การทดสอบการต้านทานแรงดึง น้าผลที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อหา
กระแสไฟที่สมบูรณ์ที่สุด
ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี จากผลการทดสอบพบว่ากระแสไฟเชื่อม 100 A มีลักษณะของแนวเชื่อมและการ
หลอมละลายและการซึมลึกที่ดีระหว่างชินทดสอบทังสองชนิดเป็นไปอย่างสมบูรณ์ การทดสอบการดัดโค้งงอไม่มีรอย
แตกหรือรอยฉีกขาด และมีค่าความแข็งและค่าการต้านทานแรงดึงที่ สูงสุด ซึ่งให้ค่าความแข็งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 191.67
HV, ค่าการต้านทานแรงดึงเฉลี่ยแล้วอยูท่ ี่ 461.65 MPa
คาสาคัญ: พารามิเตอร์การเชื่อม, เหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิตคิ , เหล็กกล้า SS 400
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Abstract
Nowadays, the combination of the required characteristic from many kinds of metal to produce a new
structural is trend of metal development such as the carbon steel and stainless steel. The welds between Seam
carbon steel and stainless steel are trend to be used in many kinds of industries such as food, plants, manufacture
water tanks, medical device and transportation.
This research aims to study the performance of welding between two metal types of AISI 304 and SS 400
based on the parameter effect comparison by the same process of welding with wire shielded flux 3 0 4 notch
groove V-60 degrees by setting the parameter but different the level of welding current. Three levels of welding
current, 90A, 100A and 110, were selected for this testing. Next, those three welded works were tested the
mechanical characteristic including the testing of bend, Vickers hardness and the tensile strength. The results of
the testing was compared to determine the best solution to of welding current.
From the results, The 100 A welding current is the best solution to achieve the highest level of testing as
the following information. 1) Test bend, crack or tear, 2) the hardness and 3) tensile strength. This gives a solid
average of 191.67 HV, the tensile strength is average at 461.65 MPa.
Keywords: welding parameters, stainless steel, stainless steel SS400

บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันมีการน้าโลหะหลายชนิดมาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเพื่อต้องการน้าข้อดี
ของโลหะแต่ละชนิดใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท้าให้โครงสร้างมีความยืดหยุ่น สามารถรับแรงที่กระท้าที่อยู่ในช่วงที่
ยอมรับได้ การน้าเอาโครงสร้างที่ประกอบด้วยโลหะต่างชนิดไปใช้งานจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้
เกิดความแข็ง การเชื่อมต่อโลหะต่างชนิดสามารถท้าได้ด้วยวิธีการหลายรู ปแบบ เช่น การเชื่อมวิธีทางกล (Mechanical
Joining) การติ ดยึ ดด้ วยกาว (Adhesive) หรื อการเชื่ อม (Welding) เป็ นต้ น อย่ างไรก็ ตามในงานอุ ตสาหกรรมโดยทั่ วไป
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตถังน้า อุตสาหกรรมเคมีปิโตเลียม พบว่าการเชื่อมเป็นวิธีการที่
ได้รับความนิยมน้ามาใช้ในการเชื่อมต่อวัสดุต่างชนิดมากที่สุด โดยกรรมวิธีในการเชื่อมที่นิยมน้ามาใช้คือการเชื่อมความ
ต้านทานแบบจุด (Resistance Spot Welding) การเชื่อมทิก (Tungstn Inert Gas) หรือการเชื่อมมิก (Metal Inert Gas) เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการเชื่อมวัสดุต่างชนิดกันเกิดขึนได้ค่อนข้างยากเนื่องจากวัสดุทังสองนันมีคุณสมบัติทางกล
ทางกายภาพ และทางเคมีที่แตกต่างกันส่งผลท้าให้เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ขึนในเวลาท้าการเชื่อม เช่น การขยายตัว
เนื่องจากความร้อน (Thermal Expansion) ที่แตกต่างกันท้าให้ยากล้าบากในการควบคุมรูปร่างของชินงาน จุดหลอมเหลว
(Melting Temperature) ที่แตกต่างกันท้าให้ความสม่้าเสมอในการหลอมละลายและการควบคุมบ่อหลอมเหลวท้าได้ยาก
และการน้าความร้อน (Thermal Conductivity) ท้าให้เมื่อรอยต่อวัสดุตา่ งชนิดเกิดการเย็นตัว (Cooling)
ลงสู่อุณหภูมิห้องท้าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนที่แตกต่างท้าให้เกิดการแตกร้าวเนื่องจากความเค้นที่เกิดขึนใน
ชินงานได้ ด้วยเหตุนีการเลือกวิธีการเชื่อมจึงต้องพิจารณาด้วยความละเอียดเพิ่มขึน ในอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ
ไทย เช่น ในอุ ตสาหกรรมผลิ ตน้ าตาลมีการน้ าวั สดุ ต่างชนิดเข้ ามาใช้ งานเพิ่ มมากขึ นเพื่อเป็ นการลดราคาค่ าใช้ จ่ าย
และเหตุผลทางด้านการออกแบบทางวิศวกรรมหนึ่งในรอยต่อของวัสดุต่างชนิดที่นิยมใช้ คือ รอยต่อระหว่างเหล็กคาร์บอน
และเหล็กกล้ าไร้ สนิมเนื่องจากต้ องการความสามารถในการป้ องกั นการเกิ ดการกั ดกร่ อนของโลหะที่ใช้เมื่อสัมผั สกั บ
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ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาล แต่หากจะใช้ทุกชินส่วนเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมทังหมดโดยเฉพะบริเวณโครงสร้าง
อาจเกิดความไม่เหมาะสมในการออกแบบได้
การเชื่อมรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมในอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลอาจแบ่ง
ออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ (Shielded Metal Arc Welding: SMAW) และการเชื่อมอาร์ก
โลหะก๊าชคลุม (Gas Metal Arc Welding: GMAW) กระบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ที่ก้าเนิดความร้อนจากการ
อาร์กที่ได้จากพลังงานไฟฟ้า จะท้าให้เกิดการหลอมละลายของโลหะทังสองชนิดตรงรอยต่อของชินงานและลวดเชื่อม
หุ้มฟลักซ์จะท้าหน้าที่ในการเติมเนือโลหะ ท้าให้มีผลต่อโครงสร้างของโลหะ จากอิทธิพลของพารามิเตอร์การเชื่อมอัน
เป็นผลท้าให้เกิดปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านีส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัตทิ างกล
อย่างไรก็ตามการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับตัวแปรการเชื่อมที่ส่งผลต่อสมบัติของโลหะเชื่อมของรอยต่อ
ระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลนันมีการน้าผลการ
ทดสอบที่ผ่านการน้าเสนอในปริมาณน้อยมาก ด้วยเหตุนีหากมีก ารศึกษาเพื่อหาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมต่างๆ ที่มีผล
ต่ อ สมบั ติ โ ลหะเชื่ อ มจะท้ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ งานอุ ต สาหกรรมต่ อ ไปในอนาคตได้ เ ป็ น อย่ า งดี คณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี
จุ ด ประสงค์ ใ นการประยุ กต์การเชื่อ มด้ ว ยลวดเชื่อ มหุ้ ม ฟลั๊ก ซ์ (Shielded Metal Arc Welding: SMAW) ในการเชื่อม
รอยต่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 กับเหล็กกล้าคาร์บอน SS 400 และท้าการศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมที่มีต่อ
สมบัตขิ องรอยต่อเพื่อเป็นประโยชน์น้าไปใช้งานต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุและอุปกรณ์
1. เครื่องทดสอบการดัดโค้งงอ (Bend Test)
2. เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Test)
3. เครื่องทดสอบการต้านทานแรงดึง (Tensile Test)
4. เหล็กกล้าไร้สนิมกลุม่ ออสเตนนิตคิ เกรดAISI 304
5. เหล็กกล้าคาร์บอน SS 400
6. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
7. ลวดเชือ่ มหุ้มฟลักซ์ ใช้ลวดเชื่อมยี่ห้อ ยาวาต้า (Yawata) 304
วิธีการศึกษา
1.กการวางแผน ได้ ท้าการวางแผนการท้ างานของงานวิจั ยนีทั งหมด ตั งแต่เริ่ มต้นจนกระทั งจบ โดยมีการ
ก้าหนดการเตรียมการทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ศึกษาการด้าเนินการเตรียมชืนงานวัสดุและชิ นทดสอบ ตลอดจน
กระบวนการทดสอบด้วยวิธีการแบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน
2.กการเตรียมการ ศึกษาสมบัติทางกล การเชื่อมโลหะต่างชนิดกันระหว่าง AISI 304 กับ SS 400 เมื่อได้ศึกษา
ข้อมูลจากทฤษฎีแล้วได้จัดเตรียมเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ในการทดสอบ
3.กการด้าเนินงาน
ในการออกแบบการทดลองต้องค้านึงถึงชนิดของโลหะและกระแสไฟในการเชื่อมการจะท้าให้การทดลองออกมามี
คุณภาพและตรงจุดมุง่ หมาย มาตรฐานของ ASTM (American Society of Testing and Materials) ในส่วนของการออกแบบนี
ชินทดสอบจะมีขนาด 100×200×9 มิลลิเมตรลวดเชื่อมยี่ห้อ ยาวาต้า (Yawata) 304 ท้าการบากร่องตัววีให้ได้มุม 30 องศา
แล้วน้าชินทดสอบมาต่อชนกัน ท้าการเชื่อมในท่าราบแนวตรงด้วยกระแสไฟ 90A จ้านวน 3 ชิน,100A จ้านวน 3 ชินและ
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110 A จ้านวน 3 ชิน แล้วน้าชินทดสอบไปท้าการทดสอบคุณสมบัติทางกลคือ ทดสอบการดัดโค้งงอ ทดสอบความแข็ง
ทดสอบการต้านทานแรงดึง และการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค และท้าการบันทึกผลการทดสอบ
3.1กสร้างชินทดสอบ
ในการสร้างชินทดสอบ โดยการทดสอบแบบท้าลายสภาพ (Destructive testing) เป็นการทดลองจากวัสดุ 2
ชนิด โดยด้าเนินการสร้างตามขันตอนอย่างละเอียดเริ่มตังแต่ขันตอนการเตรียมชินทดสอบในการเชื่อม การปรับกระแสไฟ
ให้ได้ตามมาตรฐานชินทดสอบ
ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ใช้แทนชินทดสอบ (เช่น กระแสไฟ 90 ชินที่ 1 จะใช้สัญลักษณ์เป็น A1 เป็นต้น )
กระแสไฟเชื่อม
ชินทดสอบที่
(A)
1
2
3
90
A1
A2
A3
100
B1
B2
B3
110
C1
C2
C3
3.1.1กท้าการเชื่อมชินทดสอบ โดยการน้าชินทดสอบทัง 2 ชนิดมาต่อชน และท้าการเชื่อมด้วยท่าราบ
ต่อชน โดยใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ลวดเชื่อ ยาวาต้า (Yawata) 304 และท้าการเชื่อมด้วยกระแสไฟ 90 A จ้านวน 3 ชิน
กระแสไฟ 100 A จ้านวน 3 ชิน กระแสไฟ 110 A จ้านวน 3 ชิน ซึ่งการเชื่อมจะท้าการทับแนวเชื่อม จะมีทังหมด 4 แนว
เมื่อท้าการเชื่อมเสร็จแล้วท้าความสะอาดให้เรียบร้อย รอให้ชินงานเย็นตัว ดังภาพที่ 1

ก) การเชื่อมประกอบชินทดสอบ

ข)กชินทดสอบที่เชื่อมตลอดแนว

ค) ชินทดสอบที่เชื่อมตลอดแนวเสร็จแล้ว

ง)กชินทดสอบที่ท้าการเชื่อมเสร็จแล้ว

ภาพที่ 1 ล้าดับการเชื่อมชินทดสอบ
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3.2dการเตรียมชินทดสอบสมบัตทิ างกล
3.2.1dท้าการตัดแบ่งชินทดสอบที่ได้จากการเชื่อมทดสอบและเตรียมชินทดลองตามมาตรฐาน AWS
D1.1/D1.1M2006 โดยการควบคุมอุณหภูมิในการตัด เพื่อไม่ให้ชินทดสอบตัวอย่างเปลี่ยนแปลงสถานะของโครงสร้ าง
ภายในรอยเชื่อม โดยการตัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตัดตามขวางแนวเชื่อม ส้าหรับน้าไปทดสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีแบบต่าง ๆ
ในที่นีได้ใช้เครื่องไวร์คัท (Wire Cut) ในการตัดแบ่งตังอย่าง

ภาพที่ 2กลักษณะการตัดแบ่งชินทดสอบ

ภาพที่ 3 เครื่องไวร์คัท (Wire Cut) ส้าหรับตัดแบ่งชินทดสอบ
3.2.2 ชินทดสอบส้ าหรั บทดสอบความแข็ ง (Hardness Testing) ท้ าการตั ดแบ่ งชินทดสอบที่ ได้ จาก
การเชื่อมทดสอบและเตรียมชินทดลองตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M2006 โดยการควบคุมอุณหภูมิในการตัด เพื่อไม่ให้
ชินทดสอบตัวอย่างไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของโครงสร้างภายในรอยเชื่อม โดยการตัดแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตัดตามขวางแนว
เชื่อม ส้าหรับน้าไปทดสอบรอยเชื่อมด้วยทดสอบความแข็ง ในที่นีได้ใช้เครื่องไวร์คัท (Wire Cut) ในการตัดแบ่งตังอย่าง
แสดงในภาพประกอบ 4
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ภาพที่ 4กชินทดสอบความแข็ง (Hardness Testing)
3.2.3 ชินทดสอบส้าหรับทดสอบการต้านทานแรงดึง (Tensile Test) ท้าการตัดแบ่งชินทดสอบที่ได้จาก
การเชื่อมทดสอบและเตรียมชินทดลองตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M2006 โดยการควบคุมอุณหภูมิในการตัด เพื่อไม่ให้
ชินทดสอบตัวอย่างไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของโครงสร้างภายในรอยเชื่อม โดยการตัดแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตัดตามขวางแนว
เชื่อม ส้าหรับน้าไปทดสอบรอยเชื่อมด้วยทดสอบความแข็ง ในที่นีได้ใช้เครื่องไวร์คัท (Wire Cut) แสดงในภาพประกอบ 5

ภาพที่ 5กขนาดก้าหนดชินทดสอบการต้านทานแรงดึง
3.3dการทดสอบคุณสมบัตทิ างกล
3.3.1 การทดสอบการดัดโค้ งงอ (Face and Root Bend Test) ทดสอบตามมาตรฐาน ASME E190
เพื่อหาความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม โดยการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1)กFace Bend Test กดดัดด้านรากแนวเชื่อม ท้าให้ด้านหน้าแนวเชื่อม (Surface) เกิดความเค้น
ดึงเพื่อหาความเหนียวหรือความสมบูรณ์บริเวณผลกระทบความร้อน ของแนวเชื่อมทังสองด้าน และผิวหน้าของแนวเชื่อม
2)กRoot Bend Test กดดัดด้านผิวหน้าแนวเชื่อมทาให้ด้านรากแนวเชื่อม (Root) เกิดความ
เค้นดึง (Tension) เพื่อหาความเหนียวหรือความสมบูรณ์ด้านการหลอมละลายลึก (Penetration) ของแนวเชื่อม สถานที่
ทดสอบ ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยมีขันตอนการการทดสอบดังต่อไปนี
1)กน้าชินทดสอบที่ไวคัทเสร็จแล้วมาท้าการกัดผิดหน้าของรอยเชื่อมออกทัง 2 ด้าน
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ภาพที่ 6 ชินทดสอบการโค้งงอ (Face and Root Bend Test)
2)กน้ า ชิ นทดสอบที่ เ ตรี ย มไว้ ต ามมาตรฐานมาวางบนบ่ า รองรั บ ทั งสองจุ ด โดยให้ จุ ด
กึ่งกลางของแนวเชื่อมอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของหัวกด

ภาพที่ 7 น้าชินทดสอบมาวางบนบ่างรองรับ
3)กให้หัวกดเคลื่อนทีก่ ดลงบนชินทดสอบ จนกระทั่งชินทดสอบโค้งงอมีลักษณะเป็นรูปตัวยู (U)

ภาพที่ 8กหัวกดเคลื่อนที่กดลงบนชินทดสอบ
4)กเคลื่อนหัวกดออกจากชินทดสอบแล้วน้าชินทดสอบการดัดโค้งงอออกมาจากเครื่อง
ทดสอบ
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5)กน้าชินทดสอบที่ได้จากการดัดโค้งงอมาตรวจสอบดูว่าที่พืนผิวด้านนอกของชินทดสอบ
ตรงบริเวณที่ดัดโค้ง ซึ่งจะเป็นบริเวณที่รับความเค้นแรงดึงในระหว่างการดัดโค้ง ว่ามีรอยแตกเกิดขึนหรือไม่ โดยการ
ตรวจสอบสามารถท้าโดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า หรืออาจใช้กล้องที่มกี ้าลังขยายไม่เกิน 20 เท่า (ปกติจะก้าหนดให้ใช้
ตาเปล่า) ขอบเขตการยอมรับผลการทดสอบการดัดงองานเชื่อม (Acceptance Criteria-Bend Test)

ภาพที่ 9กชินทดสอบที่ผ่านการทอดสอบการดัดโค้งงอแล้ว
3.3.2dการทดสอบความแข็ง (Hardness Testing) จะทดสอบแบบ Vickers Hardness Test ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASME E92 โดยก้าหนดต้าแหน่งของจุดทดสอบ ใช้หัวกดเพชรมีลักษณะเป็นพีรามิดฐานสี่เหลี่ยม ปลาย
หัวกดท้ามุม 136 องศา ใช้แรงกด 50 HV กดแช่เป็นเวลา 5-10 นาที โดยมีขนตอนการการทดสอบดั
ั
งต่อไปนี

ภาพที่ 10กต้าแหน่งของจุดทดสอบความแข็ง
1)กน้าชินทดสอบความแข็งมาขัดด้วยกระดาษทรายตังแต่เบอร์ 600 จนถึงเบอร์ 4000 เพื่อให้เห็น
รอยเชื่อมทัง 2 ฝั่ง ด้วยเครื่องขัด Buehler Grinder

ภาพที่ 11กชินทดสอบความแข็ง
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2)กน้าชินทดสอบมาวางบนแท่นของเครื่องทดสอบ และในขณะทดสอบจะต้องให้หัวกดอยู่
ในแนวศูนย์กลางของชินทดสอบเสมอ
3)กน้าหัวกด โดยไม่ให้กระแทกหรือมีการสั่นสะเทือนใด ๆ จากนันกด Start เครื่องจะเริ่ม
กดอัตโนมัติ โดยก้าหนดแรงกดจาก 0 - 50 HV โดยจะกดแช่เป็นเวลา 10 - 15 วินาที/จุด

ภาพที่ 12กท้าการกดลงบนผิวชินทดสอบด้วยแรงกดจาก 0 - 50 HV
4)กเมื่อท้าการกดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องทดสอบจะสลับเป็นกล้อง Macro โดยอัตโนมัติ
แล้วเราจึงท้าการปรับกล้องเพื่อท้าการวัดขนาดของรอยกดทัง 2 มุม แล้วบันทึกผลการทดสอบ

ภาพที่ 13กวัดขนาดของรอยกดทัง 2 มุม

ภาพที่ 14กชินทดสอบความแข็งเสร็จเรียบร้อย

Proceedings
446

3.3.3d การทดสอบการต้านทานแรงดึง (Tensile Testing) ท้าการทดสอบตามมาตรฐาน ASME E8
เพื่อหาค่าการต้านทานแรงดึงของแต่ละกระแสไฟ
1)กท้าการกัดผิดรอยเชื่อมด้านบนและด่านล่างออก ให้เสมอกับผิวชินทดสอบ

ภาพที่ 15กชินทดสอบการต้านทานแรงดึง (Tensile Test)
2)กกน้ า ชิ นทดสอบมาติ ด ตั งกั บ หั ว จั บ ด้ า นบนและด้ า นล่ า งของเครื่ อ งทดสอบแรงดึ ง
โดยสอดชินทดสอบเข้าไปในปากกาจับแล้วขันปากจับด้านบนและล่างให้แน่น
3)กกวัดขนาดและป้อนค่าต่าง ๆ ในโปรแกรมโดย Thickness คือ ค่าความหนาของชินทดสอบ,
Width คือ พืนที่หน้าตัดของชินทดสอบ, Length คือ ความยาวของชินทดสอบ, Rate คือ ความเร็วในการทดสอบ จากนันกด
ปุ่ม Start แล้วเครื่องจะท้าการยืดชินทดสอบออกสม่้าเสมอ (ปราศจากการกระแทก) อย่างอัตโนมัติ จนกว่าชินทดสอบจะขาด

ก)กกชินทดสอบขาดออกจากกัน

ข)กกราฟแสดงผลหลังชินทดสอบ

ภาพที่ 16 ท้าการทดสอบการต้านทานแรงดึงเสร็จเรียบร้อย
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4)กกถอดชินทดสอบออกจากเครื่องทดสอบ แล้วบันทึกผลการทดสอบ
กระแสไฟ 90 (A)

กระแสไฟ 100 (A)

กระแสไฟ 110 (A)

ภาพที่ 17 ชินทดสอบการต้านทานแรงดึงเรียบร้อย

ผลการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์การเชื่อมต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคเชื่อมโลหะต่างชนิดกัน
ระหว่าง AISI 304 กับ SS 400 เมื่อได้ท้าการเชื่อมโลหะแล้วน้าไปทดสอบสมบัติทางกลเป็นที่เรี ยบร้ อยแล้วนั น ในบท
ต่อไปนีจะได้กล่าวถึงข้อมูลในการทดสอบสมบัติทางกลเพื่อหาผลการดัดโค้งงอ ค่าความแข็ง และค่าการต้านทานแรงดึง
พร้อมทังน้าไปตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม
การวิเคราะห์ผลการด้าเนินการ
การทดลองพบว่าตัวแปรการเชื่อมด้วยกระแสไฟมีผลต่อสมบัติของแนวเชื่ อม โดยชินทดสอบทังหมด ภายใต้
เงื่อนไขตัวแปรที่ก้าหนดแล้วน้าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง ที่ได้ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าตัวแปรการเชื่อมด้วย
กระแสไฟมีผลต่อการเชื่อมท้าให้ เกิ ดการหลอมละลายของแนวเชื่อมที่ ใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ลวดเชื่อมยี่ห้ อ ยาวาต้า
(Yawata) 304 เป็นตัวน้ากระแสไฟท้าให้เกิดการอาร์กและหลอมละลายของแนวเชื่อม เพื่อน้าไปทดสอบสมบัติทางกลเพื่อหา
ผลการดัดโค้งงอ ค่าความแข็ง และค่าการต้านทานแรงดึง พร้อมทังน้าไปตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม และ
กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมแต่ละระดับส่งผลต่อแนวเชื่อมอย่างชัดเจน
1.กผลการทดสอบการดัดโค้งงอ (Bend Test)
ผลการทดสอบการดัดโค้งงอ (Bend Test) โดยมีชินทดสอบทดสอบอย่างละ 3 ชิน และตรวจสอบด้วย
สายตา (Visual Inspection) ตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1: M2004
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ตารางที่ 1กผลการทดสอบการดัดโค้งงอแบบ Face Bend
กระแสไฟ
การดัดโค้งงอแบบ Face Bend
(A)
ชินที่ 1
ชินที่ 2
ชินที่ 3
90
G
G
G

สรุปผล
G/NG
G

100

G

G

G

G

110

G

G

G

G

*หมายเหตุ:
G หมายถึง ชินทดสอบสมบูรณ์ ผ่านการทดสอบ
NG หมายถึง ชินทดสอบไม่สมบูรณ์มีรอยแตก หรือ แตกหัก ไม่ผ่านการทดสอบ
2 : 3 หมายถึง ในชินทดสอบ 3 ชิน มี G = 2 ชิน และ NG = 1 ชิน ถือว่าชินทดสอบผ่านการทดสอบและ
ถ้ามีชินทดสอบ G =1 ชิน และ NG = 2 ชิน ถือว่าชินทดสอบไม่ผ่านการทดสอบ
จากตารางที่ 1 พบว่าอิทธิพลของพารามิเตอร์การเชื่อมของกระแสไฟที่ใช้ กระแสไฟทัง 3 กระแส 90 A, 100A และ
110A โดยท้าการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) ชินทดสอบหลังการทดสอบดัดโค้งงอเป็นรูปตัวยู (U) บริเวณผิว
โค้งบนสุดคือต้าแหน่งแนวเชื่อมและบริเวณเขตที่ได้รับความร้อนจากกระแสไฟทัง 3 กระแสไฟ และผลการทดสอบพบว่าชิน
ทดสอบมีความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมไม่เกิดรอยแตกหรือฉีกขาดได ๆ แสดงว่ารอยเชื่อมมีความสมบูรณ์ดี
ตารางที่ 2กผลการทดสอบการดัดโค้งงอแบบ Root Bend
กระแสไฟ
การดัดโค้งงอแบบ Root Bend
(A)
ชินที่ 1
ชินที่ 2
ชินที่ 3
90
G
G
G

สรุปผล
G/NG
G

100

G

G

G

G

110

G

G

G

G

จากตารางที่ 2 พบว่า อิทธิ พ ลของพารามิเตอร์ การเชื่อมของกระแสไฟที่ใ ช้ กระแสไฟทั ง 3 กระแส 90
A,100Aและ110A โดยท้าการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) ชินทดสอบหลังการทดสอบดัดโค้งงอเป็นรูปตัว
ยู (U) บริเวณผิวโค้งบนสุดคือต้าแหน่ง แนวเชื่อมและบริเวณที่ได้รับความร้อนจากกระแสไฟทัง 3 กระแสไฟนี และผล
การทดสอบพบว่าชินทดสอบมีความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมไม่เกิดรอยแตกหรือฉีกขาดไดๆ แสดงว่ารอยเชื่อมมีความ
สมบูรณ์ดี
2.กผลการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส ( Vickers Hardness )
ผลการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส ( Vickers Hardness ) ท้าการทดสอบตาม มาตรฐานสากล ASME
E92 ด้วยแรงกด 50 kgf (HV 50) โดยมีชนทดสอบทดสอบอย่
ิ
างละ 3 ชิน
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แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าความแข็ง ( Vickers Hardness ) (HV 50)
300

(HV)

250
200

กระแสไฟ 90 A

150

กระแสไฟ 100 A

100

กระแสไฟ 110 A

50
0
AISI 304

HAZ

Weldment

HAZ

SS 400

ตำแหน่งกด

แผนภูมทิ ี่ 1กแผนภูมแิ ท่งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลรวมของค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส ( Vickers Hardness )
จากแผนภูมิที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าความแข็งบริเวณพืนที่ SS 400 พบว่ากระแสไฟที่เชื่อม 100 A จะให้
ค่าความแข็งพืนที่ SS 400 มากที่สุดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 142.67 HV และค่าความแข็งต่้าที่สุดคือกระแสไป 110 A โดยมี
ค่าความแข็งเฉลี่ยแล้วอยูท่ ี่ 135.33 HV
3.กผลการทดสอบการต้านแรงดึง (Tensile Test)
ผลการทดสอบการต้านแรงดึง (Tensile Test) ท้าการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASME E8 ทดสอบแรงดึง
ในทิศทางตามขวางของแนวเชื่อม (Transverse Tensile Test) โดยมีชินทดสอบทดสอบอย่างละ 3 ชิน และได้ผลการ
ทดสอบการต้านทานแรงดึง
4.1.3.2กแผนภูมแิ ท่งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการทดสอบการต้านทานแรงดึง (Tensile Test)

Tensile Strength (Mpa)

462 (M

461.6
5

461
460
459

459.8
0

461.0
2

458
90

100

110

Tensile
Strength…

กระแสไฟ
(A)

แผนภูมทิ ี่ 2กแผนภูมแิ ท่งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการต้านทานแรงดึง (Tensile Test)
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จากแผนภูมิที่ 2กผลที่ได้จากการทดสอบเมื่อน้ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการต้านทานแรงดึงจากปัจจัยกระแสไฟ
เชื่อม ที่ 90 - 100 A พบว่ากระแสไฟเชื่อมส่งผลต่อค่าความแข็งในการต้านทานแรงดึงของชินทดสอบ พบว่ากระแสเชื่อม
100 A จะให้คา่ ความต้านทานแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 461.65 MPa และกระแสเชื่อม 110 A จะให้คา่ ความต้านทานแรง
ดึงเฉลี่ยแล้วอยูท่ ี่ 461.02 MPa และค่าความต้านทานแรงดึงต่้าสุดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 459.84 MPa ได้แก่กระแสเชื่อม 90 A

สรุปผล
จากการทดสอบพบว่าตัวแปรการเชื่อมด้วยกระแสไฟมีผลต่อสมบัติของแนวเชื่อม ภายใต้เงื่อนไขตัวแปรที่
ก้าหนดแล้วน้าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง ซึ่งผลการทดสอบพบว่าตัวแปรการเชื่อมด้วยกระแสไฟมีผลต่ อ
การเชื่อมท้าให้เกิดการหลอมละลายของแนวเชื่อมที่ใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ลวดเชื่อมยี่ห้อ ยาวาต้า (Yawata) 316L-16
เป็นตัวน้ากระแสไฟท้าให้เกิดการหลอมละลายของแนวเชื่อม และน้าไปทดสอบสมบัติทางกลเพื่อหาผลการดัดโค้งงอ
ค่าความแข็ง และค่าการต้านทานแรงดึง พร้อมทังน้าไปตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม และกระแสไฟที่ใช้ในการ
เชื่อมแต่ละระดับส่งผลต่อแนวเชื่อมอย่างชัดเจน จากการผลทดสอบจึงสรุปได้ว่ากระแสไฟที่ดีที่สุด คือกระแสไฟ 100 A
เพราะว่าลักษณะของแนวเชื่อมและการหลอมละลายและการซึมลึกที่ดีระหว่างชินทดสอบทังสองชนิดเป็นไปอย่างสมบูรณ์
จึงส่งผลต่อการทดสอบการดัดโค้งงอไม่มีรอยแตกหรือรอยฉีกขาด และมีค่าความแข็งและค่าการต้านทานแรงดึงที่ สูงสุด
และเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับกระแสไฟ 90 A และ 110 A จะเห็นได้ว่ากระแสไฟทังสองไม่เหมาะสม เพราะ กระแสไฟ 90 A
เป็นกระแสไฟที่ต่้าเกินไป จึงส่งผลให้มีคา่ ความแข็งและค่าการต้านทานแรงดึงที่ต่้าสุด ส่วนกระแสไฟ 110 A เป็นกระแสไฟสูง
เกินไป จึงส่งผลให้มีคา่ ความแข็งและค่าการต้านทานแรงดึงทีต่ ่้า
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การใช้เตากลีเซอรีนเพื่อให้ความร้อนในกระบวนการเผาถ่านความร้อนสูง
The using glycerin burner for high quality charcoal process
ณรงค์ หูชัยภูม1ิ * น้าพน พิพัฒน์ไพบูลย์1 และนิรุต อ่อนสลุง1
Narong Huchaiyaphum1*, Namphon Pipatpaiboon1 and Nirut Onsalung1
บทคัดย่อ
บทความนีมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าเสนอการออกแบบเตาเผาถ่านความร้อนสูง หรือเตาอิวาเตะโดยใช้กลีเซอรีน
เป็นเชือเพลิงส้าหรับให้ความร้อน โดยการน้าถ่านที่ได้จากเตาอิวาเตะที่ใช้กลีเซอรีนเป็นตัวให้ความร้อนมาท้าการ
ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพถ่านที่ได้ จากเตาอิวาเตะกับเตาประเภทอื่นๆ ทังทางกายภาพของถ่าน ค่าปริมาณ
ความชืนของถ่าน ค่าพลังงานความร้อนของถ่าน เป็นต้น จากการทดลองพบว่า ลักษณะทางกายภาพของถ่านที่ได้จาก
เตาอิวาเตะที่ใช้กลีเซอรีนเป็นตัวให้ความร้อน ถ่านจะมีสีด้าเข้ม มีความหนาแน่นสูงมาก เมื่อน้าถ่านมาเคาะกันจะมี
เสียงกังวาลเหมือนโลหะและผิวหน้ารอยหักมันวาวไม่ติดมือ เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านที่ได้จากเตาประเภทอื่นและค่า
ความชืนของถ่านไม้รวมมีปริมาณความชืนน้อยที่สุดเพียง 2.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งน้อยกว่าค่ามาตรฐานถ่านไม้ชุมชนที่
ก้าหนดเอาไว้ที่ความชืนไม่เกินร้อยละ 8 โดยน้าหนัก และค่าพลังงานความร้อนของถ่านพบว่า ถ่านที่ได้จากเตาอิวาเตะ
ให้พลังงานความร้อนมากที่สุดถึง 18.33 MJ/kg แคลอรี่ต่อกรัม ซึ่งค่าพลังงานความร้อนมากกว่าถ่านที่ได้จากเตา
ดินเหนียวและเตาถัง 200 ลิตรแบบตังประมาณ 10.16 เปอร์เซ็นต์ 15.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ
คาสาคัญ: เตากลีเซอรีน, เตาอิวาเตะ, พลังงานความร้อน
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Abstract
This paper aims to design a high temperature charcoal furnace (Iwate furnace) by using a heating of
glycerin to burn charcoal. The quality of charcoal will be compared with other type furnace. The variables consist
of the physical nature of charcoal, moisture, heating value, and the temperature of the charcoal. The charcoal from
Iwate furnace that burning by glycerin are using as a heat source in this study. The experiments results shown
that physical characteristics of charcoal from Iwate furnace by using glycerin as heat source, the charcoal is dark,
high density and there will be a metallic noise when knock together. The surface is not wrinkled when compared
to the charcoal from the other furnace types. The moisture content of the charcoal from Iwate furnace is lowest
moisture content was only 2.4 percent which less than the standard charcoal for grills that set at should not more
8 percent by weight. The heating value energy of charcoal from Iwate furnace was found highest heating energy
is 18.33 MJ/kg which higher heating value more than the clay burner and 200 liter charcoal burner about 10.16%
and 15.28% respectively.
Keywords: glycerin, Iwate furnace, energy heating

บทนำ
ปัจจุบันการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชนในชนบทยังยึดถือการดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีวิธีชีวิตที่เรียบง่าย
และพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุ บันพัฒนาไปก้าวไกลแค่ไหนก็ตามเช่นการหุงข้าว ทาอาหารมี
การใช้ไม้เป็นฟืนและถ่านเป็นเชื้อเพลิง โดยเพาะถ่านมีการใช้กันมากและแพร่หลายเนื่องจากการประกอบอาหารที่มี
ความจาเป็นต้องใช้ถ่านเช่น การปิ้ง ย่าง หรือเผา และการประกอบอาหารประเภทนี้ไม่เพียงแต่ใช้ในครัวเรือนเท่านัน้ ยังมีใช้
ในร้านอาหารประเภทเนื้อย่าง ไก่ย่าง ปลาเผาเป็นต้น ซึ่งมีการใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงหลัก และถ่านที่ได้นนั้ ได้มาจากการเผา
ซึ่งการเผาถ่านในปัจจุบันมีการเผาหลายวิธี เช่นการเผาถ่านแบบขุดเป็นหลุมแล้วนาไม้ที่จะเผาใส่ลงในหลุมจานัน้ ก็โรยและ
ดัดด้วยแกลบ เมื่อเวลาผ่านไปข้ามคืนหรือข้ามวันจึงมาขุดดูและเก็บถ่าน วิธีน้ีทาให้ไม้ขนาดเล็กเผาไหม้จนหมด ไม่ได้ถ่าน
ไม้ตามปริมาณจริงที่ควรจาได้ หรือการเผาถ่านโดยการใช้ดินก่อเป็นอุโมงค์หรือโดม ยัดไม้เข้าไปภายในแล้วจุดเตาแล้ ว
ปิดอุโมงค์หรือโดม เมื่อถึงเวลาเราก็มาเก็บถ่านไม้วิธีนี้ก็นิยมใช้ แต่ผลที่ได้คือไม้บางส่วนเผาไม้ไม่หมด ทาไห้ต้องเสียเวลา
ในการนามาเผาใหม่และอุโมงค์หรือโดมเมื่อถูกความร้อนบ่อย ๆ มักเกิดความเสียหายต้องซ่อมแซมบ่อย
นอกจากนี้ได้มีผู้ที่ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกั บการเผาถ่านเพื่อนามาใช้ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การเผาถ่าน
โดยใช้ถังน้ามัน 200 ลิตร มาใช้ในการเผาถ่าน [1-3] เพราะเป็นวิธีการเผาถ่านที่ช่วยให้ได้ถ่านในปริมาณมากและเกิดความ
สูญเสียน้อย (หรือการกลายเป็นเถ้าน้อย) แต่การเผาด้วยวิธีน้ีต้องใช้เชื้อเพลิงในการเผา คือไม้ฟืนหรือเศษไม้ต่าง ๆ มาเป็น
เชื้อเพลิ ง เพื่อให้ ความร้ อนแก่ ถังหรือเตาเผา ซึ่ งทาให้ เกิ ดความสูญเสี ยไม้ที่ใช้ในการทาเป็ นเชื้อเพลิ งและการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้ในการเผา ซึ่งการใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นมีราคาสูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเสี่ยงต่ออันตรายอาจเกิดขึ้นได้ ง่ าย
นอกจากนี้ได้ มี การนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทาถ่านชีวภาพเพื่อหาอั ตราส่วนที่ เหมาะสมโดยใช้วั สดุ เหลือใช้ ทาง
การเกษตร คือ ชานอ้อย ลาต้นมันสาปะหลัง และกาบมะพร้าว โดยใช้มูลสัตว์เป็นตัวประสาน ในการทดลองนี้ได้ทาการ
ทดลองประกอบด้วยชุดการทดลองดังนี้ ชานอ้อยเพียงอย่างเดียว, ชานอ้อยผสมกับกาบมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:1:1 ถึง 4:1:1
ชานอ้อยผสมลาต้นมันสาปะหลัง ในอัตราส่วน 1:1:1 ถึง 4:1:1 และนาวัสดุทั้งสามชนิดมาผสมกันแล้วนามาอัดเป็นแท่ง [4]
การศึกษาทดลองเผาถ่านจากเตาขนาดความจุ 8 ลบ.ม. จานวน 3 เตา โดยแต่ละเตาจะเปรียบเทียบวิธีการเผาถ่าน 2 แบบ
คือแบบท้องถิ่นในสวนป่าลาดกระทิง บริษัท ไม้อัดไทย อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กับวิธีการเผาแบบกรมป่าไม้

Proceedings
454

ผลการทดลองพบว่าปริมาณถ่านที่เผาแบบท้องถิ่นเฉลี่ยต่อเตาได้ 28.96 % เทียบกับวิธีการเผาแบบกรมป่าไม้ซึ่งได้ 32.20
% [5] นอกจากนี้ได้มีการศึกษาการทาถ่านหินอัดก้อนที่มีส่วนผสมของขี้เลื่อยและแกลบข้าว โดยมีขี้เลื่อยและแกลบข้าวที่
ย่อยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวประสาน ตัวแปรที่ทาการศึกษาได้แก่ชนิดและปริมาณของชีวมวล ความเข้มข้นของ
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ โดยใช้ อั ตราส่ วนถ่ านหิ นต่อชีวมวล คื อ 90:10, 70:30 และ 50:50 โดยน้าหนั ก ความเข้ มข้ นของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์คือ 1, 3, 5 และ 7% โดยน้าหนักต่อปริมาตร ให้ความร้อนกับของผสมชีวมวลและโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อนาถ่านหินอัดก้อนที่มีส่วนผสมของชีวมวลไปทดสอบความทน
แรงอัด พบว่าความทนแรงอัดของถ่านหินอัดก้อนมีค่าสูงขึน้ เมื่อส่วนผสมของขี้เลื่อยและแกลบข้าวเพิ่มขึน้ [6] ศูนย์สาธิตการ
ใช้ไม้สมพรสหวัฒน์ดอยอ่างขางได้ทาการก่อสร้างเตาเผาถ่านไทย-อิวาเตะ ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร 2 เตา ให้ห่างกัน
ประมาณ 4 เมตร โดยให้เตาทั้งสองอยู่ในห้องกาแพงอิฐมอญอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใช้ความร้อนที่ได้จากการเผ่าถ่านสาหรับอบไม้
ส่วนควันจากเตาเผาถ่านก็บังคับให้ควบแน่นเป็นหยดน้ากลายเป็นน้าส้มไม้ [7] การผลิตเผาถ่านจากเปลือกทุเรียน แล้วอัด
เป็นแท่งโดยใช้กากตะกอนเป็นตัวประสานและศึกษาคุณสมบัติทางกล คุณสมบัตดิ ้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM รวมทั้ง
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนผสมระหว่างเปลือกทุเรียนกับกากตะกอนตั้งแต่
4:1 ถึง 7:1 สามารถอัดขึ้นรูปเป็นแท่งได้และพบว่า อัตราส่วนผสม 6:1 มีคุณสมบัติดีที่สุด เมื่อนาไปทดสอบคุณสมบัติด้าน
เชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM พบว่าถ่านเปลือกทุเรียนผสมกับกากตะกอนมีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนใกล้เคียงกับ
ถ่านไม้ยูคาลิปตัส คือ 30.18% และ 29.03% ตามลาดับ โดยมีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงกว่าถ่านไม้ยูคาลิปตัส 1.15%
[8] การศึกษาและพัฒนาเตาเผาถ่าน เครื่องบดและผสมถ่าน และเครื่องอัดถ่าน ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าเตาเผาถ่านแบบ
200 ลิตร ชนิดตั้งนั้น เผาได้ถ่านปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกบเตาเผาชนิดอื่นๆ เครื่องบดและผสมถ่านในเครื่องเดี ยวกั น
สามารถช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนได้ดีกว่าเครื่องบดและเครื่องผสมถ่านแบบแยกเมื่อใช้ปริมาณถ่านและเวลาที่เท่ากัน
โดยมีค่าเฉลี่ยของเวลาของการทดลองอยู่ที่ 23.13 วินาทีและ 27.1 ตามลาดับ [9] การศึกษาผลของรูปทรงและขนาดรูกลวง
ต่อประสิทธิภาพการให้ความร้อน () ของถ่านอัดแท่งรูปทรงหนาตัด สามเหลี่ยมด้านเท่า (ปริซึม) สี่เหลี่ยมจัตุรัส (แท่ง
สี่เหลี่ยม) หกเหลี่ยมด้านเท่าและวงกลม โดยใชแป้งมั นสาปะหลังเป็นตัว ประสาน จากการทดสอบและวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) พบว่าขนาดและรูปทรงของถ่านอัดแท่งมีผลต่ออุณหภูมิและระยะเวลาการเผาไหม้ [10]
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรีน ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนผลิตไบโอดีเซล
มาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการเผาถ่านความร้อนสูงยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรีนด้วย เนื่องจากกลีเซอรีนเป็นของ
เหลือทิง้ จากการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งกลีเซอรีนมีราคาที่ไม่แพงมากนักและเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการใช้พลังงานทดแทนสาหรับการเผาถ่าน โดยปัจจุบันการเผาถ่านมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น
ใช้ฟืน ใช้แกลบ ใช้ก๊าซหุงต้ม ดังที่กล่าวข้างต้น แต่เตาเผาถ่านที่มคี วามร้อนสูงนัน้ ต้องใช้พลังงานสูงและความร้อนสูงและ
การนาเอาชุดเตาเผาที่ใช้กลีเซอรีนเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เข้าไปใช้ในกระบวนการเผาถ่านความร้อนสูงสาหรับแทนการ
ใช้ก๊าซแอลพีจี (LPG) เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตด้านเชื้อเพลิงลงได้ เพราะราคาก๊าซแอลพีจีกับกลีเซอรีนนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยกลีเซอรีนจะมีราคาถูกกว่าก๊าซแอลพีจี
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การออกแบบเตาความร้อนสูง
ในการสร้างเตาเผาถ่านความร้อนสูง ในครังนีผู้ด้าเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่จะให้เตาเผาถ่านความร้อนสูงที่
สร้างนีมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการน้าไปสร้างเตาเผาถ่านความ
ร้อนสูง โดยได้ออกแบบเตาที่ใช้ในการทดลองดังแสดงในภาพที่ 1 (ก) เป็นลักษณะการออกแบบเตาเผาถ่านความร้อน
สูงแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนันท้าการก่อสร้างตามที่ออกแบบไว้ดังแสดงในภาพที่ 1 (ข)

(ก) แบบ 3D ของเตาเผาถ่านความร้อนสูง

(ข) เตาที่สร้างส้าหรับทดสอบ

ภาพที่ 1 แสดงเตาที่ออกแบบและสร้างส้าหรับการวิจัย
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการศึกษาทดลอง
วัสดุที่ใช้ในการสร้างเตาประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ทนความร้อน ทรายก่อสร้าง อิฐทนความร้อน อิฐแดง ในส่วน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการหาค่าความชืนของถ่าน ประกอบด้วย ตู้อบไล่ความชืน เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล ในส่วนอุปกรณ์ที่
ใช้หาค่าพลังงานความร้ อนของถ่าน ประกอบด้วย เครื่องบอมบ์ แคลลอรี่มิเตอร์ นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัดอุ ณหภู มิ
เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล
วิธีการเผาถ่านในเตาความร้อนสูง
ในกระบวนการเผาถ่านจากเตาอิวาเตะเริ่มจากการจัดเตรียมไม้ติวที่จะน้าไปเผาโดยตัดไม้ ยาว 50 เซนติเมตร
จากนันน้าไม้ที่ตัดเสร็จแล้วไปชั่งน้าหนักเพื่อเตรียมบรรจุเข้าเตา เมื่อบรรจุไม้เข้าเตา โดยเรียงไม้ในแนวตังและให้ไม้ที่
ขนาดเล็กสุดอยู่ด้านในสุดของเตาเผาตามล้าดับขนาดของไม้ ออกมาเรื่อยๆจนเต็มเตา ดังแสดงในภาพที่ 2 (ก) จากนัน
เตรียมกลีเซอรีนเพื่อใช้เป็นเชือเพลิงในการเผาถ่าน ภาพที่ 2 (ข) ท้าการจดบันทึกน้าหนักไม้ฟืนที่ให้ความร้อน อุณหภูมิ
ด้านในเตา และอุณหภูมิที่ปล่องควันทุก ๆ 30 นาที และให้ความร้อนกับไม้ด้านในเตาไปเรื่อยๆ โดยความคุมอุณหภูมิ
ด้านในเตาให้เพิ่มขึนไม่ให้เกิน 15 - 20 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ภาพที่ 2 (ค) เมื่ออุณหภูมิภายในเตาถึง 370 องศา
เซลเซี ย ส หยุ ด ให้ เชือเพลิ ง กั บไม้ด้ า นในเตา พร้ อ มทั งเปิ ด หน้า เตาประมาณ 70 เปอร์ เซ็ น ต์ข องปากเตาทั งหมด
เพื่ออากาศให้เข้าไปในตัวเตาให้มากขึ น แล้วปล่อยให้อุณหภูมิด้านในเตาเพิ่มขึนเรื่อย ๆ จนกระทั่งอุณหภูมิคงที่และ
มีแนวโน้มลดลง 5 - 10 องศาเซลเซียสให้ท้าการเปิดหน้าเตาออกทังหมด เพื่อนให้อากาศเข้าไปในตัวเตาให้มากขึนอีกครัง
ดังภาพที่ 2 (ง) เมื่ออุณหภูมิในเตาเพิ่มขึนจนกระทังคงที่ และมีแ นวโน้ม ที่ ลดลงประมาณ 5 - 10 องศาเซลเซี ย ส
ให้ท้าการปิดปากเตาและปล่องควันให้สนิท เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในตัวเตา และเพื่อหยุดกระบวนการเผาถ่าน รอให้
ถ่านเย็นตัว 1 สัปดาห์ แล้วน้าถ่านออกจากเตาเสร็จแล้วน้าถ่านที่ได้ไปชั่งน้าหนัก
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 2 แสดงขันตอนการด้าเนินงาน (ก) การเรียงไม้ฟืนในเตา (ข) เตากลีเซอรีน
(ค) การจุดเตา (ง) เครื่องวัดอุณหภูมิ

ผลการศึกษา
ผลเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของถ่านที่ได้จากเตา 3 แบบ
จากการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูง อิวาเตะ เตาดินเหนียว
และเตา 200 ลิตร แบบตัง ดังแสดงในภาพที่ 3 พบว่าลักษณะของถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูง มีสีด้าเข้ม มี
ความมันวาว สัมผัสแล้วผงถ่านติดมือน้อยมาก ส่วนถ่านที่ได้จากเตาดินเหนียวมีสีด้าอมแดง ไม่มีความมันวาว สัมผัส
แล้วผงถ่านเปื้อนมือเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูง และถ่านที่ ได้จากเตาถัง 200 ลิตร แบบ
ตัง พบว่าผิวของถ่านมีเถ้าติดอยู่ที่ถ่านเป็นจ้านวนมากไม่มคี วามมันวาวสัมผัสแล้วมีผงถ่านและเถ้าเป็นอย่างมาก

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 3 ถ่านที่ได้จากการเผาจากเตาแต่ละประเภท (ก) ถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูงอิวาเตะ
(ข) ถ่านที่ได้จากเตาดินเหนียว (ค) ถ่านที่ได้จากเตาถัง 200 ลิตรแบบตัง
ผลการทดลองเวลาและอุณหภูมทิ ี่ใช้เผาถ่านในเตาทั้ง 3 แบบ
ผลการทดสอบการเผาถ่านในเตาเผาถ่านความร้อนสูง เตาดินเหนียว และเตาถัง 200 ลิตร แบบตัง ก็พบว่า
ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาถ่านในเตาเผาถ่านความร้อนสูง ใช้เวลาในการเผาถ่านนานที่สุด โดยใช้เวลาในการเผาถ่านถึง
67 ชั่วโมง เตาดินใช้เวลาในการเผาถ่านไป 63.30 ชั่วโมง และเตาถัง 200 ลิตร แบบตัง ใช้เวลาในการเผาถ่านไป 16.30
ชั่วโมง เนื่องจากเตาแต่ละแบบบรรจุไม้เข้าเตาปริมาณไม่เท่ากัน และลักษณะของเตาก็มีความแตกตางกัน จึงไม่สามารถ
บรรจุไม้ในปริมาณที่เท่ากันได้ จึงท้าให้ใช้เวลาในการท้าให้ไม้กลายเป็นถ่านไม่เท่ากัน ทังนีอุณหภูมิภายในสูงสุดก่อนการ
ปิดเตาของเตาเผาถ่านความร้อนสูง ก็มีอุณหภูมิที่สูกกว่าเตาดินเหนียว และเตาถัง 200 ลิตร โดยอุณหภูมิสูงสุ ดของ
เตาเผาถ่านความร้อนสูง อยูท่ ี่ 986 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของเตาดินเหนียว 510.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของเตา
ถัง 200 ลิตร แบบตังอยู่ที่ 381.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากวิธีการเผาที่แตกต่างกัน และวัสดุที่ใช้ท้าเตาก็แตกต่างกั น
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โดยเตาเผาถ่านความร้อนสูง นันมีการควบคุมการเปิดหน้าเตา เพื่อควบคุมอากาศที่จะเข้าไปท้าปฏิกิริยากับไม้ให้กลายเป็น
ถ่านและมีการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาโดยการเปิดหน้าเตาให้กว้างขึนส่วนเตาดินไม่มกี ารควบคุมปริมาณอากาศที่เข้าไปใน
ตัวเตา จึงท้าให้ไม่สามารถเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาได้ และเตาถัง 200 ลิตร ก็ไม่มีการควบคุมปริ มาณอากาศเข้าไปในตัว
เตา และความร้อนที่ถ่ายเทออกทางปล่องควันก็ออกได้เร็ว จึงท้าให้ความร้อนภายในเตาไม่สูงมาก
ผลการทดลองการหาค่าความชื้นของถ่านที่ได้จากเตาทั้ง 3 แบบ

ภาพที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์ปริมาณความชืนเฉลี่ยของถ่านจากเตาเผาแต่ละประเภท
การหาค่าความชืน โดยหลักการแล้วสามารถท้าโดยน้าวัตถุดิบที่ต้องการหาความชืน มาชั่งน้าหนักแล้วบันทึก
ค่าไว้เป็น มวลวัตถุเริ่มต้น จากนันจึงน้ามาอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง จนกระทั่ง
น้าหนักไม่เปลี่ยนแปลงจากนันบันทึกค่าไว้เป็นมวลวัตถุที่แห้ง จากภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาณ
ความชืนของถ่านจากเตาเผาแต่ละประเภทrพบว่าปริมาณความชืนของถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูง มีปริมาณ
ความชืนน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.109 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความชืนน้อยกว่าถ่านที่ได้จากเตาดินเหนียวถึง 15.355 เปอร์เซ็นต์ และ
มีปริมาณความชืนน้อยกว่าถ่านที่ได้จากเตาถัง 200 แบบตังประมาณ 28.904 เปอร์เซ็นต์
ผลการทดลองการหาค่าพลังงานความร้อนสะสม
ถ่านที่เผาจากเตาแต่ละชนิดมีพลังงานสะสมอยู่ในรูปของพลังงานเคมี ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่เรา
สามารถค้านวณหาค่าพลังงานที่สะสมอยู่ในถ่านเหล่านันได้ในรูปของพลังงานความร้อน ซึ่งท้าได้โดยน้าถ่านที่ตอ้ งการ
หาพลังงานมาใช้เป็นเชือเพลิงในการต้มน้าพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในถ่านจะเปลี่ยนรูปมาเป็นพลังงานความร้อนแล้ว
ถ่ายเทไปในน้ามีอุณหภูมิสูงขึน ด้วยเหตุนีเองเราจึงค้านวณหาค่าพลังงานความร้อนที่ท้าให้อุณหภูมิของน้าสูงขึนแทน
พลังงานเคมีที่สะสมอยูใ่ นถ่าน
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยของถ่านที่ได้จากเตาแต่ละประเภท
เครื่องมือที่ใช้วัดค่าพลังงานความร้อนจากถ่านเราเรี ยกว่า บอมบ์แคลอริมิเตอร์ (Bomb-Calorimeter) บอมบ์
แคลอริ มิเตอร์ เป็ น ภาชนะปิ ด สนิท มี เทอร์ ม อมิเตอร์ วั ด อุ ณ หภู มิภ ายใน ถ่ า นจะถู ก บดบรรจุ ไ ว้ใ นภาชนะที่ มีก๊าซ
ออกซิเจนหุ้มด้วยถังน้า ใช้ไฟฟ้าจุดไฟเผาถ่านและวัดอุณหภูมิของน้าที่เพิ่มขึน จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงพลังงาน
ความร้อนถ่านที่ได้จากเตาแต่ละประเภท จากการทดสอบจะเห็นได้วา่ ถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูงให้พลังงาน
ความร้อนมากที่สุดถึง 18.33 MJ/kg มากกว่าถ่านที่ได้จากเตาดินเหนียวถึง 1.86 MJ/kg หรือ 11.31 เปอร์เซ็นต์ และให้
พลังงานความร้อนมากเตาถึง 200 ลิตร แบบตังถึง 2.8 MJ/kg หรือ 18.04 เปอร์เซ็นต์
ผลการทดสอบอัตราการระเหยของน้า
ในการวัดประสิทธิภาพทางความร้อนของถ่านที่เผาจากเตาต่างๆทัง 3 แบบจะท้าการทดสอบโดยน้าถ่านมา
เป็นเชือเพลิงส้าหรับต้มน้า จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงอุณหภูมขิ องน้าเมื่อใช้ถ่านจากเตาแต่ละชนิดเป็นเชือเพลิงในการ
ให้ความร้อนกับน้าเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง อุณหภูมิของน้าที่ใช้ถ่านจากเตาเผาถ่านความร้อนสูงอิวาเตะเป็นเชือเพลิง
ในการให้ความร้อนนันมีอุณหภูมิของน้าสูงกว่าน้าที่ใช้ถ่านจากเตาดินเหนียวและถ่านจากเตาถัง 200 ลิตร แบบตังเป็น
เชือเพลิง กล่าวคือ อัตราการระเหยของน้า 1 ลิตร เมื่อใช้ถ่านจากเตาเผาถ่านความร้อนสูงอิวาเตะ เตาดินเหนียว และ
เตาถัง 200 ลิตรแบบตัง มาต้มน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า ถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูง อิวาเตะท้าให้น้า
ระเหยออกไปมากถึง 679 กรัมต่อชั่วโมง ซึ่งท้าให้น้าระเหยมากกว่าน้าที่ใช้ถ่านจากเตาดินเหนียว 19.88 เปอร์เซ็นต์
และมากกว่าถ่านจากเตาถัง 200 ลิตร แบบตังเป็น 52.57 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิของน้าเมื่อใช้ถ่านจากเตาแต่ละชนิดเป็นเชือเพลิง

วิจารณ์และสรุปผล
จากการออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านความร้อนสูงเพื่อน้าถ่านที่ได้มาเปรียบเทียบคุณภาพตังแต่ ลักษณะ
ทางกายภาพของถ่าน ค่าพลังงานความร้อนของถ่าน การถ่ายเทความร้อนของถ่าน และปริมาณความชืนของถ่าน โดย
การน้าถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูงเตาดินเหนียว และเตาถัง 200 ลิตร มาเปรียบเทียบคุณภาพกัน โดย
ลักษณะทางกายภาพของถ่านที่ได้จากเตาแต่ละประเภท พบว่าถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูง อิวาเตะจะมีสีด้า
สนิท มีความมันวาว ไม่มีเถ้าติดมากับถ่าน สัมผัสแล้วผงถ่านติดมือน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบถ่านที่ได้จากเตาแต่ละ
ประเภท พบว่าถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูง อิวาเตะนัน ให้พลังงานความร้อนมากที่สุด เท่ากับ 18.33 MJ/kg
ซึ่งมากกว่าถ่านที่ได้จากเตาดิ นเหนีย ว 1.86 MJ/kg หรือ 11.31 เปอร์เซ็นต์ และให้พลังงานความร้ อ นมากกว่า เตา
200 ลิตรแบบตัง 2.8 MJ/kg หรือ 18.04 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของปริมาณความชืนของถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความ
ร้อนสูงอิวาเตะมีปริมาณความชืนน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความชืนน้อยกว่าถ่านที่ได้จากเตาดินเหนียว
ประมาณ 15.36 เปอร์เซ็นต์และมีปริมาณความชืนน้อยกว่าถ่านที่ได้จากเตาถัง 200 ลิตรแบบตัง 28.90 เปอร์เซ็นต์
แสดงว่าถ่านจากเตาเผาถ่านความร้อนสูงอิวาเตะสามารถให้ความร้อนสูงกว่าถ่านจากเตาแบบอื่น ๆ เมื่อทดสอบต้มน้า
ปริมาณ 1 ลิตรใน 1 ชั่วโมง พบว่าถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูงอิวาเตะสามารถท้าให้น้าระเหยออกไปมากที่สุด
ประมาณ 19.88 เปอร์เซ็นต์ และ 52.57 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการต้มด้วยถ่านที่ได้จากเตาดินเหนี่ยวและเตาถัง 200
ลิตรแบบตังตามล้าดับ
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การศึกษาเปรียบเทียบผลของอัตราส่วนผสมที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึงของ
แนวเชื่อมที่อัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับก๊าซอาร์กอนต่างกันด้วย
กระบวนการเชื่อมมิก
A comparative study of the mixing ratio effects towards mechanical
properties of the tensile between carbon dioxide and argon through the mig
welding.
ธวัชชัย ไชยลังการ1* พิบูลย์ เครือค้าอ้าย1 และ จ้ารัส ทาค้าวัง1
Tawatchai Chailungkarn1*, Phiboon Kruekumary1 and Chamrat Thakhamwang1
บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเที ยบผลของอั ตราส่ วนผสมที่ส่ งผลต่อคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึ งของแนวเชื่อมที่ อั ตรา
ส่วนผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับก๊าซอาร์กอนต่างกันด้วยกระบวนการเชื่อมมิก ในการออกแบบการทดลองได้
ออกแบบการทดลอง 7 แบบการทดลอง โดยใช้อัตราส่วนผสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กับก๊าซอาร์กอนในอัตราส่วนที่
ก้าหนดคือ 100:0, 80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80 และ 0:100 ตามล้าดับ ในการเชื่อมชินงานทดลองจะท้าการ
ควบคุมตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมดังนีคือ กระแสไฟเชื่อม 140 แอมป์ แรงดันที่ใช้ในการเชื่อม 20 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม
25.4 เซนติเมตรต่อนาที มุมเชื่อมให้ท้ามุม 90 องศา อัตราการไหลของก๊าซปกคลุมที่ใช้ในการเชื่อม 10 ลิตรต่อนาที
และความเร็วในการป้อนลวดเชื่อมคงที่ โดยจะท้าการเชื่อมชินงานทดลองตามอัตราส่วนผสมที่ได้ก้าหนดไว้อย่างละ 5 ชิน
จากนันน้าชินงานไปท้าชินงานทดสอบตามมาตรฐานเพื่อท้าการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลด้านแรงดึง
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึง พบว่า ผลการทดสอบที่ดีที่สุด ของแนวเชื่อมที่อัตราส่วนที่ 5
ในอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 40% กับก๊าซอาร์กอน 60% ได้ค่าเฉลี่ย ของคุณสมบัติทางกลด้าน
แรงดึงเท่ากับ 392.09 N/mm2
คาสาคัญ: กระบวนการเชื่อมมิก, คุณสมบัตทิ างกลด้านแรงดึง
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Abstract
The research is to study the comparison of mixing radio affect toward mechanical properties of tensile
strength of welding joint at different ratios of carbon dioxide and argon through MIG welding, presented 7
experiments at different ratios of carbon dioxide and argon as follow ratios: 100:0, 80:20, 60:40, 50:50, 40:60,
20:80 and 0:100 respectively. To control the welding variables, these variables were set as follow; the 140 Amp
welding current, 20 volts welding compression, 25.4 cm/mm2 welding speed, 90 of welding angle, 10 L/min flowed
gas rate for welding and consistent wire feed speed. To prove the experiments, 5 works of each ratio (7 ratios
former defined) were test mechanical properties of tensile strength.
At the result of the study, it revealed that the 5th ratio (40% carbon dioxide: 60% argon) is the best of
the welding joint at 392.09 N/mm2 mechanical properties of tensile strength average.
Keywords: mig welding process, mechanical properties of tensile

บทนา
ปัจจุบันการเชื่อมมิกเป็นอีกกระบวนการเชื่อมหนึ่งที่น้ามาทดแทนการเชื่อมด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ สามารถเชื่อม
โลหะต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น อลูมเิ นียมหนา เหล็กเป็นต้น ในการพัฒนากระบวนการเชื่อมเพื่อให้สามารถเชื่อมได้ทังชนิด
ควบคุมการเชื่อมด้วยมือและระบบเชื่อมแบบอัตโนมัติ ลักษณะการเชื่อมมิกเป็นกระบวนการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจาก
การอาร์คระหว่างลวดเชื่อมกับชินงาน ส้าหรับลวดเชื่อมที่ใช้เป็นลวดเชื่อมที่สง่ ป้อนอย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณอาร์คและท้า
หน้าที่เป็นโลหะเติมลงยังบ่อหลอมละลายและบริเวณบ่อหลอมจะถูกปกคลุมไว้ด้วยก๊าซปกคลุมเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัว
กับบรรยากาศ จึงท้าให้กระบวนการเชื่อมมิกมีคุณภาพของแนวเชื่อมสูงท้าให้เป็นที่นิยมในงานอุตสาหกรรม
ภานุพงศ์ ตาแสงวงษ์ (2553) ได้ท้าการศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึงของแนวเชื่อมด้วย
กระบวนการเชื่อมมิก ที่ปริมาณก๊าซปกคลุมแตกต่างกัน โดยงานวิจัยนีได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม
และก้าหนดตัวแปรในการเชื่อมดังนีคือ กระแสไฟเชื่อม 140 แอมป์ แรงดันเชื่อม 20 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 25.4
เซนติเมตรต่อนาที มุมเชือ่ มให้ท้ามุม 90 องศา อัตราการไหลของก๊าซปกคลุมในการเชื่อม 10 ลิตรต่อนาที และความเร็วใน
การป้อนลวดเชื่อมคงที่ พบว่าที่ปริมาณก๊าซปกคลุม 10 ลิตรต่อนาที ให้แนวเชื่อมมีความต้านทานแรงดึงที่ 454.89 นิวตัน
ต่ อ ตารางมิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง จากการศึ ก ษาก๊ า ซที่ ใ ช้ ใ นการปกคลุ ม แนวเชื่ อ มที่ นิ ย มใช้ ทั่ ว ไปมี อ ยู่ 2 ชนิ ด คื อ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) และก๊าซอาร์กอน (Ar) แต่ในการเชื่อมมักที่จะเลือกใช้ก๊าซปกคลุมชนิดใดชนิดหนึ่ง เพื่อเป็นการ
ลดค่าใช้จ่าย และความยุ่งยากในขันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะไม่ค้านึงถึงคุณภาพของแนวเชื่อมที่มีคุณสมบัติทางกล
ด้านแรงดึงที่ดี ในการศึกษานีผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน้าเอาก๊าซทัง 2 ชนิดมาท้าการผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ คือ 100:0,
80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80 และ 0:100 ตามล้าดับ เพื่อเป็นการผสมก๊าซให้มีความเหมาะสมต่อคุณสมบัติทาง
กลด้านแรงดึงที่ดขี องแนวเชื่อมแล้ว ยังเป็นแนวทางส้าหรับการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโลหะและการน้าไปใช้งานต่อไป
ด้วยเหตุนีคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท้าการศึกษาค้นคว้าเรื่องดังกล่าวโดยใช้เหล็กตามมาตรฐานเยอรมัน
(DIN) St37 เป็นชินงานในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กับก๊าซอาร์กอน
ที่สง่ ผลต่อคุณสมบัตทิ างกลด้านแรงดึงของแนวเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมมิก ส้าหรับการเชื่อมเหล็กกล้า St 37
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องเชื่อมมิก ยี่ห้อ (KAMPPI รุ่นKEMPOMAT 180P) แบบกึ่งอัตโนมัตโิ ดยตังกระแสไฟฟ้า ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เครื่องเชื่อมมิก
2. ลวดเชื่อมมิก ยี่ห้อ YAWATA รหัส (CODE) YM-70S ตามมาตรฐานสมาคมงานเชื่อมของอเมริกา American
Welding Society (AWS: ER-70S-6) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม 0.8 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลวดเชื่อมมิก
3. ชินงานเชื่อม ใช้เหล็กกล้า St37 ขนาด 38x100x4.7 มิลลิเมตร โดยเผื่อช่องห่างของรอยต่อชนแบบเปิด
ระยะห่างเท่ากับ 2 มิลลิเมตร ท้าการเชื่อมยึด (Tack of Weld) ชินงาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ชินงานเชื่อม
4. ก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม ส้าหรับอัตราส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) และก๊าซ
อาร์กอน (Ar) ท้าหน้าที่ปกคลุมบ่อหลอมละลายเพื่อท้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาท้าปฏิกิริยากับ
แนวเชื่อม ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม
5. การเตรียมหัวเชื่อมและชุดควบคุม ในการเชื่อมต้องทาการปรับมุมจึงได้ออกแบบอุปกรณ์จับยึดหัวเชื่อม
ส่วนเครื่องเชื่อมเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติต้องควบคุมความเร็วด้วยมือ ในการวิจัยนี้ต้องให้ความเร็วคงที่จึงใช้ชุดตัดโลหะ
ด้วยก๊าซมาเป็นตัวควบคุมความเร็วของหัวเชื่อมซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หัวเชื่อมและชุดควบคุม
6. การเตรียมและลดขนาดชิ้นงานทดสอบคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึงของแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ASMESection-IX [2] ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASME-Section-IX
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7. เครื่องทดสอบแรงดึง ยี่ห้อ Shimadzu ใช้ทดสอบวัสดุที่มีความแข็งแรงต่า 10 KN ไปจนถึงแรงดึงสูงสุด
1000 KN ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 เครื่องทดสอบแรงดึง
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลของกระบวนการเชื่อมมิก [1] [2] ก๊าซที่ใช้ในการปกคลุม
แนวเชื่อม และเครื่องมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ สาหรับการเชื่อมมิก
2. การเตรียมชิ้น งานเชื่อมใช้เหล็ กกล้า St37 ขนาด 38x100x4.7 มิลลิเมตร รอยต่อในการเชื่อ มชิ้ น งาน
ทดสอบเป็นการต่อชนแบบเปิดระยะห่างระหว่างรอยต่อ 2 มิลลิเมตร [4] โดยวิธีการเชื่อมในตาแหน่งท่าราบ
3. การปรับตั้งกระแสไฟเชื่อม 140 แอมป์ แรงดันที่ใช้ในการเชื่อม 20 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 25.4
เซนติเมตรต่อนาที ปรับมุมเชื่อมให้ทามุม 90 องศา อัตราการไหลของก๊าซปกคลุมที่ ใช้ในการเชื่อม 10 ลิตรต่อนาที
และความเร็วในการป้อนลวดเชื่อมคงที่ [6]
4. ทาการเชื่อมชิ้นงานโดยการผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) กับก๊าซอาร์กอน (Ar) ในอัตราส่วนต่าง ๆ
ทั้งหมด 7 อัตราส่วนผสม คือ 100:0, 80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80 และ 0:100 ตามลาดับ [1] ในแต่ละ
อัตราส่วนทาการเชื่อมอย่างละ 5 ชิ้น รวมทั้งหมด 35 ชิ้น
5. นาชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมไปทาการลดรูปให้ได้ตามขนาดชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASME-Section-IX [3] และ
นาชิ้นทดสอบ (Specimens) ที่ผ่านการลดรูปที่ได้ไปทาการทดสอบแรงดึง (Tensile-Test) ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง [5]
แล้วบันทึกผลการทดลองโดยอาศัยหลักสถิตพิ ้ืนฐานในการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละอัตราส่วน
6. วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย ในการศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กับ
ก๊าซอาร์กอนที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึง และโครงสร้างมหาภาคของแนวเชื่อมของชิ้นงานทดสอบที่ผ่าน
กระบวนการเชื่อมมิก สาหรับการเชื่อมเหล็กกล้า St37

ผลการศึกษา
1. ผลของคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึงของชิ้นงานทดสอบที่ผ่านการเชื่อมแล้วนาไปลดรูปให้ได้ตามขนาดชิ้น
ทดสอบมาตรฐาน ASME-Section-IX ได้ผลการทดสอบในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยค่าคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึง
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าคุณสมบัตทิ างกลด้านแรงดึง
อัตราส่วนผสมก๊าซปกคลุม
อัตราส่วนที่
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (%) ก๊าซอาร์กอน (%)
1
100
0
2
80
20
3
60
40
4
50
50
5
40
60
6
20
80
7
0
100

ค่าคุณสมบัตทิ างกลด้าน
แรงดึง (N/mm2)
385.88
382.06
390.95
380.45
392.09
389.89
387.59

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุ ณสมบั ติทางกลด้า นแรงดึง ของแนวเชื่อม ในอั ต ราส่ วนที่ 1 มีค่ า เท่ากับ
385.88 N/mm2 อัตราส่วนที่ 2 มีค่าเท่ากับ 382.06 N/mm2 อัตราส่วนที่ 3 มีค่าเท่ากับ 390.95 N/mm2 อัตราส่วนที่ 4
มีค่าเท่ากับ 380.45 N/mm2 อัตราส่วนที่ 5 มีค่าเท่ากับ 392.09 N/mm2 อัตราส่วนที่ 6 มีค่าเท่ากับ 389.89 N/mm2
อัตราส่วนที่ 7 มีค่าเท่ากับ 387.59 N/mm2
2. โครงสร้างระดับมหาภาค
ตารางที่ 2 โครงสร้างระดับมหภาคในแต่ละอัตราส่วนผสม
อัตรา
ภาพโครงสร้าง
Co2 (%)
Ar (%)
ส่วนผสมที่
ระดับมหภาค

1

2

100

80

ลักษณะแนวเชื่อม

0

มีลักษณะการกระจายตัวของความร้อนเป็น
บริ เ วณกว้ า งมี ก ารหลอมละลายลึ ก ที่
สมบูรณ์และบริเวณผลกระทบร้อนจากการ
เชื่อมท้าให้มีลักษณะบริเวณที่กว้าง

20

มีลักษณะการกระจายตัวของความร้อนมี
บริ เวณแคบลงเพีย งเล็ ก น้อ ยมีก ารหลอม
ละลายลึกที่สมบูรณ์และบริเวณผลกระทบ
ร้อนจากการเชื่อมมีลักษณะแคบ

3

60

40

4

50

50

มีลักษณะการกระจายตัวของความร้อนเป็น
บริเวณแคบลงเพียงเล็กน้อย มีการหลอม
ละลายลึกที่สมบูรณ์และบริเวณผลกระทบ
ร้อนจ า ก ก า รเชื่ อมมี ลั ก ษณ ะ ก ว้า ง ที่
สม่้าเสมอ
มีลักษณะการกระจายตัวของความร้อนเป็น
บริเวณแคบลงเล็กน้อย มีการหลอมละลาย
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อัตรา
ส่วนผสมที่

Co2 (%)

ภาพโครงสร้าง
ระดับมหภาค

Ar (%)

5

40

60

6

20

80

7

0

100

ลักษณะแนวเชื่อม
ลึ ก ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละบริ เ วณผลกระทบร้ อ น
จากการเชื่อมมีลักษณะกว้างเล็กน้อย
มีลักษณะการกระจายตัวของความร้อนมี
บริเวณที่แคบลง มีการหลอมละลายลึกที่
สมบูรณ์และบริเวณผลกระทบร้อนจากการ
เชื่ อ มมี ลั ก ษณะแคบลงทั งสองด้ า นอย่ า ง
สม่้าเสมอ
มีลักษณะการกระจายตัวของความร้อนมี
บริเวณที่แคบลง มีการหลอมละลายลึกที่
สมบูรณ์และบริเวณผลกระทบร้อนจากการ
เชื่อมมีลักษณะแคบลงทังสองด้านเท่ากัน
มีลักษณะการกระจายตัวของความร้อนมี
บริเวณที่แคบลง มีการหลอมละลายลึกที่
สมบูรณ์และบริเวณผลกระทบร้อนจากการ
เชื่ อ มมี ลั ก ษณะแคบลงสม่้ า เสมอทั งสอง
ด้าน

ค่าคุณสมบัตทิ างกลด้าน แรง
ดึง (N/mm2)

ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลด้านแรงดึง
400
390
380
370

385.88

1

392.09 389.89

390.95
382.06

2

380.45

3

4

5

6

387.59

7

อัตราส่วนที่

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบผลของอัตราส่วนผสมที่สง่ ผลต่อคุณสมบัตทิ างกลด้านแรงดึง
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วิจารณ์และสรุปผล
จากค่าเฉลี่ยคุณสมบัติทางกลของชินงานทดสอบด้านแรงดึ งและโครงสร้างระดับมหภาคในตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ตามล้าดับ ท้าให้ทราบว่าอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กับก๊าซอาร์กอน มีผลต่อคุณสมบัติ
ทางกลด้านแรงดึง โดยอัตราส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ย่ิงมีปริมาณมากยิ่งส่งผลต่อบริเวณผลกระทบร้อน (HAZ)
ของแนวเชื่อมจึงท้าให้ ความร้ อนเกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง จากผลกระจายความร้อนจะส่งผลท้าให้โครงสร้ าง
ที่ ได้ มีผลต่อคุ ณสมบั ติทางกลของวั สดุ ซึ่ งอั ตราส่ วนผสมที่ เหมาะสมในการศึกษาครั งนีคื อ อั ตราส่ วนผสมที่ 5 คื อ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 40% กับก๊าซอาร์กอน 60% ได้คา่ เฉลี่ยของคุณสมบัตทิ างกลด้านแรงดึงเท่ากับ 392.09 N/mm2

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การด้าเนินงานวิจัยในครังนี
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การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา
Designing and construction of fried – flour ball forming machine
ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์1* กานต์ จันทระ1 ธนาวุฒิ วงษ์ลา1 ภานุพงศ์ จ้าปาค้า1 และมงคล สุขแจ่ม1
Yutthasin Chaisit1*, Kan Jantare1, Thanawut Wongla1, Phanupong Champakham1 and Mongkhon Sukchaem1
บทคัดย่อ
การวิจัยในครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา และ 2) ทดลองหา
ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องที่สร้างขึน วิธีการด้าเนินงาน ประกอบด้วย 2 ขันตอน คือ การสร้างเครื่อง และ
ทดลองหาประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องที่สร้างขึน โดยจะท้าการทดลองปั้นขนมไข่นกกระทาครังละ 1 กิโลกรัม
จ้านวน 5 ครัง จับเวลาครังละ 1 นาที จากนันจะนับจ้านวนลูกขนมที่ดแี ละลูกเสีย และชั่งน้าหนักในแต่ละครัง น้ามาหา
สัดส่วนของของดีและของเสีย และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า เครื่องที่สร้างขึนเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาดกระทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย มี
ความปลอดภัย ราคาถูกเหมาะส้าหรับใช้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท้างานของ
เครื่องที่สร้างขึน พบว่า ภายในเวลา 1 นาที สามารถปั้นขนมไข่นกกระทา จ้านวน 1 กิโลกรัม ให้เป็นก้อนกลมได้โดย
เฉลี่ย 138 ลูก คิดเป็นน้าหนักของของดีโดยเฉลี่ยร้อยละ 87 และของเสียโดยเฉลี่ยร้อยละ 13
คาสาคัญ: เครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา

Abstract
Designing and Construction of fried-flour ball forming machine. The objectives of this research were
1) design and construct the fried-flour ball forming machine and 2) tests to find out the performance of the friedflour ball forming machine. The research methods include: the process of construction a machine and testing the
performance of the machine generated. The tests will be performed 1 kg of fried-flour ball forming, 5 time and 1
minute timer. Then count the number of complete and incomplete balls. Weigh each time to find the proportion of
complete and incomplete balls. And find the average working of the machine. The results showed that; the friedflour ball forming machine is a semi-automatic working, compact size, easy to move and use also safe and cheap.
It’s ideal for small traders. The results of the tests to find the performance of the machine found that; within 1
minute and 1 kg of flours. The machine can be made into round balls for 138 balls, in average. The average weight
of the complete balls was 87 percent and the incomplete balls were 13 percent.
Keywords: fried - flour ball forming machine
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บทนา
ขนมไข่นกกระทา หรือขนมไข่เต่า เป็นขนมไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานกันมากมาตังแต่สมัยโบราณ
เนื่องจากเป็นขนมที่มีรสชาติอร่อย มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย ท้าได้งา่ ย ขนมไข่นกกระทาผลิตจากมันเทศเป็นวัตถุดิบหลัก
มีส่วนผสมพวกแป้งมัน แป้งเอนกประสงค์ และเครื่องปรุงรสอื่น ๆ โดยน้ามันเทศที่ผ่านการบดละเอียดมาคลุกเคล้าให้
เข้ากับแป้งมันและส่วนผสมอื่น ๆ แล้วน้ามาปั้นให้เป็นก้อนกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 23 - 24 มิลลิเมตร
จากนันน้าลงทอดในน้ามันเมื่อสุกแล้วจะมีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม รสชาติหวานมัน กรอบนอกนุ่มใน มีขายทั่วไปตาม
ร้านขายขนมทอด (ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย, 2559) ดังแสดงในภาพที่ 1
จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายขนมไข่นกกระทา พบว่า ปัญหาที่ส้าคัญในการท้าขนมไข่นกกระทาคือขันตอน
การปั้นขนมให้เป็นลูกกลม ๆ ให้มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าจะท้าการปั้นขนมโดยใช้มือปั้นให้
เป็นลูกกลม ๆ ซึ่งต้องใช้ความช้านาญอย่างมากในการปั้นที่จะท้าให้ได้ขนมออกมามีขนาดเท่า ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน
นอกจากนัน จะต้องปั้นให้ได้จ้านวนมาก ๆ พอที่จะน้าไปจ้าหน่ายได้ในแต่ละวัน ซึ่งจะต้องใช้แรงงานคนในการปั้น 2 - 3 คน
ใช้เวลาปั้นวันละประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยหนึ่งคนสามารถปั้นได้ประมาณ 200 ลูกต่อชั่วโมง ท้าให้ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน นอกจากนี ยังมีปัญหาเรื่องความสะอาดและขนาดของลูกขนมที่ไม่เท่ากัน
ดังนัน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องมือปั้นขนมไข่นกกระทาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เป็นทางเลือกส้าหรับพ่อค้าแม่คา้ อีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 1 ขนมไข่นกกระทา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา
2. เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องที่สร้างขึน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการด้าเนินการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา ผู้วิจัยได้วางแผนการด้าเนินการ
วิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
1. หลักการสร้างเครื่อง ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยมีหลักการคือเป็นเครื่องที่มีราคาถูก มีความกะทัดรัด แข็งแรง ใช้
งานง่าย ปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างและซ่อมบ้ารุงรักษาหาได้ง่าย และเหมาะส้าหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย การ
ท้างานของเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา จะอาศัยการส่งก้าลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวขนาด ¼ แรงม้า 220
โวลล์ 50 เฮิรซ์ ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ขับส่งผ่านสายพานโดยใช้มู่เล่ย์ร่องเดียวทดรอบให้เหลือ 200 รอบต่อนาที
ส่งไปยังเพลาปั้นขนมซึ่งวางในแนวนอนที่ยึดติดกับโครงเครื่อง จะท้าให้เกิดการหมุนปั้นขนมให้ออกมาเป็นลักษณะทรงกลม
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ไหลลงผ่านช่องทางออก การออกแบบชุดปั้นขนมจะเลือกใช้แกนเพลาพลาสติกสีขาว เนื่องจากไม่เป็นสนิม มีความสะอาด
ดูแลรักษาง่าย มีความแข็งแรงและทานทาน (อนันต์, 2533) ดังแสดงในภาพที่ 2


















หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชินส่วน
โครงเครื่อง
มอเตอร์ไฟฟ้า
มู่เล่ย์ตาม
มู่เล่ย์ขับ
สายพานส่งก้าลัง
แกนเพลาปั้นขนม
ลูกปืนตุ๊กตา
ฝาปิดชุดห้องปัน้ ขนม
ช่องทางออก
การ์ดป้องกันอันตราย



ภาพที่ 2 ลักษณะเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา
2. การทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา
วิธีด้าเนินการทดลอง
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
3. เริ่มเดินเครื่องโดยใช้ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที
4. ป้อนแป้งขนมไข่นกกระทาใส่ลงไปในช่องปั้นพร้อมกับเริ่มท้าการจับเวลา
5. ท้าการป้อนไปเรื่อย ๆ โดยจับเวลาจนครบ 1 นาที
6. ท้าการหยุดเครื่อง แล้วน้าขนมที่ผ่านการปั้นมาแยกลูกขนมที่ดีพร้อมนับจ้านวน ส่วนลูกขนมที่เสียและ
เศษแป้งขนมจากการปั้นจะไม่นับจ้านวนจะท้าการชั่งน้าหนักรวมกัน
7. ชั่งน้าหนักลูกขนมที่ดี ทังนี ลูกขนมที่ดีมีลักษณะก้อนกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 23 – 24
มิลลิเมตร ส้าหรับลักษณะของขนมส่วนที่เสีย คือ ลูกขนมทีแ่ ตกไม่เป็นก้อนกลมตามขนาด และเศษแป้งขนม
8. บันทึกผลการทดลอง
9. ท้าการทดลองทังหมด 5 ครัง ด้วยขันตอนวิธีการทดลองเดียวกัน
10. ค้านวณหาค่าเฉลี่ยจ้านวนลูกที่ปั้นได้และสัดส่วนโดยน้าหนักของจ้านวนลูกขนมที่ดแี ละส่วนที่เสีย
11. สรุปผลการทดลอง
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3. วัสดุอุปกรณ์การทดลอง
1. เครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา
2. แป้ ง ขนมที่ ผ่ า นการบดละเอี ย ดและคลุ ก เคล้ า ส่ ว นผสมเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ท้ า การปั้ นให้ เ ป็ น แท่ ง รู ป
ทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 23 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3
3. ใบบันทึกผลการทดลอง
4. นาฬิกาจับเวลา
5. ภาชนะรองรับขนมไข่นกกระทาที่ผ่านการปั้น
6. เครื่องชั่งดิจติ อล

ภาพที่ 3 ลักษณะแป้งที่เตรียมรอการปั้น

ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา
จากการออกแบบและสร้างเครื่อง ได้เครื่องปั้นขนมไข่นกกระทาแบบกึ่งอัตโนมัตทิ ี่มีจุดเด่นคือ เป็นเครื่องที่ท้า
จากวัสดุกันสนิม มีความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ราคาถู ก เหมาะ
ส้าหรับพ่อค้าแม่คา้ รายย่อย โดยมีสว่ นประกอบต่าง ๆ ที่ส้าคัญดังแสดงในภาพที่ 4
1. ชุดโครงสร้างเครื่อง
ชุดโครงสร้างเครื่อง ท้าจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1 นิว x 2 นิว หนา 1 มิลลิเมตร เชื่อมให้แข็งแรง มี
ขนาดกว้าง 350 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร สูง 800 มิลลิเมตร ท้าหน้าที่หลักในการรับน้าหนักทังหมด และส้าหรับ
ยึดส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง เช่น ชุดเพลาปั้นลูกขนม ชุดส่งก้าลัง
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ช่องป้อน

ชุดเพลาปั้น

การ์ดป้องกันอันตราย

ช่องทางออก

ห้องชุดส่งก้าลัง
ภาพที่ 4 เครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา
2. ชุดต้นก้าลัง
ชุดต้นก้าลัง จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว ขนาด ¼ แรงม้า 220 โวลล์ 50 เฮิรซ์ ทดรอบ
โดยใช้มเู่ ล่ย์ให้เหลือความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที ส่งก้าลังขับโดยใช้สายพานผ่านไปยังชุดเพลาปั้นขนม ดังแสดงใน
ภาพที่ 5
ชุดเพลาปั้นขนม

สายพาน

มูเ่ ล่ย์

มอเตอร์ไฟฟ้า

ภาพที่ 5 ชุดส่งก้าลังขับ
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3. ชุดเพลาปั้นขนม
ชุด เพลาปั้ น ขนม มีจ้ า นวน 2 เพลา จะใช้แ กนพลาสติ กสี ข าว ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 65 มิล ลิ เมตร
ยาว 450 มิลลิเมตร กลึงเซาะร่องรัศมี 12 มิลลิเมตร จ้านวน 15 ร่อง วางในแนวนอนยึดติดกับโครงเครื่องด้านบนของ
เครื่อง โดยใช้ลูกปืนตุ๊กตาเป็นตัวรองรับแกนเพลาทังสอง ที่ปลายแกนเพลาจะมีมู่เล่ย์ตามเพื่อขับเคลื่อนให้แกนเพลา
หมุนปั้นขนม และที่ด้านบนของชุดเพลาปั้นขนมจะท้าฝาปิดและมีช่องส้าหรับป้อนขนมให้ลงไปสู่ชุดเพลาปั้น เพื่อท้า
การหมุนปั้นขนมให้ไหลผ่านช่องทางออกลงสู่ด้านล่างไปยังถาดรองรับ (มณีรัตน์, 2557) ดังแสดงในภาพที่ 6, 7 และ 8
ช่องป้อนขนม
ฝาปิด-เปิดได้

ภาพที่ 6 ชุดแกนเพลาปั้นขนม

ช่องป้อนขนม

ภาพที่ 7 ช่องป้อนขนม
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ลักษณะขนมส่วนที่เสีย

ภาพที่ 8 ขนมที่ผ่านการปั้น
2. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทาที่สร้างขึ้น
จากการทดลองปั้ น ขนมไข่ น กกระทาให้ เ ป็ น ก้ อ นกลม จ้ า นวน 5 ครั ง แต่ ล ะครั งจะใช้ แ ป้ ง ขนมจ้ า นวน
1 กิโลกรัม และจับเวลาในการปั้นครังละ 1 นาที ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองปั้นขนมไข่นกกระทา
ขนมที่ปั้นได้
เวลาการทดลอง
ครังที่
(นาที)
จ้านวนลูกขนมที่ดี
น้าหนัก (กิโลกรัม)
1
1
133
0.82
2
1
139
0.88
3
1
137
0.86
4
1
141
0.90
5
1
140
0.89
รวม
5
690
4.35
ค่าเฉลี่ย
138
ร้อยละ
87

น้าหนักขนมส่วนที่เสีย
(กิโลกรัม)
0.18
0.12
0.14
0.10
0.11
0.65
13

จากผลการทดลองจ้านวน 5 ครัง ผลการทดลองเป็นดังนี
ครังที่ 1 เครื่องสามารถปั้นขนมได้ลูกขนมที่ดีจ้านวน 133 ลูก ชั่งน้าหนักได้ 0.82 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 82
และได้น้าหนักของส่วนที่เสียจ้านวน 0.18 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 18
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ครังที่ 2 เครื่องสามารถปั้นขนมได้ลูกขนมที่ดจี ้านวน 139 ลูก ชั่งน้าหนักได้ 0.88 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 88
และได้น้าหนักของส่วนที่เสียจ้านวน 0.12 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 12
ครังที่ 3 เครื่องสามารถปั้นขนมได้ลูกขนมที่ดจี ้านวน 137 ลูก ชั่งน้าหนักได้ 0.86 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 86
และได้น้าหนักของส่วนที่เสียจ้านวน 0.14 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14
ครังที่ 4 เครื่องสามารถปั้นขนมได้ลูกขนมที่ดจี ้านวน 141 ลูก ชั่งน้าหนักได้ 0.90 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 90
และได้น้าหนักของส่วนที่เสียจ้านวน 0.10 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10
ครังที่ 5 เครื่องสามารถปั้นขนมได้ลูกขนมที่ดจี ้านวน 140 ลูก ชั่งน้าหนักได้ 0.89 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 89
และได้น้าหนักของส่วนที่เสียจ้านวน 0.11 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 11
จากผลการทดลองจ้านวน 5 ครัง เครื่องสามารถปั้นขนมไข่นกกระทาได้ลูกขนมที่ดี จ้านวน 690 ลูก คิดเฉลี่ย
ได้ 138 ลูกต่อนาที มีน้าหนักรวมทังหมด 4.35 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 87 และได้น้าหนักรวมของลูกขนมที่เสียและ
แป้งที่ไม่ผ่านการปั้น จ้านวน 0.65 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13

วิจารณ์และสรุปผล
เครื่องปั้นขนมไข่นกกระทาที่สร้างขึนเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาดกระทัดทรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย
สะอาด ปลอดภัย มีราคาถูก โดยมีต้นทุนเพียง 5,000 บาท เหมาะส้าหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และได้ออกแบบให้ใช้
ก้าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว ¼ แรงม้า ส่งก้าลังขับด้วยมู่เล่ย์และสายพานไปยังชุดแกนเพลาปั้น
ขนม โดยใช้ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เพื่อหมุนแกนเพลาทังสองให้เกิดการปั้นขนมให้เป็นก้อนกลมได้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 23 - 24 มิลลิเมตร ไหลผ่านร่องเพลาทัสองลงสูช่ อ่ งทางออกไปยังถาดรองรับ ประสิทธิภาพ
การท้างานของเครื่ องที่สร้างขึน สามารถปั้นขนมไข่นกกระทาได้โดยเฉลี่ย 138 ลูกต่อนาที ซึ่งสามารถปั้นขนมได้
มากกว่าการใช้แรงงานคน 1 คน ที่สามารถปั้นขนมได้เพียง 200 ลูกต่อชั่วโมง และมีสัดส่วนของลูกขนมดีโดยมีน้าหนัก
ร้อยละ 87 และมีสัดส่วนของเสียโดยมีน้าหนักร้อยละ 13

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทาเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ มีข้อจ้ากัดคือขนม
ที่ จ ะสามารถน้ า มาปั้ น ให้ เป็ น ก้ อ นกลมได้ จ ะต้อ งผ่า นการปั้ น ให้ เป็ น แท่ ง ทรงกระบอกขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 23
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 200 – 300 มิลลิเมตร ดังนั น ควรมีการศึกษาวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องเป็นแบบ
อัตโนมัติที่สามารถปั้นขนมให้เป็นก้อนกลมโดยที่ไม่ต้องเตรียมแป้งให้เป็นแท่งทรงกระบอกก่อนการปั้น
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ระบบสารสนเทศแฟ้ มสะสมงานอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ เพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ
Electronic portfolio information system of Uttaradit Rajabhat University
personnel for management and decision support
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บทคัดย่อ
ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการบริหาร
และสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ จั ด ท้ า ขึ นเพื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศแฟ้ ม สะสมงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มแี ฟ้มสะสมงานที่สามารถจัดการข้อมูลได้
ด้วยตนเองบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมี สารสนเทศของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลงานส้าหรับผู้บริหาร โดยระบบสารสนเทศแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์นีพัฒนาโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ด้วยเค้กพีเอชพีเฟรมเวิร์ก (cakePHP Framework) เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา และใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร บุคลากรฝ่ายสนับสนุน อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหาร
ผลการพัฒนาระบบได้ฟังก์ชันการท้างานประกอบด้วย การน้าข้อมูลเข้ าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ
การจัดการข้อมูลแฟ้มสะสมงาน และประมวลผลรายงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพของสารสนเทศแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าระบบมีความสามารถในการท้างานทัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการท้างานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ การประเมินหน้าที่การท้างานของระบบ ประเมินด้านการใช้งานของระบบ และการประเมินด้าน
ความปลอดภัย มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยทัง 4 ด้าน เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61
และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อ การใช้ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ใช้ทุกระดับ พบว่ามี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์, บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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Abstract
The purposes of this research were to develop the Electronic Portfolio Information System of Uttaradit
Rajabhat University Personnel for Management and Decision Support. Personnel of Uttaradit Rajabhat University
can management their portfolio on website. The university have a personnel database and personnel information
for portfolio consideration. After that, the system was developed by using cakePHP Framework. The database was
designed by using MySQL Database System for management the data. The samples of research are human
resources officers, officers, teachers and executive
The results of system development showed that the system function have import data to system, manage
user information, manage portfolio and report processing. The questionnaire were created to evaluate the
performance of system. The questionnaire consisted of 4 functions : 1) Function Requirement Test 2) Function Test
3) Usability Test and 4) Security Test . The results from users shown that the average was 4.36 and the standard
deviation was 0.61. In summary, the results were indicated that the satisfaction of all users was at the good level.
Keywords: electronic portfolio, personnel of Uttaradit Rajabhat University, information system, decision support

บทนา
การใช้แฟ้มสะสมงานเป็นนวัตกรรมที่ส้าคัญประเภทหนึ่งของการประเมินผล ซึ่งมีจุดเด่นในด้านความถูกต้อง
(validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) เนื่องจากมีผลงานเป็ นรู ปธรรมสามารถแยกให้ เห็ นถึ งผลสั มฤทธิ์ได้ และการ
ประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานจะมีความเที่ยงสูงขึน เมื่อบุคลากรรวบรวมผลงานต่างๆ ในปริมาณมากพอที่จะเป็นตัวแทน
ในการสรุปประเมินผล [1] แฟ้มผลงานโดยทั่ว ๆ ไป หมายถึง แฟ้มที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวและผลงานที่เกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นความสามารถของเจ้าของแฟ้ม [2] นอกจากนันแฟ้มสะสมงานยังช่วยส่งเสริมการประเมินตนเองที่เน้น
สะท้อนความคิด ซึ่งช่วยให้เกิดการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานได้อย่ างรอบคอบ ทังนีการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นส่วนประกอบส้าคัญของแฟ้มสะสมงาน หรือแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิ กส์ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในองค์กรสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่างๆ แบ่งเป็น ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจ้า อาจารย์ตามสัญญา และพนักงานตามสัญญา โดยมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของบุคลากร อาทิ ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลภาระงาน ผลงานวิชาการ การท้างานวิจัย และการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ปัจจุบันยังเป็น
การเก็บข้อมูลลงกระดาษหรือไฟล์เอกสาร ซึ่งขาดการจัดการที่เป็นระบบ อีกทังข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดท้าแฟ้ม
สะสมงานมีปริมาณมาก ท้าให้ยากต่อการจัดเก็บและค้นหา รวมทังหากผู้บริหารต้องการตรวจสอบ ประเมินผลงานการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาผลงานต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบเอกสารและประเมินผล
จากปัญหาที่เกิดขึนผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ บุคลากรสามารถจัดท้าแฟ้มสะสมงานได้ด้วยตนเอง จะท้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สืบค้นและเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย มีความปลอดภัย สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านทรัพยากรกระดาษ อีกทังยังช่วยให้บุคลากรรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถ
วางแผนการพัฒนาตนเองได้ รวมไปถึงยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาผลงานของบุคลากร โดย
การประเมินผลตามสภาพจริง สนับสนุนการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นของหน่วยงานได้
อย่างแท้จริง
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. วิธีดาเนินการรวบรวมข้อมูล
1.1 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยวิธีการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และผู้บริหาร โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1.2 รวบรวมข้อมูลพืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
1.3 ศึ ก ษาขั นตอนการท้ า งานของระบบงานเดิ ม คื อ กระบวนการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บุ ค ลากร ข้ อ มู ล การ
ปฏิบัตงิ าน ข้อมูลผลงานทางวิชาการ และการวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อใช้ในการประเมินบุคลากร ดังนี
1) การวิเคราะห์ภาระงานขันต่้า สายวิชาการ (สาย ก) มีหน่วยเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นผลรวมการ
ปฏิบัติงานนับชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามประเภทของลักษณะงานนัน ๆ โดยอาจารย์ทุกคนต้องมีภาระงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อรอบการประเมิน โดนมีมาตรฐานขันต่้าดังนีคือ [3]
- งานสอน ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, งานวิจัยและภาระงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่า 9
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยก้าหนดให้งานสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการอื่น เป็นภาระงานหลัก
- งานบริการวิชาการ งานท้า นุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร และงานอื่น ๆ ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2) การวิเคราะห์ภาระงานขันต่้า สายสนับสนุน (สาย ข) จัดท้าภาระงานตามที่ปฏิบัติจริง และเขียน
รายงานการปฏิบัตงิ านตามจ้านวนชั่วโมงที่ปฏิบัติ
1.4 ศึกษาเทคโนโลยีอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ในปัจจุบันที่จะน้ามาพัฒนาสารสนเทศแฟ้มสะสมงาน ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก
2.1 เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบุคลากร
2.2 บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
2.3 อาจารย์ผู้สอน
2.4 หัวหน้าส้านักงาน
2.5 ผู้บริหาร
3. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาออกแบบระบบ
ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบงานคือภาษาพีเอชพี (PHP) ด้วยเค้กพีเอชพีเฟรมเวิร์ก (cakePHP Framework) โปรแกรมเว็บเซอร์เวอร์อาพาเช่
(Apache) และตัวจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
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3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่อจ้าลองขันตอนการท้างานของระบบ (Process
Modeling) และใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขันตอนการท้างานของระบบหรือโพรเซส (Process) ข้อมูลที่เข้า
และออกจากระบบ รวมทังข้อมูลที่ไหลอยู่ภายในระบบจากขันตอนหนึ่งไปยังอีกขันตอนหนึ่ง แผนภาพกระแสข้อมูลเป็น
แผนภาพที่ใช้ในการพัฒนาต่อในขันตอนของการออกแบบระบบ เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอ้างอิง หรือเพื่อใช้ในการ
พัฒนาต่อในอนาคต [4] โดยมีแผนภาพบริบท (Context Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุดที่แ สดง
ภาพรวมการท้างานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ
3.2 การพั ฒ นาระบบ ใช้ เค้ ก พีเอชพี (CakePHP) ซึ่ ง เป็ น เฟรมเวิร์ก ที่ เขี ย นขึ นโดยใช้ ภ าษาพี เอชพี ถู ก
ออกแบบบนพืนฐาน MVC (Model View Controller) โดยเน้นที่การพัฒนาระบบเว็บที่มขี นาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้
เวลาในการพัฒนามาก แต่หากใช้ CakePHP ก็จะสามารถพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึนเพราะ CakePHP ถูกออกแบบมาให้
ช่วยในการจัดการ Active Record, Association Data Mapping, Front Controller และ MVC สามารถท้างานร่วมกับ PHP
เวอร์ชัน 4 และ 5 รวมค้าสั่ง CRUD (Create, Read, Update and Delete) ส้าหรับฐานข้อมูลที่ท้าให้ง่ายต่อการเรียกดู
ข้อมูล ช่วยพัฒนาได้ง่ายและรวดเร็ว [5] สามารถใช้งานร่วมกับ AJAX, JavaScript, HTML Forms และอื่นๆ มีความ
ปลอดภัยในเรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail), คุกกี (Cookie), และเซสชั่น (Session)
3.3 การจัดเก็บข้อมูล ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลของมายเอสคิวแอล (MySQL) เวอร์ชัน 5 มีคุณสมบัติที่
ส้ า คั ญ ส้ า หรั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ห รื อ ระดั บ องค์ ก ร เช่ น Store Procedure, database trigger, database
view, database schema ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของตารางและการท้า ดัชนี (index) การท้างานที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานแบบ Multi-user, Multi-threaded สามารถการก้าหนดสิทธิ์และรหัสผ่าน
ของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้ มีความปลอดภัย ความยืดหยุ่นสูง ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้ GPL License
เนื่องจากเป็นโปรแกรมดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์แบบโอเพนซอร์ส [6] ซึ่งในการพัฒนาระบบนีผู้พัฒนาได้ท้าการเลือกใช้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรมเว็บเซอร์เวอร์อาพาเช่ (Apache) และมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านไคลเอ็นท์
เซิร์ฟเวอร์ ท้าให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันได้
3.4 ความปลอดภัยของระบบ การเข้าสู่ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Google Identity ซึ่ง
เป็นระบบล็อกอินบัญชีส้าหรับลูกค้าองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของ Google Academy จึงสามารถใช้เป็นระบบ
ยืนยันตัวตน ซึ่งรองรับมาตรฐาน Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 เพื่อใช้บัญชี Google Apps ล็อกอิน
กับแอปพลิเคชันตัวอื่นแบบ Single Sign-On (SSO) จุดเด่นของการใช้บัญชี Google Apps คือระบบความปลอดภัย ที่
แข็งแกร่งตามมาตรฐานกูเกิล มีฟีเจอร์ช่วยเสริมความปลอดภัยหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบความแข็งแรงของรหัสผ่าน
ตรวจสอบการล็อคหน้าจอมือถือของผู้ใช้งาน เป็นต้น [7]
4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
4.1 ศึกษาข้อมูลการจัดท้าแฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และเก็บรวมรวบข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจากการศึกษาระบบงานเดิม พบว่าการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเก็บอยูใ่ นรูปแบบเอกสาร ซึ่งมีปริมาณมากและมีความซ้าซ้อน ยากต่อการจัดเก็บและค้นหา
4.2 วิเคราะห์ ข้ อ มู ล การท้ างานของระบบแฟ้มสะสมงานแฟ้มสะสมงานอิเล็ ก ทรอนิก ส์ ข้ อ มู ล น้ าเข้า
ผลลัพธ์ และแฟ้มข้อมูล ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของระบบงานทังหมด มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ประเด็นการน้าเสนอระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการน้าเสนอระบบสารสนเทศของแฟ้มสะสมงานของบุคลากร เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
หัวข้อในการนาเสนอ
ประเด็นที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
- รายงานสรุปภาระงานรายบุคคลเปรียบเทียบตามปริมาณภาระ การประเมินบุคลากร
งานด้านต่าง ๆ เช่น งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการฯ
- รายงานสรุปเปรียบเทียบปริมาณภาระงานของบุคลากรทังหมด
แยกตามคณะ
- รายงานแสดงปริมาณภาระงานแยกตามภาระงานด้านต่าง ๆ
การวางแผนการรับบุคลากร
- รายงานข้อมูลการเข้ารับการอบรม ผลงาน/รางวัล และผลงาน การวางแผนเพื่อส่งเสริมการไปอบรม/พัฒนา
วิชาการของบุคลากร
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร การจั ด ท้ า ผลงาน
วิชาการ เพื่อวางแผนงบประมาณสนับสนุน
4.3 ออกแบบระบบเพื่อน้าไปใช้ในการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานของบุคลากร และส่วนการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้รองรับกับระบบงานปัจจุบัน โดยการน้าระบบฐานข้อมูลเข้ามาจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ออกแบบฐานข้อมูล มีการ
ก้าหนดสิทธิการใช้งาน สามารถจัดการ ค้นหา และรายงานข้อมูลแต่ละระดับได้

ภาพที่ 1 แผนผังบริบท (Context diagram) ระบบแฟ้มสะสมงาน
4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เลือก โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเก็บข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการ โดยสามารถจัดการข้อมูลได้ดังนี
- ส่วนการน้าข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลภาระงาน
- ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ โดย Google Identity Platform และจัดการสิทธิการเข้าใช้ระบบ
- ส่วนจัดการข้อมูลแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ จัดการข้อมูลทั่วไป จั ดการข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูล
ประสบการณ์การท้างาน จัดการข้อมูลผลงานทางวิชาการ จัดการข้อมูลภาระงาน
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- ส่วนประมวลผลรายงาน ได้แก่ ผู้ใช้รายงานข้อมูลแฟ้มสะสมงานของตนเอง คณะสามารถเข้าดู
รายงานข้อมูลแฟ้มสะสมงานของบุคลากรในหน่วยงานได้
โดยสามารถน้าเข้าข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล และกองบริการการศึกษา และระบบได้แบ่งกลุม่
ผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการ ก้าหนดระดับสิทธิผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ของผู้ใช้ และแสดงรายงานข้อมูลสิทธิผู้ใช้
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร มีสทิ ธิในการบริหารจัดการข้อมูลพืนฐานของบุคลากร
- บุคลากร มีสิทธิในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การอบรม ผลงานต่าง ๆ และรายงานข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
- ผู้บริหาร มีสทิ ธิในการเรียกดูรายงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
4.5 ติดตังทดสอบและประเมินระบบงานกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบการท้างานร่วมกันของระบบ
ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ หลังการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ประเมินคุณภาพการท้างานของ
ระบบและการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถท้างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละระดับ
4.6 สรุปผลการวิจัย จัดท้าเอกสารงานวิจัย และจัดท้าคู่มอื การใช้งาน
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ โดยน้าเสนอในรูปแบบตาราง และกราฟ
6. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
MEAN, Standard deviation

ผลการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มี
การพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน และมีการทดลองใช้งานภายในมหาวิทยาลัย โดยระบบสารสนเทศประกอบด้วยการ
จัดการระบบด้านต่าง ๆ ดังนี
1. การน้าเข้าข้อมูล
1.1 ตรวจสอบข้อมูล
1.2 น้าข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลภาระงาน
2. จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ
2.1 จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ โดย Google Identity Platform
2.2 จัดการสิทธิการเข้าใช้ระบบ
3. จัดการข้อมูลแฟ้มสะสมงาน
3.1 จัดการข้อมูลทั่วไป
3.2 จัดการข้อมูลส่วนตัว
3.3 จัดการข้อมูลภาระงาน
4. ประมวลผลรายงาน
4.1 ผู้ใช้รายงานข้อมูลแฟ้มสะสมงานของตนเอง
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4.2 คณะสามารถเข้าดูรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานสรุปภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานได้
5. ขอบเขตของผู้ใช้งานระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.1 บุคลากรด้าเนินการน้าเข้าข้อมูลแฟ้มสะสมงานของตน
5.2 คณะเข้าดูรายงานข้อมูลแฟ้มสะสมงานของบุคลากรในหน่วยงานได้เป็นรายบุคคล
ผู้วิจัยได้ท้าการติดตังระบบบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
การติดตังเพื่อใช้งานที่ http://eportfolio.uru.ac.th โดยแบ่งโครงสร้างการท้างานหลักออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่วนบุคลากร ในการเข้าสู่ระบบได้น้าเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนของกูเกิล (Google Identity Platform) มาใช้
ในการเข้าสู่ระบบโดยมหาวิทยาลัยฯได้เป็นสมาชิกกูเกิลอคาเดมี (Google academy) ซึ่งบุคคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้
เป็นสมาชิกจึงมีการก้าหนดให้เฉพาะผู้ใช้กูเกิลในโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่านัน (@uru.ac.th)

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเข้าสูร่ ะบบของระบบจัดการข้อมูลแฟ้มสะสมงาน
การเข้าใช้กูเกิลเมื่อยังไมได้ล็อกอินกูเกิลใส่ชื่อผู้ใช้ของกูเกิล แต่ต้องเป็นโดเมนของมหาวิทยาลัยฯ (@uru.ac.th)

ภาพที่ 3 แสดงการกรอกชื่อผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย
2. การใช้งานระบบ ส่วนประกอบการใช้งานระบบประกอบด้วยข้อมูลทังหมด 3 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ใช้ระบบ ข้อมูลส่วนตัว และภาระงาน
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ภาพที่ 4 แสดงการเลือกส่วนของการจัดการข้อมูล
2.1 การจัดการข้อมูลทั่วไปของบุคลากร สามารถจัดการข้อมูลดังต่อไปนีคือ ข้อมูลผูใ้ ช้ ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลการติดต่อ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารท้างาน

ภาพที่ 5 แสดงการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
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2.2 ส่วนข้อมูลส่วนตัว สามารถจัดการข้อมูลดังต่อไปนี คือ ข้อมูลทักษะและความสามารถ ข้อมูล
ผลงานและรางวัล สมาชิกองค์กร ข้อมูลเป้าหมาย และข้อมูลการวางแผน

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอทักษะและความสามารถ

ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลประกาศนียบัตร ผลงาน และรางวัล
2.3 ข้อมูลภาระงาน สามารถจัดการข้อมูลดังต่อไปนีคือ ข้อมูลภาระงานสอน ข้อมูลผลงานวิชาการ
ข้อมูลเอกสารต้ารา ข้อมูลบริการวิชาการ และข้อมูลการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลภาระงานสอน
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ภาพที่ 9 แสดงการจัดการผลงานวิชาการ

ภาพที่ 10 แสดงข้อมูลเอกสารต้ารา
3. ส่วนของคณะและมหาวิทยาลัย โดยคณะและมหาวิทยาลัยสามารถเข้าดูแฟ้มสะสมงานบุคลากรใน
หน่วยงานได้ โดยสามารถเข้าที่ eportfolio.uru.ac.th/report

ภาพที่ 11 แสดงรายชื่อบุคลากรแต่ละคณะ
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ภาพที่ 12 แสดงการรายงานสรุปภาระงานของบุคลากร

ภาพที่ 13 แสดงรายงานสรุปภาระงานส้าหรับผู้บริหาร
ผลการทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ
ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบและประเมิน ลของการพัฒนาระบบ โดยท้าการทดสอบและประเมินโดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ประเมินระบบ แยกตามกลุ่มของผู้ใช้งานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรจ้านวน 1 คน บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
จ้านวน 15 คน อาจารย์ผู้สอนจ้านวน 22 คน และผู้บริหารจ้านวน 2 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
ส้าหรับการพัฒนาระบบเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพการท้างานของระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ท้าการสอบโดยท้าการติดตังและทดลองใช้งาน โดยใช้วธิ ีการทดสอบแบบกล่องด้า (Black box Testing)
ซึ่งเป็นเทคนิคการประเมินคุณภาพการท้างานของซอฟต์แวร์ โดยไม่สนใจกระบวนการท้างานภายในว่ามีวิธีการท้างาน
อย่างไร แต่ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ [8] น้าผลการประเมินมาท้า การวิเคราะห์ข้อมูลด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้า เร็จรูปด้วยการหาค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมี
เกณฑ์การค่าเฉลี่ยของแบบประเมินดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางเกณฑ์การอ่านค่าเฉลี่ยของแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบงานเพื่อระบุคุณภาพ
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
ความหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ดีมาก
4.60-5.00
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับดีมาก
ดี
3.60-4.59
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับดี
พอใช้
2.60-3.59
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับพอใช้
ปรับปรุง
1.60-2.59
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับปรับปรุง
ไม่เหมาะสม
1.00-1.59
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับไม่เหมาะสม
โดยการประเมินประสิทธิภาพของของระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินทังสิน 4 ด้าน
มีผลการประเมินเฉลี่ยทังสี่ด้านอยูใ่ นระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ระดับความ
มาตรฐาน (SD)
พึงพอใจ
(xˉ )
1. ด้านความสามารถในการท้างานตามความพึงพอใจของผูใ้ ช้
4.43
0.56
ดี
ระบบ (Function Requirement Test)
2. ด้านหน้าที่การท้างานของระบบ (Functional Test)
4.36
0.64
ดี
3. ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test)
4.33
0.69
ดี
4. ด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (Security Test)
4.33
0.56
ดี
ค่าเฉลี่ย
4.36
0.61
ดี

วิจารณ์และสรุปผล
งานวิจัยนีเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ซึ่งท้าให้บุคลากรสามารถจัดท้าแฟ้มสะสมงานได้ด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวก ในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูล
เป็นปัจจุบัน สืบค้นและเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย บุคลากร สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองได้ สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรกระดาษ รวมไปถึงยังช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจของผู้บริหารในการพิจารณาผลงานของ
บุคลากรได้ โดยผลการด้าเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้วจิ ารณ์และสรุปผล ดังนี
จากการประเมินผลระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต้นแบบ
ประเมินระบบ แยกตามระดับของผู้ใช้งานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร บุคลากรฝ่ายสนับสนุน อาจารย์ผู้สอน
และผู้บริหาร มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยทัง 4 ด้านเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 ซึ่งสรุปผลการประเมินทัง 4 ด้าน คือ
การประเมินด้านความสามารถในการท้างานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Function Requirement Test)
พบว่าผู้ใช้มคี วามพึงพอใจในความสามารถในการแสดงรายงานต่างๆ ในระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.58
การประเมินหน้าที่การท้างานของระบบ (Function Test) โดยมีการทดลองป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (Invalid)
และข้อมูลว่าง (Null) พบว่าระบบสามารถตอบสนองการท้างาน เช่น การค้นหาข้อมูล การแก้ไขข้อมูล มีการตรวจสอบ
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ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ท้าให้ผลการประเมินความพึงพอใจในความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ
ระบบ และความน่าเชื่อถือได้ของระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.53
การประเมิน ด้ านการใช้งานของระบบ (Usability Test) พบว่า ผู้ ใ ช้มีค วามพึง พอใจในความเป็ นมาตรฐาน
เดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ หน้าจอระบบใช้งานง่าย มีความเหมาะสมในการใช้สีตัวอักษร สีพืนหลัง และ
องค์ประกอบต่าง ๆ มีความพึงพอใจสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 4.47
การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) มีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก
ระบบมีการใช้ Google Identity ซึ่งเป็นระบบล็อกอินบัญชี ผู้ใช้ ท้าให้การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบมีความ
ปลอดภัยและใช้งานได้ตามสิทธิ์อย่างถูกต้อง โดยผู้ใช้มคี วามพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 4.39
จากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ได้จากผู้ใช้ในแต่ละระดับ สรุปผลให้อยู่ในรูปแบบร้อยละ ได้ดังนี
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลสรุปจากการประเมินความพึงพอใจระบบ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับผู้ใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
(5)
(4)
(3)
(2)
เจ้าหน้าที่
43.23%
54.27%
2.50%
อาจารย์
46.41%
46.33%
7.26%
ผู้บริหาร
50.00%
50.00%
ค่าเฉลี่ย
46.55%
50.20%
4.88%

น้อยที่สุด
(1)
-

สรุปผลการประเมินการใช้งานจากผู้ใช้ทุกระดับ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 46.55% ระดับมาก 50.20%
และระดับปานกลาง 4.88%

ข้อเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจน้าเทคนิค
Data mining มาช่วยในการจัดกลุ่มของบุคลากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรว่าควรส่งเสริมในด้านใด
และพัฒนารูปแบบการน้าเสนอข้อมูลที่หลากหลาย เช่น แสดงในรูปของกราฟแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความ
สะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลและวางแผนในการพัฒนาต่อไป
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การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
Human resources information system development of School of Science,
University of Phayao
ศุภชัย ผลศุภรักษ์1*
Supachai Ponsuparuk1*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศงานบุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แนวทาง และความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2) การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ประชากรคือ คณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ้านวน 18 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การสนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัยสร้างประเด็นค้าถามขึน ผู้ศึกษาด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่า น
กระบวนการทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรจะเป็นประโยชนในดานการบริหารการ
วางแผนก้าลังคนการตัดสินใจ การพัฒนาและฝกอบรม ต้องมีการวางแบบแผนรูปแบบของระบบสารสนเทศขึนมาเพื่อตอบโจทย์
ปัญหาตามความต้องการ โดยต้องแสดงข้อมูลให้ครอบคลุมการบริหารงานบุคลากร ควรประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว
วันบรรจุ อัตราก้าลัง ข้อมูลสถิติการลา ข้อมูลการไปอบรมสัมมนา โดยการประมวลผลข้อมูลใช้รูปแบบการแยกเป็น
ส่วนงาน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบของระบบสารสนเทศงานบุคลากรควรใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และ
แสดงข้อมูลได้เข้าใจ ซึ่งควรเป็นรูปแบบเวปไซด์เพื่อสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และควรใช้ซอฟแวร์ที่ไม่ล้าสมัยเกินไป โดยสามารถใช้
Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
2. ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ พบว่าระบบสารสนเทศสามารถบริหารจัดการงาน
บุคลากร และสามารถบริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ โดยสามารถสืบค้น
ข้อมูล โดยการกรอกชื่อ-สกุล ซึ่งการออกรายงานสามารถออกรายงานได้อย่างรวดเร็ว และมีเมนูครอบคลุมกับการบริหารงาน
บุคคล โดยสามารถ เพิ่ม-ลบ หรือแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปั จจุบัน โมดูลในการใช้งาน ระบบสารสนเทศจะมี
โมดูลผู้ใช้งาน 2 กลุม่ คือ งานบุคลากร และบุคลากรทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศ, งานบุคลากร

1
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Abstract
This research describes the development of human resources information system for School of Science,
University of Phayao that aims to 1) study of information approach and opinion on the roles of school administrators
and all staffs for developing the human resources information system for School of Science, University of Phayao
2) to analyze, design and develop human resources information system. The research was conducted with
populations including board of directors 18 person. The tools used for data collection were focus group that consist
of questionnaires and the dada was analyzed using SDLC Approach.
The research results were as follows;
1 . The results of the study revealed that the developed system is useful to help administrators used in
human resource planning, decision, and development planning. The designed system aligned with staff needs
including curriculum vitae, placement, resources, leave statistics and developing information. This developed system
is easy to use and easy access using only their own username and password.
2. The developed system has a full of human resource information and the system has provided on the
network via computer and smart phone. The search information was displayed automatically. Furthermore, the
system has a full menu function that covered the human resource information and can be edited up to date data
information necessary. The developed system contains 2 modules including for human resource staff and general
staffs that achieved this research objectives.
Keywords: information system, human resources

บทนา
การบริ ห ารงานบุ ค คล เป็ น ภารกิ จ ส้ า คั ญ ในการบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก ร จึ ง เป็ น ภาระหน้ า ที่ ข อง
ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อท้าให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส้าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน เนื่องจาก
ปัจจุบันโลกเราได้กล่าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ หน่วยงานได้ตระหนักและให้ความส้าคัญ กับการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับใช้ในองค์กรมากขึน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางการบริหารงานบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในกา รตัดสินใจ
ในการวางแผน หรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านขององค์กร โดยเป็นกระบวนการที่รวบรวม จัดเก็บ บ้ารุงรักษา และน้ามา
ปรับแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน้าข้อมูลไปใช้งานด้านต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
งานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความจ้าเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในด้านต่าง ๆ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล และรายงานข้อมูลให้ทางหน่วยงานได้ทราบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการสรุปวันลาแต่ละ
บุคคล การแสดงคุณวุฒิการศึกษา และอัตราก้าลัง ข้อมูลการไปอบรมสัมนาศึกษาดูงาน ซึ่งข้อมู ลข้างต้นมีความ
จ้าเป็นต่อบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และภายนอก ซึ่งจากสภาพปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูล
นัน ทังผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ยังจ้าเป็นต้องคอยสอบถามทางงาน
บุคลากร อีกทังยังเกิดความล่าช้าในการขอข้อมูลในส่วนกลาง
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งานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงสนใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
ด้าเนินความอ้านวยสะดวกในการปฎิบัตงิ าน เป็นการเก็บข้อมูล และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและการวางแผนการ
ด้าเนินงานของผู้บริหาร ที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้ทัง
องค์กร ที่ไม่จ้ากัดในด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และเป็นผลดีและมีประโยชน์ตอ่ การปฎิบัติงาน
ของหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงผลข้อมูลส้าหรับการบริหารงานบุคคล โดยการ
สนทนากลุ่มผู้บริการและบุคลากร และท้าการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ทฤษฎี วงจรการพัฒนาระบบ System
Development Life Cycle : SDLC

ผลสรุปแนวทาง และความ
คิดเห็นในการพัฒนาระบบ
สาระสนเทศงานบุคลากร

ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ

ระบบสาระสนเทศงานบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่คณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ และเลขานุการ จ้านวน 18 คน โดยการสนทนากลุ่มในประเด็นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครังนี หัวข้อประเด็นค้าถามในการศึกษาแนวทาง และความคิดเห็นในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหัว ข้อประเด็นค้าถามในด้านงานบุคลากรและระบบสารสนเทศ ตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครังนีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาใช้แบบสนทนากลุ่ม โดยการเก็บข้อมูล โดยการสุ่ม
แบบเจาะจงจากคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ จ้านวน 18 คน เพื่อศึกษาแนวทาง และความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร และน้ามาวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศงาน
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ผลการศึกษา
ในการศึกษาครังนีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาใช้แบบสนทนากลุ่ม และน้าผลมาวิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle : SDLC แบ่งการ
ด้าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 ศึกษาแนวทาง และความคิดเห็นของผู้ บริ หารและบุค ลากรในการพัฒ นาระบบสารสนเทศงาน
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยในส่ ว นนี ผู้ วิจั ย ได้ รวบรวมวิธีการเก็ บข้อ มู ล โดยการตังประเด็นค้าถามในการสนทนากลุ่ ม ส้าหรับศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร พบว่า
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศควรครอบคลุ มการบริ ห ารจัด การงานบุ ค ลากร ควรประกอบไปด้ วยข้ อมูล
อัตราก้าลัง รูป ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สังกัด ต้าแหน่ง คุณวุฒกิ ารศึกษา E-mail เบอร์โทร และวันบรรจุ รวมถึงข้อมูล
สถิติการลา ข้อมูลการไปอบรมสัมมนา ที่แสดงรูปแบบเป็นตารางหรือแผนภูมิ เพื่อสะดวกในการค้นหา และเป็นฐาน
เก็บข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานคือผุ้บริหารและงานบุคลากร โดยรูปแบบของระบบ
สารสนเทศงานบุคลากรควรใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และแสดงข้อมูลได้เข้าใจ ซึ่งเป็นรูปแบบเวปไซด์เพื่อสามารถเข้าถึง
ได้ทุกที่ และควรใช้ซอฟแวร์ที่ไม่ล้าสมัยเกินไป โดยสามารถใช้ Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
พะเยา และมีการก้าหนดสิทธิให้ชัดเจน
ส่ วนที่ 2 การวิ เคราะห์ ออกแบบ และพั ฒนาระบบสารสนเทศได้ ระบบสารสนเทศงานบุ ค ลากร
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์และ และออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ตาม
หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle : SDLC ดังนี
การวางแผนและวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสรุปแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่ 1 อีกทัง
ได้รวบรวมข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมของงานบุคลากร การจัดเก็บข้อมูลไว้ในตู้เอกสารในรูปแบบแฟ้มเอกสาร
คือ เอกสารที่มีปริมาณมากท้าให้การประมวลผลหรือค้นหาข้อมูลท้าให้ล่าช้า หรือเกิดการสูญหาย ส่วนการจัดเก็บ
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของไฟด์ขอ้ มูล ปัญหาที่พบคือการจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อนกัน จึงวางแผนการด้าเนินงาน
เพื่อตอบสนองตามแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร เพื่อให้งานบุคลากรสามารถน้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดข้อจ้ากัดทางด้านเวลา และสถานที่
การออกแบบ เพื่อให้ได้ระบบงานที่สมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ด้าเนินการดังนี
1. การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) {1}
2. การสร้างแผนภาพแสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity Relationship Diagram : ER Diagram) {5}
3. การออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) {4}
4. การออกแบบน้าเสนอข้อมูล (Output Design) {1}
5. การออกแบบน้าเข้าข้อมูล (Input Design) {1}
6. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้(User interface Design) {1}
7. การออกแบบระบบควบคุมความปลอดภัย (Security Control Design) {1}
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การพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมควบคุมการท้างานของระบบ ซึ่งเป็นการท้างานพร้อมกับออกแบบ
หน้าจอต่าง ๆ ในแต่ละฟังก์ชั่นการท้างาน โดยใช้ภาษา vista basic ในการติดต่อกับฐานข้อมูลและการประมวลผล และ
ใช้ภาษา Java Script และ HTML ในการก้าหนดการแสดงผลทางหน้าจอ โดยการออกแบบระบบโดยใช้โ ปรแกรม
sql server 2014 ในการออกแบบและก้าหนดค่าต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ และใช้ช่อื ฐานข้อมูลว่า personne_lDB
การทดสอบระบบ ให้ ค ณะกรรมการประจ้า คณะวิทยาศาสตร์ ทดลองใช้ง านระบบสารสนเทศเพื่อหา
ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของระบบและท้าการปรับปรุงข้อเสนอแนะ โดยให้ใช้ข้อมูล Loginในการเข้าสู่ระบบ คือ
Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยได้สาธิตการใช้งาน การเรียกดูข้อมูลสารสนเทศในแต่ละเมนู
การใช้งาน และให้ผู้ใช้งานทดสอบการใช้งาน เพื่อหาข้อผิดพลาดหาข้อมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับโมดูลการ
ท้างานของกลุ่มนัน และทดสอบการใช้งานจนระบบสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทังได้จัดท้าคู่มือการ
ใช้งานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขันตอนการใช้งานในแต่ละฟังก์ชั่น
การบารุงรักษา ผู้วจิ ัยได้ด้าเนินการติดตังระบบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์
และให้งานบุคลากรด้าเนินการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ โดยผู้วจิ ัยเป็นผู้ดูแลระบบ

ผลการศึกษา
จากการวิ เ คราะห์ ร ะบบงานเดิ ม แนวทางในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศงานบุ ค ลากร และแนวทางใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาระบบงานใหม่ เมื่อทราบถึงสภาพปัญหาของระบบเดิม โดยวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ {1}
โดยได้ก้าหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่ม คืองานบุคลากร และบุคลากรทั่วไป ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศและเป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึน โดยแสดงเป็นแผนบริบทดังภาพที่ 1 และ 2
แผนผังก้างปลา (Cause-and-effect Diagram)

ภาพที่ 1 (Cause-and-effect Diagram) ซึ่งจะแสดงให้เห็นสภาพและปัญหาที่ชัดเจนขัน ดังแสดงในภาพ
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แผนภาพบริบท (Context Diagram)

ภาพที่2 (Context Diagram) ระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จากการที่ผู้วจิ ัยได้ท้าการออกแบบแผนภาพบริบท ของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา สามารถเขียนเป็นกระบวนการย่อยที่ส้าคัญโดยแสดงเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระบบใหม่ แสดงดังภาพ ที่ 3
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แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

ภาพที3่ (Data Flow Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูลระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ส้าหรับระบบสารสนเทศงานบุคลากร โดยใช้การจัดการแบบ
Third Normal Form และแสดงเป็น E-R Diagram ได้ดังภาพที่ 4
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แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)

ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) ระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
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ภาพที่ 5 การแสดงหน้าจอระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าใช้ระบบระบบ
โดยใช้ Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานส้าหรับ งานบุคลากร
และผู้ใช้งานทั่วไป

ภาพที่ 6 ข้อมูลหน้าหลักเป็นการแสดงข้อมูลพืนฐาน เช่น รูป ชือ่ -สกุล หน่วยงาน สังกัด ต้าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา
E-mail เบอร์โทร และวันบรรจุ รวมถึงรายละเอียดการเข้าอบรม/สัมมนา
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ภาพที่ 7 สามารถเข้าไป คลิ๊กที่ ดูข้อมูลวันลา
แสดงผลข้อมูลวันลา และสรุปผลรายงานการลาทังหมด

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลรายงานสถิติ และสามารถสืบค้นข้อมูลบุคลากร
โดยพิมพ์รายชื่อที่ต้องการค้นในช่องว่าง และจะแสดงผลชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอข้อมูลรายงานสถิติ
ของแต่ละส่วนงาน
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ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอ เพิ่ม-ลบ และแก้ไขข้อมูลบุคลากร
-

เพศ
ค้าน้าหน้าชื่อ
ชื่อ
สถานะ
ต้าแหน่ง
หน่วยงาน
วุฒิการศึกษา

-

สายงาน
รหัสบัตรประชาชน
Email
โทรศัพท์มือถือ
เบอร์ภายใน
วันที่บรรจุ

ภาพที่ 11 รายงานการเข้าอบรม จะแสดงรายงานของบุคลากรทังหมดที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
โดยสามารถออกรายงานแล้วแสดงผลข้อมูลในรูปแบบไฟด์ Microsoft Excel
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วิจารณ์และสรุปผล
การด้าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้วิจัยขออภิปลายผลดังต่อไปนี
1. ผลการศึกษาแนวทาง และความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ข้อคิดเห็นว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศควรครอบคลุมในการ
บริหารจัดการงานบุคลากร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตอบความต้องการของผู้ใช้งานคือ ผุ้บริหาร งานบุคลากร และบุคลากร
ทั่วไป โดยรูปแบบของระบบสารสนเทศงานบุคลากรควรใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และแสดงข้อมูลได้เข้าใจ ซึ่งเป็นรูปแบบ
เวปไซด์เพื่อสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และควรใช้ซอฟแวร์ที่ไม่ล้าสมัยเกินไป โดยสามารถใช้ Username และ Password
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร พบว่าสามารถพัฒนาระบบที่
บริหารจัดการงานบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลอัตราก้าลัง ข้อมูลรายชื่อบุคลากร ข้อมูล
คุณวุฒิการศึกษา ข้อมูลผู้ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ ข้อมูลการไปพัฒนาตนเอง ข้อมูลประวัติการลา และสามารถ
บริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ โดยสามารถสืบค้นข้อมูล โดยการ
กรอกชื่อ-สกุล ซึ่งการออกรายงานสามารถออกรายงานได้อย่างรวดเร็ว และมีเมนูครอบคลุมกับการใช้งานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยสามารถ เพิ่ม-ลบ หรือแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โมดูล
ในการใช้งาน ระบบสารสนเทศจะมีโมดูลผู้ใช้ งาน 2 กลุ่ม คือ งานบุคลากร และบุคลากรทั่วไป เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อจ้ากัดทางด้านเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัช กาฬภักดี {5}
ที่ ท้า การศึก ษาเรื่อ ง การพั ฒ นาระบบสืบค้ น เอกสารวารสารวิชาการ โดยการประยุ ก ต์ใ ช้เทคโนโลยีคิว อาร์โค้ด
ผลการศึกษาพบว่าโดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบสืบค้นบทความวารสารที่พัฒนาขึนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ตลอด
24 ชั่วโมง และใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลบทความวารสารเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วินาที ซึ่งจากเดิมต้องมาขอข้อมูล ที่ง าน
บุคลากร ในเวลาท้าการเท่านัน และใช้เวลาค้นหาข้อมูลและเอกสารงานบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 15 นาที ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร
และงานต่าง ๆ ในหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลไปบริหารและจัดการได้ตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงผล
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
2. เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ น ควรเพิ่มฟังก์ชั่นส้าหรับ ผู้บริหาร และ งานประกัน
คุณภาพที่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเป็นสถิติขอ้ มูลย้อนหลัง 3 - 5 ปี
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ทังคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารและอ้านวยความสะดวกได้ให้
ค้าแนะน้า ปรึกษาหารือตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีย่ิง จนการศึกษาครังนี
ส้าเร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี

Proceedings
504

เอกสารอ้างอิง
1. นายสนั่น หวานแท้. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้น ส้าหรับการบริหารบุคคล คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปกร รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2553.
2. นิเวศ จิระวิชิตชัย. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2554.
3. กุ ล ภั ส สรณ์ พิ ทั ก ษ์ ศั ก ดาชั ย (2552) ระบบสารสนเทศในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HRIS) ได้ จ าก
https://www.gotoknow.org/posts/285448 สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559.
4. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Syatem Analysis and Design). กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์
คอนซัลท์; 2551.
5. วิรัช กาฬภักดี. บทคัดย่อเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นเอกสารวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครังที่ 6 หน้า
863-877; 2559.

Proceedings
505

การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นแบคที เ รี ย ก่ อโรคในอาหารของเห็ ด ป่ า สะแกราชและ
การประยุกต์ใช้ในอาหาร
Study on efficiency of Sakaerat Wild Edible Mushrooms to inhibit foodborne
pathogenic bacteria and their food application
ธารทิพย์ รัตนะ1* และธนากร แสงสง่า1
Tarntip Rattana1* and Thanakorn Sangsanga1
บทคัดย่อ
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในเห็ดป่าสะแกราช จานวน 9 ชนิด เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง เห็ด
น้าแป้ง เห็ดตะไคล เห็ดน้าหมาก เห็ดหล่มหมวกเขียว เห็ดขมิ้นเล็กหรือเห็ดมันปูเล็ก เห็ดขมิ้นใหญ่ และเห็ดบดหรือเห็ด
ลมหรือเห็ดกระด้าง โดยมีตัวทาละลาย 3 ชนิด ได้แก่ น้า เอทานอล และ ethyl acetate โดยนาสารสกัดจากเห็ดมา
ทดสอบการยับยั้งการการเจริญ ของแบคที เรี ย 3 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis ATCC 6633 Staphylococcus aureus
ATCC 6538 และ Escherichia coli ATCC 8739 เมื่อทดสอบด้วยวิธี paper disc diffusion พบว่าสารสกัดจากเห็ดน้าแป้ง
น้าหมาก หล่มหมวกเขียว และขมิน้ ใหญ่ให้ประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อก่อโรคในอาหารทั้ง 3 ชนิดได้ดี จากการหาค่า
ความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งเชื้อในการยับยั้งเชื้อ (MIC) ของสารสกัดจากเห็ดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียในหลอด
ทดลอง พบว่ามีค่าเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ในเชื้อ B. subtilis และ S. aureus ในสารสกัดจากเห็ดน้าแป้งที่มีน้าเป็นตัวทา
ละลาย และเห็ดขมิ้นใหญ่และเห็ดหล่มหมวกเขียวที่มีเอทานอลเป็นตัวทาละลาย และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในเชื้อ E. coli ใน
สารสกัดจากเห็ดบดและเห็ดน้าแป้งที่มี ethyl acetate เป็นตัวทาละลาย ตามลาดับ การประยุกต์ใช้สารสกัดจากเห็ด
โดยนามาจุ่มชมพู่ทับทิมจั นทร์ ตัดแต่ง ที่ มีแ บคทีเรี ยก่อโรคในอาหารประมาณ 5-7 log CFU/ml พบว่าสามารถลด
ปริมาณเชื้อ B. subtilis S. aureus และ E. coli ได้ 35.85 28.96 และ 14.62 เปอร์เซ็นต์ จากเชื้อเริ่มต้นเมื่อเก็บรักษา
เป็นเวลา 4 วัน
คาสาคัญ: แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร, เห็ดป่าที่กินได้, การประยุกต์ใช้ในอาหาร
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Abstract
Antibacterial activity of crude extract from 9 wild edible mushrooms obtained with water, ethanol and
ethyl acetate were investigated in this study. The crude extracts were examined with three foodborne pathogenic
bacteria (Bacillus subtilis ATCC 6633 Staphylococcus aureus ATCC 6538 and Escherichia coli ATCC 8739). The
crude extract of R. alboareolata Hongo, R. luteotacta Rea., R. aeruginea Lindbl. and Craterellus oderatus (Schw.)
Fr. showed wider inhibition zones of bacteria by paper disc diffusion test. The crude extract of water extract of R.
alboareolata Hongo presented the highest efficiency to inhibit B. subtilis with the minimum inhibition concentration
(MIC) at 10% (v/v). The ethanol extracts of C. oderatus (Schw.) Fr. and R. aeruginea Lindbl. showed the greatest
potential to inhibit S. aureus with MIC of 10 % (v/v). The wild mushroom extracts were applied in inoculated fresh
cut rose apple cubes containing 5-7 log CFU/g of B. subtilis, S. aureus and E. coli, they were decreased 35.85
28.96 and 14.62 % from the primary amount when kept the cubes for 4 days.
Keywords: foodborne pathogenic bacteria, wild edible mushroom, food application

บทนา
ปัญหาของอนามัยของอาหารที่เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหารเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะอาหารที่มีอายุ
การวางขายสั้นจาเป็นต้องขายและบริโภคอาหารประเภทนี้อย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคสูงทาให้เกิด
โรคที่รุนแรงและโอกาสในการตรวจสอบย้อนกลับมีอยู่อย่างจากัดในการหาสาเหตุของโรค ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากความ
หลากหลายทางธรรมชาติทาให้มีความจากัดในการควบคุมให้อาหารปลอดภัยโดยผู้ผลิตขาดกระบวนการควบคุมใน
สถานที่ปฏิบัติการผลิตอาหาร โดยผู้บริโภคอาหารที่ผลิตสดปราศจากผ่านความร้อนนั้นอาจมีการปนเปื้อนจากการล้าง
ทาความสะอาดที่ไม่ดีพอ ซึ่งการป้องกันการปนเปื้อนเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการควบคุมการผลิต ระหว่างกระบวนการผลิต
อาจมีการปนเปื้อนจากน้าที่ลา้ ง ถังที่แช่นาแข็
้ ง หรือน้าแข็ง (Lynch et al., 2009)
ผลไม้สดเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการระบาดของการเจ็บป่วยเนื่ องจากอาหารในหลายพื้นที่ทั่ว
โลก ในประเทศออสเตรเลียพบว่ามีโรคที่เกิดจากการการรับประทานผลไม้และผักสดถึง 4 เปอร์เซ็นต์ของโรคที่เกิด
จากอาหารทั้ งหมด (Kirk et al., 2008) โดยแบคที เรี ยก่อ โรคอาหารที่ พ บปนเปื้ อนในอาหารบ่ อยครั้ ง เช่น Bacillus
subtilis เป็นแบคทีเรียที่สร้าง endospore และมีรายงานการติดเชื้อจาก endospore อยู่บ่อย ๆ เนื่องจากการมีเชื้อชนิดนี้
ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งจะทาให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสีย ซึ่งอาการที่พบขึ้นกับปริมาณสารพิษที่ผลิตจาก
เชื้อที่ได้รับเข้าไป ส่วนใหญ่พบในอาหารที่ผ่านการเตรียมด้วยการล้าง หั่น และอาหารที่รับประทานสด เช่น ผักและ
ผลไม้ (Logan, 2011) นอกจากนั้นในอาหารยังมีการปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus ที่สามารถผลิต enterotoxin
ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่จะพบเชื้อ S. aureus ในอาหารที่มีการผลิตจากสัมผัสกับมือหรืออาหารที่ มี
สุขอนามัยในผลิตต่า และเชื้อก่อโรคในอาหารตัวสุดท้าย E. coli พบการปนเปื้อนในอาหารจากอุจจาระคนและสัตว์
โดยจุลนิ ทรีย์นสี้ ามารถทนทานอยู่ในปุ๋ยคอก น้า และส่วนอื่น ๆ ของสวนผลไม้ (Mekonnen and Desta, 2015)
การเจริญของเห็ดจะมีการปรับตัวในการเมตาบอลิซึมสารในแหล่งที่อยู่เพื่อให้มชี ีวิตรอดและแข่งขันกับสิ่งมีชวี ติ
อื่น ๆ ได้ดี สารทุติยภูมิหรือสารพิเศษที่ได้จากการเมตาบอไลท์จะถูกผลิตขึ้นในวงจรชีวิตของเห็ด โดยสารเหล่านี้จะแสดง
คุณสมบัตใิ นการต้านจุลินทรีย์ การต้านอนุมูลอิสระ และต้านการติดเชื้อนอกเหนือจากสารอาหารที่มใี นเห็ดและการนาไป
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เป็นอาหาร เห็ดป่าจานวนมากที่ถูกจัดเป็นทรัพยากรทางชีวภาพสาหรับนาไปแยกแยะคุณสมบัตติ ้านจุลินทรีย์มากกว่าจะ
ใช้ทาอาหารอย่างเดียว (Zjawiony, 2004)
โดยเห็ดต่างสกุลกันมักแสดงคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียได้แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นเห็ดสกุลเดียวกันแต่
คนละสายพันธุ์จะมีความแตกต่างของคุณสมบัตใิ นการต้านแบคทีเรีย นอกจากนัน้ ตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัดสารจาก
เห็ดยังมีผลที่แตกต่างกันในการต้านแบคทีเรียอีกด้วย (Shen et al., 2017) ดังนั้นอาหารปลอดภัยจึงเป็นความท้าทาย
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารและเทคโนโลยีในการถนอมอาหาร นอกจากสารอาหารที่ต้องการและคุณสมบัติ
ทางอาหาร คุณสมบัตกิ ารต้านจุลินทรีย์ของเห็ดป่ายังเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการที่จะนาสารจากธรรมชาติมาทาให้อาหาร
ปลอดภัยอีกด้วย (Venturini et al., 2008)

วิธีการทดลอง
1. สายพันธุ์เห็ดจากสะแกราช
กลุ่มเห็ดตะไคล สกุล Russula วงศ์ Russulaceae กลุ่มเห็ดระโงก สกุล Amanita วงศ์ Amanitaceae กลุ่มเห็ดบด
วงศ์ Polyporaceae ซึ่ งมี ทั้ งหมด 9 ชนิ ด ดั งนี้ เห็ ดระโงกขาว (Amanita princeps Corner and Bas.) เห็ ดระโงกเหลื อ ง
(A. hemibapha (Berk. et Br.) Sacc. subsp. javanica Corner et Bas.) เห็ดน้าแป้ง (Russula alboareolata Hongo) เห็ดตะไคล
(R. delica Fr.) เห็ดน้าหมาก (R. luteotacta Rea.) เห็ดหล่มหมวกเขียว (R. aeruginea Lindbl.) เห็ดขมิ้นเล็กหรือเห็ดมันปูเล็ก
(Cantharellus minor Peck.) เห็ดขมิ้นใหญ่ (Craterellus oderatus (Schw.) Fr.) และเห็ดบด (Lentinus polychrous Lev.)
2. จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ
แบคที เรี ย ซื้ อ จากบริ ษัทไทย แคน ไบโอเทค จ ากั ด จ านวน 3 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ แบคที เรี ย แกรมบวก คื อ
B. subtilis ATCC 6633 และ S. aureus ATCC 6538 แบคทีเรียแกรมลบ คือ E. coli ATCC 8739
3. การสกัดสารจากเห็ดทั้ง 9 ชนิด
นาเห็ดชนิดต่าง ๆ มาล้างทาความสะอาดด้วยน้าประปาแล้ว ผึ่งจนสะเด็ดน้า นาเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภู มิ
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ดัดแปลงจาก Phongmanee and Sanampol, 2007) จนแห้งให้มีความชื้นประมาณ
6.0 เปอร์เซ็นต์ (AOAC, 1990) บดเห็ดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น ทาการสกัดสารพฤกษเคมีโดยเติมตัวทาละลายที่แตกต่าง
กั น คื อ น้า เอทานอล และ ethyl acetate ปริ มาตร 100 มิลลิ ลิ ตร ลงในผงเห็ ดตั วอย่าง 10 กรั ม แล้ วแช่ไว้เป็ นเวลา
24 ชั่วโมง ทาการกรองเอากากออก จะได้สารสกัดหยาบแล้วนาไประเหยตัวทาละลายด้วยเครื่องระเหยสารแบบควบคุม
ความดัน (rotary evaporator) จะได้สารสกัดสาหรับใช้วเิ คราะห์ในขั้นตอนต่อไปนาสารสกัดมาทาให้ปราศจากเชื้อด้วยการ
กรองด้วยกระดาษกรองแบคทีเรียขนาด 0.45 ไมโครเมตร (ดัดแปลงจาก Pilar et al., 2007) เก็บตัวอย่างไว้ที่ 4 ± 2 องศา
เซลเซียสจนกว่าจะนามาใช้ทดสอบ
4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเห็ดชนิดต่างๆ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใช้วิธีทดสอบแบบ paper disc diffusion
โดยดั ด แปลงวิธีของ Pilar et al., (2007) โดยน าเชื้อ แบคที เรี ย ชนิดต่างๆ ได้ แ ก่ B. subtilis ATCC 6633
S. aureus ATCC 6538 และ E. coli ATCC 8739 ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบมาเลี้ ย งในอาหาร Nutrient broth ที่ อุ ณ หภู มิ
36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นาเชื้อมาเจือจางให้มีปริมาณเชื้อ 105 CFU/mL ด้วยการใช้ hemocytometer
นับจานวนเซลล์ นามาเกลี่ยบนอาหาร Nutrient agar แล้วนากระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมาจุ่มในสารสกัดที่มีความเข้มข้น 100 mg/ml และวางบนอาหาร Nutrient agar ที่มีเชื้อนาไปบ่มที่
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อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วตรวจผลโดยวัดบริเวณโซนใสโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางหน่วย
เป็นมิลลิเมตร และทาการทดลองจานวน 4 ซ้า
4.2 การทดสอบค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัด (Minimal inhibitory concentration: MIC)
โดยวิธีดั ดแปลงจาก Lorian (1991) คั ดเลือกสารสกั ดจากเห็ ดที่ มี ประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุ ดในการยั บยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียที่ทดสอบจาก ข้อ 1 และนามาศึกษาความเข้มข้นต่าที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ โดยเติมสารสกัดจากเห็ดให้มีความ
เข้มข้นเท่ากับ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 50 % (v/v) ในหลอดทดลองที่มีปริมาณเชื้อ 105 CFU/mL นาไปบ่ม
เชื้อที่ อุ ณหภู มิ 36 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าเชื้อแต่ละชนิดไป spread บนอาหาร Nutrient agar
ตรวจผลโดยบันทึกความเข้มข้นของสารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ และทาลายแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ
5. การประยุกต์ใช้ในอาหาร
นาสารสกัดจากเห็ดมาประยุกต์ใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อปนเปื้อนโดยเลือกทดลองกับชมพู่ทับทิมจันทร์
โดยดัดแปลงวิธีของ France and Keith, (2001) เตรียมชมพูต่ ัดแต่งให้มีขนาด 1x1x1 เซนติเมตร โดยใช้วธิ ีปลอดเชื้อด้วยการ
ฆ่าเชื้อที่บริเวณผิวผลชมพู่โดยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ก่อนผึ่งให้แห้ง จากนั้นเติมแบคทีเรียต่าง ๆ ได้แก่ เชื้อ
B. subtilis ATCC 6633 S. aureus ATCC 6538 และ E. coli ATCC 8739 ลงในชมพูต่ ัดแต่งให้มีปริมาณเชื้อเริ่มต้น 105 CFU/g
น าชมพู่ ตั ด แต่ ง มาจุ่ ม ในสารสกั ด ที่ คั ด เลื อ กได้ 2 นาที น าขึ้ น มาสะเด็ ด น้ าและเก็ บรั ก ษาที่ 4 ± 2 องศาเซลเซี ยส
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อต่าง ๆ ทุกวันเป็นระยะเวลา 4 วัน ด้วยเทคนิค pour plate บนอาหาร Plate count agar (PCA)
6. สถิตทิ ี่ใช้ในการทดลอง
นาข้อมูล ไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละชุด
การทดลอง จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดย Turkey’ s test ทีร่ ะดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลอง
1. ประสิทธิภาพของสารสกัดใช้วิธีทดสอบแบบ paper disc diffusion
จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากเห็ดทั้ง 9 ชนิด สามารถยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรคในอาหารได้มากน้อยแตกต่างกัน
ในแต่ละตัวทาละลายและเชื้อแบคทีเรียที่นามาทดสอบ ซึ่งในชุดควบคุมที่ใช้น้า Ethyl acetate และเอทานอลแทนสารสกัดที่
ได้ จากเห็ ดและพบว่ามีขนาดของโซนใสน้อยกว่าสารสกั ดจากเห็ ดหลายชนิด โดยเชื้อแบคที เรี ย B. subtilis ATCC 6633
ถูกยับยั้งได้มากที่สุดด้วยสารสกัดที่ สกัดด้วยตั วทาละลาย Ethyl acetate ของเห็ดขมิ้นเล็ กมีโซนใส 17.5+1.2 มิลลิเมตร
รองลงมาเป็นเห็ดน้าแป้ง 16.5+2.3 มิลลิเมตร และเห็ดน้าหมากที่สกัดด้วยตัวทาละลาย Ethyl acetate มีโซนใส 13.6+2
มิลลิเมตร ส่วนของเชื้อ S. aureus ATCC 6538 นั้นสารสกัดจากเห็ดหล่มหมวกเขียวและเห็ดขมิ้นใหญ่ที่สกัดด้วยเอทานอล
ให้ผลของโซนใสมากที่สุดเท่ากับ 25.3+1.8 และ 20.5+3.3 มิลลิเมตร ตามลาดับ และเชื้อสุดท้าย E. coli ATCC 8739 พบว่า
เห็ดบดและเห็ดน้าแป้งที่สกัดด้วยตัวทาละลาย Ethyl acetate แสดงผลของโซนใสมากสุดที่ 25+2 และ 21+1.4 มิลลิเมตร
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
2. การทดสอบค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อ
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเห็ดที่แสดงเส้นผ่านศูนย์กลางโซนใสที่มีคา่ สูงถูกนามาทา
การทดสอบความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในอาหาร พบว่าการทดสอบกับเชื้อ B. subtilis ATCC 6633 นั้นสาร
สกัดจากเห็ดน้าหมากที่สกัดด้วย ethyl acetate แสดงผลการยับยั้งได้ดีเริ่มที่ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณเชื้อ
เริ่ มต้น 5.47 log CFU/ml เมื่อใส่ สารสกั ดจากเห็ ดน้าหมากลงไปทาให้ ไม่พบเชื้ อเหลืออยู่ ดั ง ภาพที่ 1 ในส่ วนของเชื้ อ
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S. aureus ATCC 6538 พบว่ า ไม่ พ บเชื้ อ อยู่ ใ นสารสกั ด เห็ ด ขมิ้ น ใหญ่ ที่ ส กั ด ด้ ว ยเอทานอลเริ่ ม ตั้ ง แต่ ค วามเข้ ม ข้ น
15 เปอร์เซ็นต์ขนึ้ ไป ดังภาพที่ 2 และในการยับยัง้ เชื้อ E. coli ATCC 8739 ไม่มสี ารสกัดจากเห็ดชนิดใดที่ยับยัง้ เชื้อได้
จากการทดสอบค่ า ความเข้ มข้ น ต่ าสุ ด ของสารสกัด ในการยั บยั้ง เชื้อ B. subtilis ATCC 6633 จึ ง คั ด เลือ ก
สารสกัดจากเห็ดน้าหมากที่สกัดด้วยตัวทาละลาย ethyl acetate ที่ความเข้มข้น 20% เนื่องจากทาให้เชื้อตายทั้งหมดใน
ความเข้มข้นนี้ และเลือกสารสกัดจากเห็ดน้าแป้งที่สกัดด้วยน้าที่ความเข้มข้น 15 % เพราะน้าอาจจะช่วย
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเห็ดป่าในการยับยั้งแบคทีเ รียชนิดต่าง ๆ โดยวิธี paper disc diffusion บน
อาหารเลีย้ งเชื้อ nutrient agar ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ตัวทา
ละลาย

เส้นผ่านศูนย์กลางโซนใส (mm)

สารสกัด
Control
เห็ดระโงกขาว
เห็ดระโงกเหลือง
เห็ดน้าแป้ง
เห็ดตะไคล
เห็ดน้าหมาก
เห็ดหล่มหมวกเขียว
เห็ดขมิ้นเล็ก
เห็ดขมิ้นใหญ่
เห็ดบด

0a
0a
0a

B. subtilis ATCC 6633
น้า
Ethyl
เอทานอล
acetate
8.3+ 1.1a 0a
9.2+2.6a 9+1.8b
0b
8+1.5b

S. aureus ATCC 6538
น้า
Ethyl
เอทานอล
acetate
a
0 8.3+1.5a
12.3+0.5a
0a 13.5+1.7b
7.3+1.7b
0a 10.8+2.9a
13.8+4.9a

E. coli ATCC 8739
น้า
Ethyl
เอทานอล
acetate
a
9+1.0
19+2.0a
17+1.0a
8+0.5a
13+2.6b
0b
0b
13+2.0b
16+2.0a

16.5+2.3b
0a
11+1.4c
0a

7.5+0.5a
8.7+1.7a
13.6+2c
7.2+1.2a

7+0.8b
8+0.5b
8+2.0b
8+1.7b

0a
0a
0a
0a

8.5+2.1a
14.8+2.0c
10.5+2.3a
9.5+1.3a

18.5+1.2c
10.5+0.8a
16.8+0.5a
25.3+1.8d

9+1.2a
0b
9+1.7a
9+0.8a

21+1.4a
17+1.7a
0c
17+1.2a

0b
12+1.2c
7+0.5d
15+1.4a

0a
8.3+0.5d
0a

17.5+1.2d
10.5+1.2a
8.2+1.5a

8+1.7b
8+1.2b
8+1.0b

0a
0a
0a

12+2.9a
8.5+1.2a
0d

18.3+1.7e
20.5+3.3f
12.3+3.5a

17+2.0c
8+1.0a
10+0.1d

0c
12+1.0b
25+2.0d

15+1.0a
14+1.0a
0b

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
สกั ด สารในกลุ่ ม ที่ มี ขั้ ว สู ง ที่ ล ะลายในน้ าได้ ดี อ อกมาได้ ในส่ ว นของเชื้ อ S. aureus ATCC 6538 เลื อ กใช้
สารสกัดเห็ดขมิ้นใหญ่และสารสกัดจากเห็ดหล่มหมวกเขียวที่สกัดด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้น 15% เพราะสารสกัด
เห็ดขมิ้นใหญ่ทาให้เชื้อตายทั้งหมดในความเข้มข้นนี้และสารสกัดจากเห็ดหล่มหมวกเขียวที่สกัดด้วยเอทานอลให้ผลที่มี
ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งเชื้อนี้ และเชื้อ E. coli ATCC 8739 เลือกใช้สารสกัดจากเห็ดบดที่สกัดด้วย ethyl acetate
ที่ความเข้มข้น 25% เนื่องจากสามารถลดปริมาณ E. coli ATCC 8739 ลงได้อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ จึงเลือกนาสารสกัด
เหล่านีไ้ ปใช้ในการทดลองประยุกต์ใช้ในอาหารต่อไป
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จำนวนแบคทีเรีย (log CFU/ml)
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ภาพที่ 1 ความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดจากเห็ดป่าที่สามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย B. subtilis ATCC 6633
6

จำนวนแบคทีเรีย (log CFU/ml)
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ภาพที่ 2 ความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดจากเห็ดป่าที่สามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย S. aureus ATCC 6538
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6

จำนวนแบคทีเรีย (log CFU/ml)
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ภาพที่ 3 ความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดจากเห็ดป่าที่สามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย E. coli ATCC 8739
3. การประยุกต์ใช้ในอาหาร
จากการทดลองนาสารสกัดจากเห็ดป่าใส่ในชิ้นชมพูต่ ัดแต่ง พบว่าการทดสอบกับเชื้อ B. subtilis ATCC 6633
ซึ่งวันที่ 0 มีปริมาณเชื้อ 6.47 log CFU/ml โดยพบว่าสารสกัดจากสารสกัดเห็ดน้าแป้งที่สกัดด้วยน้าสามารถยับยั้งเชื้อได้ดี
โดยวันสุดท้ายของการทดลองมีปริมาณเชื้อเหลือ 4.15 log CFU/ml ซึ่งสามารถลดปริมาณเชื้อได้ 35.85 เปอร์เซ็นต์ นั้น
แสดงถึงผลการยับยั้งที่ดีกว่าชุดกว่าควบคุมน้าและ Ethyl acetate ตั้งแต่วันที่ 0 ถึงวันที่ 4 โดยมีปริมาณเชื้อในแต่ละวันดัง
แสดงในภาพที่ 4 ส่วนของเชื้อ S. aureus ATCC 6538 นัน้ พบว่าสารสกัดเห็ดหล่มหมวกเขียวสามารถลดปริมาณเชื้อในชิ้น
ชมพู่ได้ดีกว่าสารสกัดจากเห็ดขมิ้นใหญ่โดยวันสุดท้ายเหลือปริมาณเชื้อ 4.39 log CFU/ml คิดเป็นปริมาณเชื้อที่ลดลงได้
เท่ากับ 28.96 เปอร์เซ็นต์ และยังมีประสิทธิภาพดีกว่าชุดควบคุมน้าและเอทานอลซึ่งปริมาณเชื้อที่เหลือในวันสุดท้าย
เท่ากับ 6.47 และ 5.48 log CFU/ml ตามลาดับ (ภาพที่ 5) และในเชื้อ E. coli ATCC 8739 พบว่าเห็ดบดสามารถลดปริมาณ
เชื้อลงได้มากกว่าในชุดควบคุมทั้งน้าและ Ethyl acetate ซึ่งมีปริมาณเชื้อที่เหลืออยู่วันสุดท้ายของการทดลองในปริมาณ
4.67 log CFU/ml โดยสามารถลดปริมาณเชื้อได้ 14.62 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 4 ปริมาณ B. subtilis ATCC 6633 ในชมพูท่ ี่จุ่มและไม่จมุ่ สารสกัดจากเห็ดน้าหมากและเห็ดน้าแป้ง
ที่สกัดด้วยตัวทาละลาย ethyl acetate 20% และน้า เก็บที่ 4+2 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน
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ภาพที่ 5 ปริมาณ S. aureus ATCC 6538 ในชมพูท่ ี่จุ่มและไม่จมุ่ สารสกัดจากเห็ดขมิ้นใหญ่และเห็ดหล่ม
หมวกเขียวที่สกัดด้วยตัวทาละลาย ethanol 15% เก็บที่ 4+2 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน

ภาพที่ 6 ปริมาณ E. coli ATCC 8739 ในชมพูท่ ี่จุ่มและไม่จุ่มสารสกัดจากเห็ดบดที่สกัดด้วยตัวทาละลาย
ethyl acetate 25% เก็บที่ 4+2 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน

วิจารณ์ผล
เห็ดป่ามีคุณค่าทางอาหารอยู่สูงเป็นอาหารที่รสชาติดีและได้รับความนิยมในการบริโภคสูง การศึกษาครั้งนี้ทา
การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร โดยทาการศึกษากับเห็ดป่าอบแห้งทั้ง 9 ชนิดด้วยการ
สกัดด้วยตัวทาละลายน้า เอทานอล และ ethyl acetate ซึ่งพบว่าเชื้อแต่ละชนิดสามารถถูกยับยั้งด้วยสารสกัดจากเห็ดป่า
ได้แตกต่างกันตามแต่ชนิดตัวทาละลายและชนิดเห็ด จากผลการทดสอบนัน้ สารสกัดจากเห็ดแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งได้ดีกว่าในเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกเช่นเดียวกับที่ Turkoglu et al., 2007 รายงานว่า สารสกัดจากเห็ด Russula delica
ที่อบแห้งที่ถูกสกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอลแสดงการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้มากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ โดย Jean
(2001) และ Farang et al. (1989) ได้ให้เหตุผลที่แบคทีเรียแกรมบวกและลบมีความไวต่อสารสกัดแตกต่างกันเนื่องจาก
แบคทีเรียแกรมลบมีผนังเซลล์ชั้น Outer membrane เพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นทาให้เซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบเมื่อถูกสารเคมี
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รบกวนจึงมีความทนทานกว่าแบคทีเรียแกรมบวก ในส่วนตัวทาละลายพบว่าส่วนใหญ่สารสกัดจากเห็ดที่มีประสิทธิภาพดี
ในการยั บยั้งจะเป็ นสารสกั ดที่ ใช้ตั วทาละลาย ethyl acetate และเอทานอล เช่นเดี ยวกั บ Kamra and Bhatt (2012) ได้
รายงานถึงสารประกอบทางเคมีจากเห็ดที่ศกึ ษาสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ดีถ้าใช้ตัวทาละลายอินทรีย์ในการสกัดซึ่งให้ผล
ดีกว่าการใช้ตัวทาละลายที่เป็นน้า
จากการทดลองเห็ดขมิ้นใหญ่ที่ใช้ตัวทาละลาย ethanol 15% สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทั้งหมด (MBC)
ต่อเชื้อ B. subtilis และ S. aureus ตามล าดั บ เช่นเดี ยวกั บผลการประยุ กต์ใช้สารสกั ดจากเห็ ดในชมพู่ทับทิ มจันทร์ที่
สามารถลดปริมาณเชื้อก่อโรคในอาหารได้มากกว่าชุดควบคุมทาให้อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคน้อยลง ซึ่งรายงาน
ของ Rattana and Thanakorn (2016) พบว่าในเห็ดน้าหมากและขมิ้นใหญ่มปี ริมาณ Total phenolic อยูส่ ูงกว่าเห็ดป่าชนิดอื่น
เช่นเดียวกับที่ Valentao et al. (2005) ได้รายงานผลการแยกแยะสารประกอบฟีโนลิคในเห็ด Cantrarellus cibarius ซึ่งเป็น
เห็ดในสกุลขมิ้นเหมือนกัน โดยพบสารประกอบฟีโนลิค 6 ชนิด คือ 3- O-caffeoylquinic acid 4- O-caffeoylquinic acid
5- O-caffeoylquinic acid caffeic acid p-coumaric acid และ retin นอกจากนัน้ ยังพบกรด citric ascorbic malic shikimic และ
fumaric ในเห็ดขมิ้น ซึงสารพฤกษเคมีสาคัญที่พบจากการวิเคราะห์เป็นสารประกอบฟีนอลเป็นองค์ประกอบหลักถึง 86%
โดย Barros et al. (2007) ได้กล่าวว่าปริมาณ Total phenolic นั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการยับยั้งแบคที เรี ย
ซึ่งสารประกอบนี้มีความสาคัญมากที่สุดในการยับยั้งแบคทีเรีย (Ayodele and Idoko, 2011) และสารสกัดที่ยับยัง้ แบคทีเรีย
ได้อาจเนื่องมาจากผลของสารที่ไปทาลายผนังเซลล์ หรือยับยั้งกลไกการเจริญของเซลล์ เช่น การสังเคราะห์โปรตีน
การจาลองตัวและถอดรหัสของ DNA ในแบคทีเรีย โดย Reid et al. (2016) ได้กล่าวถึงสารออกฤทธิ์ของเห็ดในอนาคต
อาจถูกนามาทาเป็นสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ โดยสามารถนาคุณสมบัตยิ ับยัง้ แบคทีเรียมาใช้ประโยชน์ได้

สรุปผล
การศึกษาในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเห็ดป่าจากสะแกราชในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคใน
อาหารทั้งค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดเห็ดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ ค่าความเข้มข้นที่ฆ่า
เชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทั้งหมด และการทดสอบในอาหารที่เป็นชมพู่ ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้พบสารสกัดเห็ดหลาย
ชนิดสามารถที่จะลดปริมาณเชื้อก่อโรคในอาหารได้ ดังนัน้ เห็ดป่าจึงมีประโยชน์ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ใส่ในอาหารต่าง ๆ
ได้เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อโรคในอาหารลง นอกจากนั้นในอนาคตอาจนาเอาสารสกัดจากเห็ดไปพัฒนาเป็นยาต้าน
แบคทีเรียได้หรือนาไปประยุกต์ใช้ในอาหารบางชนิดเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียได้
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ผลของระดับไขมันและแหล่งไขมันต่ออัตราการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ
Effect of fat levels and fat sources on carcass fat deposition rate in broiler chickens
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร1* สว่าง กุลวงษ์1 และ ศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล2
Chaiyapruek Hongladdaporn1*, Sawang Kullawong1 and Srisuda Sirilaophaisan2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับไขมันและชนิดไขมันในอาหารต่อการสะสมไขมันในซาก
ไก่เนื้อ ใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์ Arbor Acres อายุ 1 วัน จานวน 480 ตัว สุ่มไก่เนื้อออกเป็น 12 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา จานวน 12 ปัจจัย ตามแผนการทดลอง 3 x 4 Factorial Experiment in Completely Randomized Design
โดยปัจจัย A คือ ระดับไขมัน จานวน 3 ระดับ (ร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0) และปัจจัย B คือ แหล่งไขมัน จานวน 4 ชนิด
(น้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ามันสุกร) ปัจจัยละ 4 ซ้า ซ้าละ 10 ตัว ให้ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้าอย่าง
เต็ ม ที่ จนกระทั่ งอายุ 42 วั น ผลการศึกษาพบว่าไก่ เนื้อ ที่ได้ รับอาหารที่มีระดับไขมัน และแหล่งไขมัน แตกต่างกัน
มีนาหนั
้ กตัวสุดท้ายใกล้เคียงกัน ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) ไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีระดับไขมันสูงขึ้น (ร้อย
ละ 3.0, 6.0 และ 9.0) มีร้อยละของไขมันช่องท้องเมื่อเทียบกับน้าหนักตัว (ร้อยละ 2.24, 2.42 และ 3.19 ตามลาดับ)
และอัตราการสะสมไขมัน (1.11, 1.21 และ 1.60 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P
< 0.01) นอกจากนี้ยังพบว่าไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีแหล่งไขมันจากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ามัน
สุกร มีร้อยละของไขมันช่องท้องต่อน้าหนักตัวแตกต่างกัน มีค่าเป็นร้อยละ 2.03, 2.85, 2.84 และ 2.74 ตามลาดับ
และมีอัตราการสะสมไขมันแตกต่างกัน มีค่าเป็น 1.03, 1.45, 1.40 และ 1.36 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) จากการศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าระดับไขมันและแหล่งไขมันในอาหาร ส่งผล
กระทบต่อการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ
คาสาคัญ: ไก่เนื้อ, ระดับไขมัน, แหล่งไขมัน ,อัตราการสะสมไขมัน
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Abstract
The objective of this study was to determine the effect of fat levels and fat sources in diet on carcass fat
deposition of broiler chickens. A total 480 of 1 day old Arbor Acres broiler chickens obtained from a commercial
hatchery were used as the experimental animals. The 3 x4 Factorial Experiment completely randomized design
was used in this study. The chickens were randomly allocated to 1 2 groups based on 2 factors: Factor A, 3 fat
levels (3.0, 6.0 and 9.0%); Factor B, 4 fat sources (soybean oil, palm oil, beef tallow and lard), with 4 replicates
of 10 chicks each. Chickens received feed and water freely available at all time (ad libitum) until 42 days
experimental periods. The results showed that broilers fed the diet with different fat levels and fat sources yields
of final bodyweight with insignificant difference (P > 0.05). The broilers fed the diet with the higher fat levels (3.0,
6.0 and 9.0%) cause the higher abdominal fats (2.24, 2 . 42 and 3.19% of body weight, respectively), and the
higher fat deposition rates (1.11, 1 .21 and 1 .60 g/b/d, respectively) in carcass (P < 0.01). The diets containing,
soybean oil, palm oil, beef tallow and lard show the abdominal fats of 2.03, 2.85, 2.84 and 2.74% of body weight,
respectively, and fat deposition rates of 1.03, 1.45, 1.40 and 1.36 g/b/d, respectively. The diets with palm oil} beef
tallow and lard yields higher abdominal fats and fat deposition rates than soybean oil significantly (P < 0.01). In
conclusion, this study indicated that different fat levels and fat sources in diet affected to the carcass fat deposition
in broiler chickens.
Keywords: broiler chickens, fat levels, fat sources, carcass deposition rate

บทนา
ไขมัน (Fat) เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สาคัญชนิดหนึ่ง ได้จากแหล่งไขมันทั้งพืชและสัตว์ ไขมันในทางชีวเคมี
หมายถึง กลุ่มของชีวโมเลกุลที่มีคุณสมบัติไม่ละลายน้า แต่ละลายได้ดีในตัวทาละลายอินทรีย์ (Organic solvent) เช่น
คลอโรฟอร์ ม อีเทอร์ หรือเอทานอล เป็นต้น ในไขมันประกอบไปด้ วยกรดไขมั น (Fatty acid) ชนิดต่าง ๆ ในสัดส่ วนที่
แตกต่างกันตามชนิดของไขมันนั้น ๆ สามารถจาแนกชนิดของกรดไขมันตามคุณสมบัติของสายไฮโดรคาร์บอนได้ 2 ชนิด
คือ กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) และกรดไขมันไม่อ่ิมตัว (Unsaturated fatty acid) ในธรรมชาติพบไขมันชนิดไม่
อิ่มตัวมากกว่าชนิดอิ่มตัว (Murray et al., 2000) น้ามันและไขมันนิยมนามาใช้เป็ นวั ตถุดิบในอาหารสัตว์ เนื่องจากให้
พลังงานสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตถึง 2.25 เท่าโดยประมาณ (NRC, 1994) และการผสมไขมันลงในอาหารสัตว์จะช่วยลดความ
เป็นฝุ่นในอาหาร เพิ่มความน่ากินให้กับอาหารสัตว์ และยังช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน (วิตามินเอ, ดี, อี
และ เค) มีผลทาให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินกลุ่มนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ไขมันเป็นแหล่งของโคเลสเตอรอลเพื่อใช้สาหรับ
สังเคราะห์วิตามินดี นอกจากนี้ไขมันยังช่วยให้การเคลื่อนที่ของอาหารในลาไส้เล็กเป็นไปอย่างช้าๆ ทาให้สามารถย่อยและ
ดู ดซึ มสารอาหารได้เต็ มที่ (Firman et al., 2008) แหล่ งไขมั นที่ ใช้เป็ นอาหารสั ตว์ มีแหล่ งที่ มาจากไขมันสั ตว์ (Tallow)
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ซึ่งแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องและมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ได้แก่ ไขมันจากวัว (Beef tallow) สุกร (Lard) และไก่ (Chicken oil) เป็นต้น และแหล่งไขมันจากน้ามันพืช (Vegetable
oils) เป็ นน้ ามั น ที่ ได้ จากเมล็ ดพื ช หรื อร าของธั ญ พื ช ได้ แก่ น้ ามั นถั่ วเหลื อ ง (Soybean oil) ปาล์ ม (Plam oil) ร าข้ า ว
(Rice bran oil) เป็นต้น ในน้ามันพืชจะพบกรดไขมั นไม่อ่ิมตัวในปริ มาณสู งเมื่อเปรี ยบเที ยบกับไขมันสัตว์ (NRC, 1994;
Hui et al., 2016) โดยมีองค์ ประกอบของกรดไขมันจากแหล่ งไขมันแต่ละชนิด แหล่ งไขมั นในอาหารไก่เนื้อมีชนิดของ
กรดไขมันแตกต่างกัน น้ามันพืชส่วนใหญ่จะมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง เช่น กรดลิโนเลอิก (linoleic acid, C18:2n-6) และ
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กรดลิโนเลนิก (linolenic acid, C18:3n-3) ส่วนไขมันจากสัตว์จะมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เช่น พัลเมติก (C16:0) และ สเตียริก
(C:18:0) (NRC, 1994; Sauvant et al., 2002) ซึ่งชนิดของไขมันในอาหารจะส่งผลกระทบต่อขบวนการเมแทบอลิซึมของ
พลังงาน และชนิดของกรดไขมันในอาหารจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบและปริมาณของไขมันในช่องท้องของไก่เนื้อ
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง (Polyunsaturated fatty acids, PUFA) จะมี
ปริมาณไขมันช่องท้องต่ากว่าไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง (Saturated fatty acids, SFA) (Pinchasov and Nir,
1992; Sanz et al, 1999) กรดไขมันแต่ละชนิดยั งมีบทบาทที่ แตกต่างกันไปตามชนิดของกรดไขมันนั้น ๆ บางชนิดเป็ น
สารตั้งต้นของฮอร์โมนบางชนิด เช่น พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) เป็นโครงสร้างของเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ของเนื้อเยื่อไมโตคอนเดรีย (Mitochondria membrane) การเติมไขมันหรือน้ามันลงในอาหาร เป็นการเพิ่มระดับพลังงาน
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้วิตามินที่ละลายได้ในไขมันให้สูงขึ้น โดยชนิดของไขมันในอาหารสัตว์ที่ต่างชนิดกันจะ
ทาให้สัตว์ได้รับปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อ่มิ ตัวแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสัตว์ ไก่เนื้อ
ที่ได้รับอาหารที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง จะมีสมรรถนะการเจริญเติบโตดีขึ้น (Ketals and DeGroote, 1989; Mabray and
Waldroup, 1981; Pinchasov and Nir, 1992; Wongsuthavas, 2007) นอกจากนี้ ร ะดั บ ของไขมั น ในอาหารยั ง ส่ ง ผลต่ อ
สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (Wongsuthavas, 2007) ระดับไขมันในอาหารที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดการสะสม
ไขมันในซากไก่เนื้อ และชนิดของไขมันในอาหารยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงไขมั นในซาก (Sanz et al., 1999)
โดยการสะสมของไขมันในซากไก่เนื้อ ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดกรดไขมันในอาหาร (Yeu et al., 1991) และพบว่าชนิดของ
ไขมันและสัดส่วนของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในอาหาร มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกรดไขมันที่สะสมอยู่ในซากไก่เนื้อ
(Fritsche et al., 1991; Chanmugum et al., 1992) โดยปริมาณไขมันขั้นต่าที่เหมาะสมในสูตรอาหาร คือ 10 กรัมต่อกิโลกรัม
แต่ถ้ ามากเกิ น 40 กรั มต่อกิ โลกรั ม อาจมีปัญหาเรื่องการอั ดเม็ ด (Leeson and Summers, 2005) การวิจั ยครั้ งนี้เป็ น
การศึกษาผลของระดับไขมันและแหล่งไขมันในอาหารต่อการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สัตว์ทดลอง:
การทดลองครั้งนี้ใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้าชื่ออาร์เบอร์ เอเคอร์ (Arbor Acres) คละเพศ อายุ 1 วัน จานวน
480 เลี้ยงในกรงขังรวม เพื่อศึกษาการสะสมไขมันในซาก สุ่มแยกไก่เนื้อออกเป็ น 12 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
จานวน 12 ปัจจัย ตามแผนการทดลอง 3 x 4 Factorial Experiment in Completely Randomized Design โดยปัจจัย A คือ
ระดับไขมัน จานวน 3 ระดับ (ระดับไขมันร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0) และปัจจัย B คือ แหล่งไขมัน จานวน 4 ชนิด (น้ามันถั่ว
เหลือง น้ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ามันสุกร) ปัจจัยละ 4 ซ้า ซ้าละ 10 ตัว
อาหารสัตว์ทดลอง:
ประกอบสูตรอาหารโดยใช้กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว ราหยาบ ไดแคลเซียมฟอสเฟต หินฝุ่น เกลือ ดีแอล เมทไธโอนีน และสารผสมล่วงหน้า ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับไขมันร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0 โดยใช้แหล่งไขมัน 4 ชนิด
ได้แก่ น้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ามันสุกร (ผสมแหล่งไขมันกับกากถั่วเหลืองให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึง
นาไปผสมกับข้าวโพดให้เข้ากัน หลังจากนั้นจึงนาไปผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น) ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับโปรตีนร้ อยละ
22 และ 20 สาหรับเลี้ยงไก่เนื้อในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ และ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ตามลาดับ และประกอบสูตรอาหารให้มี
ระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ วิตามิน และแร่ธาตุ ให้เพียงพอกับความต้องการของไก่เนื้อในแต่ละช่วงอายุ (NRC, 1994)
ดังแสดงใน Table 1 ให้ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้าอย่างเต็มที่ (ad libitum) ในเวลา 06.30 และ 17.00 น.
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การเก็บข้อมูล:
เมื่อไก่เนื้ออายุได้ 42 วัน สุ่มไก่เนื้อในแต่ละปัจจัยที่ทาการศึกษา ซ้าละ 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว)
บันทึกน้าหนักมีชีวิต หลังจากนั้นทาการชาแหละซาก บันทึกน้าหนักไขมันช่องท้อง (รวมถึงไขมันที่อยู่รอบ ๆ กึ๋น และ
ลาไส้) ตามวิธีของ สัญชัย (2553) เพื่อนาไปคานวณหาปริมาณไขมันช่องท้องต่อน้าหนักตัว
ลักษณะที่ต้องการศึกษา
- การสะสมไขมันในซาก:
AF
= (WAF / FBW) x 100
FDR
= WAF / Days of experiment
- คาย่อ;
AF
= Abdominal fat
WAF
= Weight of Abdominal fat
FDR
= Fat deposition rate
FBW
= Final bodyweight of chicks
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ:
ใช้ แ ผนการทดลองแบบ 3 x 4 Factorial Experiment in Completely Randomized Design โดยปั จ จั ย A คื อ
ระดับไขมัน จานวน 3 ระดับ (ร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0) และปัจจัย B คือ แหล่งไขมัน จานวน 4 ชนิด (น้ามันถั่วเหลือง น้ามัน
ปาล์ม ไขมันวัว และน้ามันสุกร) มีปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา จานวน 12 ปัจจัย ปัจจัยละ 4 ซ้า วิเคราะห์ความแปรปรวน
ของข้อมูลโดย Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย The Duncan’ s New Multiple Range Tests
(Steel and Torrie, 1980)
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Table 1. Ingredients and nutrient composition of experimental diets
Fat level (%)
Sources of fat

SBO

Ingredients, %
Soybean meal
40.98
Corn
5.00
Broken rice
40.77
Rice hulls
6.00
Fat sources
2.20
Dicalcium phosphate1
2.50
Calcium carbonate2
1.30
Common salt
0.55
DL-Methionine
0.20
Premix3
0.50
Nutrients calculated,%
Calculated ME, Mcal/kg 3025
Crude protein (Nx6.25)
22.00
Ether extract
3.00
Crude fiber
9.37
Lysine
1.29
Methionine
0.55
Methionine + Cystine
0.91
Ingredients, %
Soybean oil
35.27
Corn
5.00
Broken rice
46.60
Rice hulls
6.00
Fat sources
2.20
Dicalcium phosphate1
2.53
Calcium carbonate2
1.30
Common salt
0.42
DL-Methionine
0.18
Premix3
0.50
Nutrients calculated,%
ME, Mcal/kg
3060
Crude protein (Nx6.25)
20.00
Ether extract
3.00
Crude fiber
9.55
Lysine
1.16
Methionine
0.50
Methionine + Cystine
0.84

PO

3.0

SBO

6.0
PO
BT
L
0 to 3 week to age

BT

L

40.98
5.00
40.77
6.00
2.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
6.00
2.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
6.00
2.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
3.00
5.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
3.00
5.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
3.00
5.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
3.00
5.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
0.00
8.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

3010
22.00
3.00
9.37
1.29
0.55
0.91

3006
22.00
3.00
9.37
1.29
0.55
0.91

3049
22.00
3.00
9.37
1.29
0.55
0.91

3276
22.00
6.00
8.17
1.29
0.55
0.91

3241
22.00
6.00
8.17
1.29
0.55
0.91

3232
22.00
6.00
8.17
1.29
0.55
0.91

3334
22.00
6.00
8.17
1.29
0.55
0.91

35.27
5.00
46.60
6.00
2.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
6.00
2.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
6.00
2.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
3.00
5.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
3.00
5.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
3.00
5.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

3045
20.00
3.00
9.55
1.16
0.50
0.84

3041
20.00
3.00
9.55
1.16
0.50
0.84

3084
20.00
3.00
9.55
1.16
0.50
0.84

3311
20.00
6.00
8.35
1.16
0.50
0.84

3277
20.00
6.00
8.35
1.16
0.50
0.84

3267
20.00
6.00
8.35
1.16
0.50
0.84

3 to 6 week to age

SBO

PO

9.0

BT

L

40.98
5.00
40.77
0.00
8.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
0.00
8.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

40.98
5.00
40.77
0.00
8.20
2.50
1.30
0.55
0.20
0.50

3527
22.00
9.00
6.97
1.29
0.55
0.91

3473
22.00
9.00
6.97
1.29
0.55
0.91

3457
22.00
9.00
6.97
1.29
0.55
0.91

3618
22.00
9.00
6.97
1.29
0.55
0.91

35.27
5.00
46.60
3.00
5.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
0.00
8.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
0.00
8.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
0.00
8.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

35.27
5.00
46.60
0.00
8.20
2.53
1.30
0.42
0.18
0.50

3369
20.00
6.00
8.35
1.16
0.50
0.84

3562
20.00
9.00
7.15
1.16
0.50
0.84

3508
20.00
9.00
7.15
1.16
0.50
0.84

3493
20.00
9.00
7.15
1.16
0.50
0.84

3654
20.00
9.00
7.15
1.16
0.50
0.84

SBO = Soybean oil; PO = Palm oil; BT = Beef tallow; L = Lard; 1Contained 23.31 % calcium and 17.48 % phosphorous; 2Calcium
content 38.00 %; 3Mineral and vitamins premix provided the following per kilogram of diets; manganese, 86.28 mg; iron, 108.11 mg;
copper, 62.74 mg; selenium, 32.75 mg; zinc, 136.99 mg; iodine, 1.64 mg; vitamin A, 1650 IU; cholecalciferol, 330 IU; vitamin E,
100 mg; vitamin K, 4.31 mg; vitamin B1, 2.53 mg; vitamin B2, 8.02 mg; nicotinic acid, 53.96 mg; vitamin B6, 2.53 mg; vitamin B12,
1.54 mg; pantothenic acid, 13.23 mg; folic acid, 1.38 mg; biotin, 5.50 mg; and chorine, 2583.33 mg
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อที่ได้รับระดับไขมันและแหล่งไขมันแตกต่างกัน พบว่าไก่เนื้อที่ได้รับ
ไขมั นร้ อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0 มีน้าหนั กตั วสุ ดท้ายใกล้เคี ยงกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) มีค่ าเป็น
2,100, 2,113 และ 2,104 กรัม ตามลาดับ เช่นเดียวกับไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันจากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม ไขมันวัว
และน้ามันสุกร มี น้าหนักตัวสุดท้ายใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น 2,125, 2,133, 2,069 และ 2,095 กรัมต่อตัว ตามลาดั บ
(P > 0.05) และพบว่าไก่เนื้อที่ได้รับระดับไขมันแตกต่างกันที่ระดับร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0 มีปริมาณไขมันช่องท้องเมื่อ
เทียบกับน้าหนักตัวแตกต่างกัน มีค่าเป็นร้อยละ 2.24, 2.42 และ 3.19 ตามลาดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ
(P < 0.01) เช่นเดียวกับไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันจากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ามันสุกร มีปริมาณไขมัน
ช่องท้องเมื่อเทียบกับน้าหนักตัวแตกต่างกัน มีค่าเป็นร้อยละ 2.03, 2.85, 2.84 และ 2.74 ตามลาดับ (P < 0.01) นอกจากนี้
ยังพบว่าไก่เนื้อที่ได้รับไขมันร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0 มีอัตราการสะสมไขมันแตกต่างกัน มีค่าเป็น 1.11, 1.21 และ 1.60
กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ (P < 0.01) เช่นเดียวกับไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันจากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม ไขมันวัว
และน้ามันสุกร มีอัตราการสะสมไขมันแตกต่างกัน มีค่าเป็น 1.03, 1.45, 1.40 และ 1.36 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ
(P < 0.01) ดังแสดงใน Table 2

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาพบว่าระดับไขมันและแหล่งไขมันส่งผลกระทบต่อปริมาณไขมันช่องท้องและอัตราการสะสม
ไขมันของไก่เนื้อ สอดคล้องกับการศึกษาของ Wongsuthavas (2007) ที่รายงานว่าการเพิ่มระดับไขมันในอาหารทาให้ไก่
เนื้อมีปริมาณไขมันในช่องท้องสูงขึ้น และจากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า แหล่งไขมันในอาหาร มีผลต่อปริมาณไขมันช่อง
ท้องและอัตราการสะสมไขมันในซาก โดยพบว่าไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูง (ไขวัว, น้ามัน
สุกร, และน้ามันปาล์ม) จะมีน้าหนักไขมันช่องท้อง และอัตราการสะสมไขมันในซากสูงกว่าแหล่งไขมันที่มีกรดไขมันไม่
อิ่มตัวสูง (น้ามันถั่วเหลือง) ทั้งนี้เนื่องจากกรดไขมันไม่อ่ิมตัวจะถูกนาไปใช้เป็นพลังงานหรือเปลี่ยนเป็นสารตั้งต้นของ
ฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต ส่วนกรดไขมันอิ่มตัวจะเกิดการสะสมเป็นส่วนใหญ่และมีการนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่ากว่า
กรดไขมันไม่อ่ิมตัว สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอาหารที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงจะมีการสะสมไขมันใน
ซากต่าเมื่อเทียบอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง (Crespo and Esteve-Garcia, 2002; Newman et al., 2002; Villaverde et
al., 2005) และการใช้น้ามันถั่วเหลื องในสูตรอาหารไก่เนื้อทาการสะสมไขมันในซากลดลง เมื่อเทียบกับการใช้ไขวัว
(Pinchasov and Nir, 1992; Wongsuthavas, 2007)
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Table 2 Effect of fat level and fat source on carcass deposition rate
Items
Final bodyweight1
Abdominal fat2
Fat deposition rate3
A: Fat levels
NS
**
**
3.0
2,100
2.24a
1.11a
6.0
2,113
2.42a
1.21a
9.0
2,104
3.19b
1.60b
B: Fat sources
NS
**
**
Soybean oil
2,125
2.03a
1.03a
Palm oil
2,133
2.85b
1.45b
Beef tallow
2,069
2.84b
1.40b
Lard
2,095
2.74b
1.36b
AxB
NS
NS
NS
Pooled SE
23.45
0.12
0.06
ab Values in the same column with the different superscripts differ (P < 0.01), 1 g/b, 2 % of body weight, 3 g/b/d
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การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ที่จาหน่ายในจังหวัดเลย
The contamination of Salmonella spp. in meat sold in Loei Province
พิทักษ์ น้อยเมล์1* เปรมกมล ศรีมงคล1 พัชรา คณะวาปี1 อนรรฆวี มีวงษ์วทิ ยา1 และณัชชา คาศรี1
Pitak Noimay1* Premkamol Srimongkol1 Padchara Kanawapee1 Anankawee Meewongwitaya1 and
Natcha Comsri1
บทคัดย่อ
การตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลาจากตัวอย่างทั้งหมด 58 ตัวอย่าง ได้แก่เนื้อไก่ เนื้อสุกรบด และเนื้อโค
โดยเก็บตัวอย่างจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเลย พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 41.38 (24/58) พบการปนเปื้อนในตัวอย่างที่เก็บจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าคิดเป็นร้อยละ
40.63 (13/32) และ 42.31 (11/26) ตามลาดับ พบการปนเปื้อนในตัวอย่างเนื้อไก่ เนื้อสุกรบด และเนื้อโคคิดเป็นร้อยละ
45.83 (11/24), 41.67 (10/24) และ 30 (3/10) ตามลาดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จาหน่ายและ
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา พบว่าสถานที่จาหน่ายไม่มผี ลต่อการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลา (p>0.05)
คาสาคัญ: ซัลโมเนลลา, การปนเปื้อน, เนื้อสัตว์

Abstract
The contamination of Salmonella spp. were investigated in 58 meat samples of chicken, minced pork and
beef which collected from fresh markets and department stores located in Loei province. The results showed
Salmonella spp. contaminated in 41.38% (24/58), following by fresh markets and department stores which were
40.63% (13/32) and 42.31% (11/26), respectively. The contamination of Salmonella spp. in chicken, minced pork
and beef were 45.83% (11/24), 41.67% (10/24) and 30.00% (3/10), respectively. The relationships between
contamination and location showed no significant differences (p>0.05).
Keywords: Salmonella spp., contamination, meat
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บทนา
ปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อสัตว์จานวนมาก เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่สาคัญต่อประชากรโลกและในประเทศ
ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการบริโภคเนื้อสัตว์สูงถึง 2.44 ล้านตันต่อปี เป็นไก่เนื้อ 1.26 ล้านตัน สุกร 0.97 ล้านตัน
และโคเนือ้ 211.51 พันตัน นอกจากการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อบริโภคภายในประเทศแล้ว ได้มีการส่งออกเนื้อสัตว์ไปจาหน่าย
ยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ.2559 ส่งออกไก่สดแช่แข็งและเนื้อไก่แปรรูปรวม 6.6 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า
86,500 ล้านบาท เนื้อสุกรแปรรูป 10,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,200 ล้านบาท และเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ 207 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 36 ล้านบาท (สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) เห็นได้ว่าเนื้อสัตว์มคี วามสาคัญทั้งในด้านการบริโภค
และด้านเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิตเนื้อสัตว์ให้ดมี คี ุณภาพจึงมีความสาคัญยิ่ง
การตรวจสอบการปนเปื้ อ นเชื้ อ จุ ล ชี พ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพเนื้ อ สั ต ว์ แ ละ
การตรวจสอบเชื้อ ซั ล โมเนลลา (Salmonella spp.) เป็ น หนึ่ง ในเกณฑ์ต รวจสอบคุ ณ ภาพเนื้อ สั ต ว์ที่ส าคั ญ เชื้อ ซั ล
โมเนลลาเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ สามารถพบได้ ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมและระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ และสัตว์
หลายชนิด เช่น ไก่ โค สุกร กระบือ แพะ แกะ เป็นต้น ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ จากการศึกษาความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในวงจรการผลิตไก่เนื้อ พบการปนเปื้อนเชื้อในฟาร์มไก่พ่อ
แม่พันธุ์ร้อยละ 6.75-11.56 โรงฟักไข่ร้อยละ 2.93-7.35 และฟาร์มไก่เนื้อร้อยละ 21.63-32.88 (ภุมรินและคณะ,
2556) เห็นได้ว่าพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาได้ทุกหน่วยการผลิตไก่เนื้อ และจากการศึกษาเนื้อสุกรบดที่จาหน่าย
ในเขตเทศบาลนครขอนแกนพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลาร้อยละ 58.24 (สรรเพชญและคณะ, 2557) แสดงว่ายังพบ
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ได้ทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของ
เนื้อสัตว์ดิบต้องตรวจไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่างเนื้อดิบ 25 กรัม (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , 2560)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนีเ้ พื่อตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ที่จาหน่ายในจังหวัดเลย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. หม้อนึ่งความดันไอ
2. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
3. ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ
4. เครื่องอบลมร้อน
5. เครื่องตีปั่นอาหาร
6. อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ
วิธีการศึกษา
1. การเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างเนื้อไก่จากห้างสรรพสินค้า 12 ตัวอย่าง จากตลาดสด 12 ตัวอย่าง เนื้อสุกรบดจากห้างสรรพสินค้า
12 ตัวอย่าง จากตลาดสด 12 ตัวอย่าง และเนื้อโคจากห้างสรรพสินค้า 2 ตัวอย่าง จากตลาดสด 8 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น
58 ตัวอย่าง
2. การตรวจหาเชือ้ ซัลโมเนลลา ด้วยวิธีมาตรฐาน ISO 6579: 2002
ชั่งตัวอย่างปริมาณ 25 กรัม ใส่ลงในอาหารเลีย้ งเชื้อ Buffered Peptone Water (BPW) ปริมาตร 225 มิลลิลิตร
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง แล้วนาไปถ่ายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Modified Semi-solid
Rappaport Vassiliadis (MSRV) ทั้งหมด 3 จุด จุดละ 1 ลูป โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายกลม (Loop Needle) แล้วนาไปบ่มที่
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อลงในอาหารเลีย้ งเชื้อ Xylose Lysine Deoxycholate
Agar (XLD) และ Brilliant Green Agar (BGA) ด้วยการขีดแยกเชื้อด้วยเข็ม เขี่ยเชื้อปลายกลมให้ได้โคโลนีเดี่ยวด้ วยวิธี
Cross streak plate method แล้วนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22-24 ชั่วโมง อ่านผลการทดลอง
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โดยดูลักษณะโคโลนีของเชื้อซัลโมเนลลาที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD มีรูปร่างกลม ขนาดปานกลางสีแดง อาจพบ
จุดหรือไม่พบจุดสีดาตรงกลางโคโลนี หรืออาจดาทั้งโคโลนี อาหารรอบ ๆ โคโลนีเป็นสีแดง และลักษณะโคโลนีของ
เชื้อซัลโมเนลลาที่เจริญบนอาหารเลีย้ งเชื้อ BGA มีรูปร่างกลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาวทึบแสง อาหารรอบ ๆ โคโลนี
เป็ น สี แ ดง ทดสอบยื น ยั น ผลด้ ว ยการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างชี ว เคมี (Biochemical test) โดยใช้ อ าหารเลี้ ย งเชื้ อ
Triple Sugar Iron Agar (TSI) และ Motility Indole Lysine (MIL)
3. การวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง โดยการหาความถี่ ร้ อ ยละของการปนเปื้ อ นเชื้ อ ซั ล โมเนลลา และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์กับการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ด้วยวิธีไคสแควร์ (Chi-square test)

ผลการศึกษา
การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลาในเนื้อไก่ เนื้อสุกรบด และเนื้อโค ในจังหวัดเลย พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาใน
เนื้อสัตว์ทั้งหมดร้อยละ 41.38 (24/58) พบในเนื้อไก่ร้อยละ 45.83 (11/24) เนื้อสุกรบดร้อยละ 41.67 (10/24) และในเนื้อ
โคร้อยละ 30 (3/10) (ตารางที่ 1) แยกตามสถานที่จาหน่ายคือตลาดสดและห้างสรรพสินค้าพบการปนเปื้อนร้อยละ 40.63
(13/32) และ 42.31 (11/26) ตามลาดับ (ตารางที่ 2) จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จาหน่ายกับจานวน
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา พบว่าค่าไคสแควร์เท่ากับ 0.0167 (p-value = 0.897) นั่นหมายความว่า สถานที่จาหน่าย
สองแห่งคือตลาดสดและห้างสรรพสินค้ามีโอกาสที่จะพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาได้เท่ากัน (p > 0.05)
ตารางที่ 1 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์
ประเภทเนือ้ สัตว์
เนือ้ ไก่
เนือ้ สุกรบด
เนือ้ โค
รวม

จานวนตัวอย่าง
24
24
10
58

การปนเปื้อนเชือ้ ซัลโมเนลลา(%)
11 (45.83)
10 (41.67)
3 (30.00)
24 (41.38)

ตารางที่ 2 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาจากสถานที่จาหน่าย
สถานที่
ตลาดสด
ห้างสรรพสินค้า
รวม

จานวนตัวอย่าง
32
26
58

การปนเปื้อนเชือ้ ซัลโมเนลลา(%)
13 (40.63)
11 (42.31)
24 (41.38)

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ทั้งหมดร้อยละ 41.38 โดยพบในเนื้อไก่ เนื้อสุกร
บดและเนื้อโคร้อยละ 45.83, 41.67 และ 30.00 ตามลาดับ แบ่งตามสถานที่จาหน่ายพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาใน
ตลาดสดร้อยละ 40.63 และห้างสรรพสินค้าร้อยละ 42.31 จากการศึกษาครั้งนี้พบตัวอย่างที่ปนเปื้อนทั้งหมด 24 ตัวอย่าง
ซึ่งทั้ง 24 ตัวอย่างเกินเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดไว้คือ เนื้อสัตว์ดิบจานวน 25 กรัม
จะต้องตรวจไม่พบเชื้อ Salmonella spp. (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2560) สอดคล้องกับสรรเพชญและคณะ (2557)
ได้ทาการศึกษาคุณภาพเนื้อสุกรบดที่จาหน่ายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร
บดในตลาดสดร้ อยละ 50.00-69.23 และในห้ างสรรพสิ นค้ าร้ อยละ 50 การศึ กษาของสุ วดี และการั นต์ (2555)
พบการปนเปื้ อนเชื้อซั ลโมเนลลาที่ แยกจากเนื้อไก่ จากตลาดต่างๆ ในจั งหวั ดปทุ มธานีร้อยละ 38 และรายงานของ
Adison et al. (2011) พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคจากร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยละ 13.33-15.00
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แสดงให้เห็นว่ายังพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ที่วางจาหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสิ นค้ า
การปนเปื้อนมีโอกาสได้หลาย ๆ ช่องทางด้วยกัน ตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นามาประกอบเป็นอาหารสัตว์ดังรายงาน
ของจิรวัฒน์และสายญาติ (2559) ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทจากสัตว์และประเภทจากพืช
ร้อยละ 13.4 และ 7.4 ตามลาดับ ความเสี่ยงที่จะพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในขบวนการเลี้ยงสัตว์มีโอกาสได้เช่นกัน
ดังรายงานของภุมรินและคณะ (2556) ได้ศึกษาหาความชุกของซัลโมเนลลาระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 พบว่า
มีการปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลาในทุกหน่วยการผลิ ตไก่ ตั้งแต่ฟาร์มไก่พ่อแม่พั นธุ์ พบร้ อยละ 6.75-11.56 โรงฟักไข่ พบ
ร้อยละ 2.93-7.35 และฟาร์มไก่เนื้อร้อยละ 21.63-32.88 และยังพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในการเลี้ยงสุกรทุกช่วง
อายุของสุกรตั้งแต่ 3 - 24 สัปดาห์ (กิตติพงษ์และคณะ, 2556) และพรเพ็ญและคณะ (2550) ตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัล
โมเนลลาในเขตภาคกลาง 9 จังหวัด ปี พ.ศ. 2546-2548 พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในฟาร์มไก่ร้อยละ 21.71 ในฟาร์ม
สุกรร้อยละ 19.47 จากรายงานของ Decha et al. (2011) ยังพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในโรงฆ่าสัตว์จากสุกรก่อนฆ่า
ซากสุกร น้าใช้ และพนักงานฆ่าสัตว์ ร้อยละ 27.14, 36.67, 19.51 และ 10.71 ตามลาดับ
จากที่ได้กล่าวมาจะพบว่ามีหลายช่องทางที่ทาให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาได้และผู้บริโภคมีความเสี่ยงใน
การได้รับเชื้อผ่านเนื้อสัตว์ที่จาหน่ายในตลาดหรือห้างสรรพสินค้ามาสู่ร่างกาย หนทางที่ปลอดภัยหลี กเลี่ยงกับการติดเชื้อ
คือการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านความร้อน โดยเชื้อซัลโมเนลลาจะถูกทาลายที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง
หรือที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 15 - 20 นาที หรือที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที (อรุณ, 2541) อย่างไร
ก็ตามที่อุณหภูมิต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส ซัลโมเนลลาไม่ถูกทาลาย แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (ยุทธนาและคณะ, 2555)
นอกจากนี้การล้างเนื้อไก่ด้วยน้าสะอาดสามารถช่วยลดจานวนเชื้อซัลโมเนลลาลงได้ร้อยละ 26 (ยอดและคณะ, 2554)
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อิทธิพลของการทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว
Effects of Pork Substituted with Textured Vegetable Protein in Thai Northern
Style Sausages
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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาการประยุ ก ต์ใ ช้โ ปรตีน เกษตรเป็ น ส่ ว นผสมส าหรั บแทนที่ เนื้อ หมู ใ น
ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว โดยใช้ปริมาณโปรตีนเกษตรแตกต่างกัน (ร้อยละ 0 ถึง 40 โดยน้าหนัก) ทดแทนเนื้อหมูในแต่ละสูตร
ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วที่เตรียมได้จะถูกวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัส (วิธีให้คะแนน 9 ระดับ)
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ไม่ใช้โปรตีนเกษตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์สาหรับการวิเคราะห์ทาง
กายภาพและเคมีและวางแผนการทดลองแบบบล็อคสุ่มสมบูรณ์สาหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลการทดลอง
พบว่า การแทนที่เนื้อหมู ด้วยโปรตีนเกษตรให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าในทุกสูตร และให้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าสีแตกต่างกั น
โดยมีค่า L* เพิ่มขึ้น และมีค่า a* ลดลงตามสัดส่วนของโปรตีนเกษตรที่ สูงขึ้น แต่การทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตร
ไม่มผี ลต่อค่า b* สาหรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส ถึงแม้วา่ ปริมาณของการทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีนเกษตรไม่มีผล
ต่อ สมบั ติทางประสาทสั ม ผั ส แต่ทุก ๆ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ไ ส้ อั่ ว ที่ ผ ลิ ต ได้ ได้ รับการยอมรั บทางประสาทสั ม ผั ส มากกว่ า
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วที่มีปริมาณโปรตีนจากสัตว์ต่าสุด ข้อแนะนาว่า
สูตรของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วที่ทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตร ร้อยละ 40 โดยน้าหนัก คือ สูตรที่ดีที่สุดของการศึกษานี้
โดยสูตรดังกล่าว มีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 23.90 ซึ่งสูงกว่าสูตรดังเดิมที่มีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 23.02 ดังนั้น
การศึกษานี้แสดงให้เห็ นว่า การแทนที่เนื้อหมูด้ วยโปรตีน เกษตรสามารถเพิ่ม ปริ มาณโปรตีนและช่วยปรับปรุ ง ให้
ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสเพิ่มขึ้นได้
คาสาคัญ: ไส้อั่ว, โปรตีนเกษตร, คะแนนความชอบ
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Abstract
The objective of this research was to study the application of textured vegetable protein (TVP) as an
ingredient for replacing the pork proportion in the recipe of Thai northern style sausages (TNS). Various amounts
(0 to 40 %, w/w) of TVP were replaced the pork in each TNS recipe and the end products were evaluated in
physicochemical qualities and sensory properties (9 points hedonic scaling method) compared to the control without
TVP. A random experiment was done in completely randomize for physical and chemical properties and randomized
complete block design for sensory evaluation. Results found that the replacement of pork proportion with TVP gave
the higher yields than control and caused different tendency in the TNS’s color that’s increased L* and decreased
a* values, but was not different for its b* value. For sensory quality, although the amounts of TVPs replacing in
each recipe could not be influenced the sensory properties, but the result demonstrated obviously that all the
sensory parameters were significantly greater than control. To obtain the product with lowest animal protein, the
TNS’s recipe containing 40 % (w/w) of TNS was recommended to be the best, which contained higher protein
content (23.90 %) than control (23.02 %). This study shows that using TVP to replace the pork proportion in TNS’s
recipe can enhance TNS’s protein content and improve this product becoming more sensory acceptability.
Keywords: Thai Northern Style sausages, textured vegetable protein, Sensory properties

บทนา
“ไส้อั่ว” เป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะไม่เป็นอิมัลชัน เป็นอาหารพื้นเมืองในตอนเหนือของประเทศไทยเป็น
มีที่นิย มทั้ ง จากชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีเอกลั ก ษณะโดดเด่ นจากรสชาติรวมถึ งเครื่อ งปรุ ง และสมุ นไพรที่
หลากหลาย มีส่วนประกอบหลัก คือ เนื้อหมูและมันหมู และสมุนไพรหลายชนิด เช่น พริกแห้ง ตะไคร้ หอมแดง มะกรูด
และขมิ้น ซึ่งส่วนผสมของเครื่องแกงเหล่านี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ [13] อาจมี
ส่วนผสมอื่น ๆ ขึน้ อยูก่ ับท้องถิ่น เช่น กระดูกหมูอ่อน ตับ และเลือดหมู เป็นต้น โดยไส้อั่วจะมีลักษณะ คือ มีรูปทรงและ
ขนาดใกล้เคียงกัน มีการคลายตัวของส่วนประกอบที่ใช้อย่างสม่าเสมอ มีสีและกลิ่นรสตามธรรมชาติของส่วนประกอบ
ที่ใช้ ไส้อั่วที่ดีต้องไม่ไหม้เกรียม มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ ไม่มีกลิ่นรสไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นหืน กลิ่นอับ กลิ่นเหม็น
รสเปรีย้ ว เนื้อสัมผัสไม่ร่วนแข็งกระด้าง [8]
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบสาคัญของไส้อั่ว คือ เนือ้ หมู ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ให้เนื้อสัมผัสและ
รสชาติแก่ไส้อั่ว อีกทั้งยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากโปรตีน แต่ปัจจุบันราคาเนื้อหมูในท้องตลาดมีแนวโน้ม
สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจและมีแนวโน้ มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้ราคาขายของไส้อั่วเพิ่มสูงขึ้นตามซึ่งสวนทางกับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีรายได้คงที่ในขณะที่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสินค้าที่มีราคาต่าจึงยังคงเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ดังนั้นการลดต้นทุนการผลิตจึงเป็นทางหนึ่งของการตลาดที่ ทาให้สินค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้ดี
ยิ่งขึน้ และหากยังคงคุณค่าทางโภชนาการแก่ผลิตภัณฑ์ได้ก็จะยิ่งทาให้ผลิตภัณฑ์นา่ สนใจมากยิ่งขึ้น โปรตีนเกษตรเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตโปรตีนที่เหลือจากการสกัด
น้ามันจากถั่วเหลืองผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็น อาหารโปรตีนสูง ไขมันต่า ราคาถูก มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อสัต ว์ แ ละ
สามารถใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหารโดยมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับการบริโภคเนื้อสัตว์
[10] นอกจากนี้ยังอยูใ่ นรูปของของแห้งทาให้ง่ายต่อการขนส่งและจั ดเก็บจึงสะดวกต่อการใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
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มีการนาโปรตีนเกษตรนี้ไปแปรรูปต่อเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กุนเชียงจากเนื้อหมูผสมโปรตีนเกษตร และไส้กรอกแฟรง
เฟอร์เตอร์ เป็นต้น [1, 3] และแน่นอนว่าเมื่อ ทดแทนเนื้อหมู ด้ว ยโปรตีน เกษตรจะสามารถลดต้นทุ นการผลิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รวมถึงในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วด้วย จากข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาตารับไส้อั่ว
ทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วน และศึกษาอิทธิพลของการทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์
ไส้อั่วและผลต่อความชอบของผู้ทดสอบ (panel) รวมถึงค่าสี (CIE-Lab) และองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากตารับพื้นฐานและตัวอย่างที่พัฒนาขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. คัดเลือกตารับไส้อั่วตารับพื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษา
2. ศึกษาผลของการทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตีนเกษตรต่อค่าสีและคุณสมบัตทิ างประสาทสัมผัส
3. ศึกษาองค์ประกอบทางแคมีของไส้อั่วตารับพื้นฐานและตารับที่พัฒนาขึ้น

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design, CRD) สาหรับการวิเคราะห์คา่ ทางกายภาพ
และเคมี วิเคราะห์ค่าแต่ละค่า 3 ซ้า นาค่าที่ได้ไปคานวณค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance, ANOVA) แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test และ
วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design, RCBD) สาหรับการประเมินความชอบจาก
การประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) จากผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนและมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาหาร (Panel) จานวน 50 คน ด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 Points Hedonic Scale Method)
โดย 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด 5 หมายถึง เฉย ๆ และ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด ต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
คือ คุณลักษณะด้านกลิ่นโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติโดยรวม ความเผ็ด และความชอบโดยรวม นาข้อมูลที่ได้ไป
คานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) แล้วนาข้อมูลที่ได้ไป
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของดันแคน (Duncan’s New Multiple Range Test, DNMRT)

การเตรียมตัวอย่างไส้อั่ว ขั้นตอนและวิธกี ารศึกษา และการวิเคราะห์ตัวอย่าง
เตรียมไส้อั่วและส่วนผสมตามตารับพื้นฐานจานวน 5 ตารับ เพื่อคัดเลือกตารับพื้นฐานที่จะนาไปใช้ในการศึกษา
ด้วยการประเมินทางประสาทสัมผัส เลือกตารับไส้อั่วที่ได้ไปใช้เป็นตัวอย่างควบคุมและศึกษาการทดแทนเนื้อหมูบางส่วน
ด้วยโปรตีนเกษตรที่ระดับการทดแทนร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม), 10, 20, 30 และ 40 ของน้าหนักหมูในตัวอย่างควบคุม
ตามล าดั บ น าตั วอย่ างที่ ได้ ไปวั ดค่ าสี (CIE-Lab) ด้ วยเครื่ องวั ดค่ าสี (Minolta chroma meter: Model CR-300, Japan)
ซึ่งค่าที่วัดประกอบด้วยค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และทดสอบความชอบ
ของผู้ทดสอบ เพื่อคัดเลือกตัวอย่างที่ได้รับคะแนนความชอบสูงที่สุด แล้วนาตัวอย่างควบคุมไปวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมี คือ ร้อยละของปริมาณโปรตีนด้วยวิธีเคลดาห์ล (Kjeldahl Method) ไขมันด้วยวิธีซอล์กเลต (Soxhlet) ความชื้นโดยใช้
ตู้อบลมร้อน เถ้าด้วยการเผาในเตาเผาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 525-550 องศาเซลเซียส คาร์โบไฮเดรตและค่าพลังงานที่ได้รับ
จากคาควณจากตัวอย่าง 100 กรัมตามสมการด้านล่าง และกากใยอาหารของไส้อั่ว [14]
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พลังงานจากโปรตีน (กิโลแคลอรี่/100 กรัม) = ร้อยละปริมาณโปรตีน × 4 กิโลแคลอรี .........................................1
พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต (กิโลแคลอรี่/100 กรัม) = (ร้อยละปริมาณคาร์โบไฮเดรต-กากใย) × 4 กิโลแคลอรี ...2
พลังงานไขมัน (กิโลแคลอรี่/100 กรัม) = ร้อยละปริมาณไขมัน × 9 กิโลแคลอรี ..................................................3
พลังงานทั้งหมด (กิโลแคลอรี่/100 กรัม) = สมการที่ 1 + 2 + 3 ...........................................................................4
พลังงานที่ไม่รวมไขมัน (กิโลแคลอรี่/100 กรัม) = สมการที่ 4 – 3 .........................................................................5
จากการประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้ความชอบคะแนน 9 ระดับ (9-points hedonic scaling method)
ต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วตารับพื้นฐาน 5 ตารับ คือ ด้านกลิ่นโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติโดยรวม
ความเผ็ด และความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบ (panel) จานวน 50 คน ใช้การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์
(Randomized Completely Block Design, RCBD) และเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ยด้ ว ยวิ ธี ของดั น แคน (Duncan’s New Multiple
Range Test) พบว่า ไส้อั่วตารับพื้นฐานตารับที่ 4 (ตารางที่ 1) ได้รับคะแนนความชอบด้านความชอบโดยรวม ความเผ็ด
รสชาติโดยรวม และสี (7.27, 7.23, 7.43 และ 7.10 ตามลาดับ) สูงที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ไม่
พบความแตกต่างของคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏและกลิ่นโดยรวมกับตัวอย่างไส้อั่วตารับพื้นฐานตารับที่ 3 คือ
6.87 และ 6.70 สาหรับตารับที่ 3 และ 7.20 และ 7.20 สาหรับตารับที่ 4 ตามลาดับ (p>0.05) ไส้อั่วตารับพื้นฐานตารับที่ 4
จึงถูกเลือกใช้เป็นตารับพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในงานวิจัยนี้
จากข้างต้น เมื่อนาตัวอย่างไส้อั่วตารับพื้นฐาน (ตารับที่ 4) ไปซึ่งค่าการทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตีน
เกษตรร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม), 10, 20, 30 และ 40 ตามลาดับ นาตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ ค่าสี คือ ค่า
ความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ร้อยละปริมาณผลผลิตที่ได้ และร้อยละปริมาณ
สูญเสีย โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ทา 3 ซ้า นาค่าที่ได้ไป
คานวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของดันแคน (Duncan’s New Multiple Range
Test) (ตารางที่ 2) พบว่า การทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 ส่งผลให้ค่าความ
สว่างของไส้อั่วเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ 57.99, 57.72, 59.12 และ 59.62 ตามลาดับ ซึ่งผกผัน
กับค่าความเป็นสีแดงที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ 9.66, 8.83, 8.36 และ 9.62 ตามลาดับ ซึ่ง
ส า มา รถ ดู ไ ด้จ า ก ภา พตั ด ข ว า ง ตั ว อย่ า ง ไ ส้อั่ ว ทั้ ง 5 ต า รั บใ นภา พที่ 1 แ ต่ ไ ม่ พ บค ว า มแ ตก ต่ า ง ข อง
ค่าความเป็นสีเหลืองระหว่างผลิ ตภัณฑ์ในทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรและตัวอย่างควบคุม (p>0.05) และเมื่อ
พิจารณาร้อยละปริมาณผลผลิตที่ได้เมื่อทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรในสัดส่วนร้อยละ 10 ถึง 40 ส่งผลให้ร้อยละ
ปริมาณผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรีย บเทีย บกับตัวอย่า งควบคุม และแปรผกผันกับร้อยละ
ปริมาณสูญเสีย (p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างของร้อยละปริมาณผลผลิตที่ได้และปริมาณสูญเสียระหว่างตัวอย่าง
ที่ทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10 ถึง 40 (p>0.05)
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ตารางที่ 1 คะแนนความชอบต่อคุณลักษณะไส้อั่วตารับพื้นฐานของผู้ทดสอบ (panel) จานวน 50 คน
คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์
ไส้อั่ว
กลิ่นโดยรวม
ลักษณะปรากฏ
สี
รสชาติโดยรวม
ความเผ็ด
ความชอบ
โดยรวม

ไส้อั่วตารับพื้นฐาน
1 [2]

2 [4]

3 [5]

4 [6]

5 [11]

6.70b±0.95
6.57bc±1.14
6.37b±0.93
6.33bc±0.84
6.23b±0.97

6.63b±1.09
6.43bc±0.91
6.40b±0.93
6.53bc±0.78
6.20b±0.89

6.87ab±0.73
6.70ab±0.92
6.86b±0.82
6.70b±0.87
6.57b±0.77

7.20a±0.61
7.20a±0.85
7.10a±0.80
7.43a±0.68
7.23a±0.68

6.20c±0.61
6.07c±1.14
6.03b±1.03
6.13c±0.82
5.77c±0.86

6.40bc±0.72

6.57b±0.82

6.67b±0.66

7.27a±0.74

6.07c±0.81

หมายเหตุ: ค่าที่แสดงในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแถว หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p≤0.05)

ภาพที่ 1 ภาพตัดขวางไส้อั่วที่ได้จากการทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรเตีนเกษตรร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม),
10, 20, 30 และ 40 โดยน้าหนักของเนื้อหมู (ตามลาดับจากซ้ายไปขวา)
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบ (panel) จานวน 50 คน ด้วยวิธี 9 ระดับคะแนน (9 point
hedonic scale) ต่อความชอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วนร้อยละ 0 (ตัวอย่าง
ควบคุม), 10, 20, 30 และ 40 (ตารางที่ 3) คือ กลิ่นโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติโดยรวม เนื้อสัมผัส ความเผ็ด
และความชอบโดยรวม ใช้การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design, RCBD)
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของดันแคน (Duncan’s New Multiple Range Test) พบว่า การทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีน
เกษตรในปริมาณร้อยละ 0 ถึง 40 ไม่ส่งผลต่อระดับความชอบของผู้ทดสอบต่อคุณลักษณะด้าน กลิ่นโดยรวม รสชาติ
โดยรวม และความเผ็ด (p>0.05) แต่ส่งผลต่อความชอบด้ านลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
เมือ่ ทดแทนโปรตีนเกษตรในไส้อั่วร้อยละ 10 ถึง 40 ทาให้คะแนนความชอบของผู้ทดสอบมากกว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างตัวอย่างไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10
ถึง 40 (p>0.05) ดังนั้นจึงสามารถทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรได้ถึงร้อยละ 40 โดยน้าหนักของหมู โดยช่วยเพิ่ม
คะแนนความชอบของผู้ทดสอบต่อลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
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ตารางที่ 2 ค่าสี ร้อยละปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้และปริมาณสูญเสียของตัวอย่างไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีนเกษตร
บางส่วน
ร้อยละปริมาณ
ค่าสี (CIE Lab)
ปริมาณ
ปริมาณ
ทดแทน
ค่าความ
ค่าความเป็นสี
ค่าความเป็นสี
ผลผลิตที่ได้
สูญเสีย
เนือ้ หมูด้วยโปรตีน
สว่าง
แดง (a*)
เหลือง (b*)ns
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
เกษตร (ร้อยละ)
(L*)
0
10
20
30
40

50.86c±1.94
57.99ab±1.95
57.72b±1.69
59.12ab±1.48
59.62a±2.39

11.36a±1.93
9.66ab±2.62
8.83ab±3.03
8.36b±1.96
9.62b±2.01

40.97±1.44
48.12±1.25
46.66±1.84
49.06±1.86
48.28±2.32

73.91b±1.03
77.74a±1.78
77.94a±0.52
77.02a±.83
76.80a±0.60

35.52b±1.90
28.68a±2.92
28.30a±0.84
29.85a±1.40
30.20a±1.01

หมายเหตุ: ค่าที่แสดงในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในคอล้มน์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p≤0.05)
: ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 3 คะแนนความชอบต่อคุณลักษณะไส้อั่วตารับทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีนเกษตรบางส่วนของผู้ทดสอบ
(panel) จานวน 50 คน
คุณลักษณะ
ปริมาณการทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีนเกษตร (ร้อยละ)
ของผลิตภัณฑ์
ไส้อั่ว
กลิ่นโดยรวมns
ลักษณะปรากฏ
สี
รสชาติโดยรวมns
เนื้อสัมผัส
ความเผ็ดns
ความชอบ
โดยรวม

0

10

20

30

40

6.56±1.48
6.82a±1.22
6.58a±1.49
7.40±1.17
6.72a±1.26
7.48±1.01

6.70±1.47
7.46b±0.95
7.62b±1.00
7.62±0.87
7.56b±0.99
7.44±0.81

6.72±1.49
7.38b±0.98
7.52b±1.03
7.58±0.85
7.70b±0.86
7.50±0.70

6.58±1.40
7.28b±0.94
7.40b±0.96
7.68±0.88
7.56b±0.92
7.44±0.81

6.74±1.46
7.44b±0.91
7.62b±0.90
7.57±0.79
7.44b±0.86
7.52±0.67

6.96a±1.11

7.70b±0.88

7.74b±0.82

7.54b±0.86

7.54b±0.77

หมายเหตุ: ค่าที่แสดงในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแถว หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ (p≤0.05)
: ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)

Proceedings
534

เมื่อนาตัวอย่างไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้ วยโปรตีน เกษตรร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม), 10, 20, 30 และ 40
โดยน้าหนักของเนื้อหมู (ตารางที่ 2) ไปคานวณร้อยละปริมาณผลผลิตที่ได้และปริมาณสูญเสียในกระบวนการผลิต
พบว่า ตัวอย่างไส้อั่วที่ทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วนทั้ง 4 อัตราส่วนมีปริมาณร้อยละปริมาณผลผลิตที่ได้
สูงกว่าตัวอย่างควบคุม (p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างที่ทดแทนโปรตีนเกษตรบางส่ วน โดยมี
ร้อยละปริมาณผลิตที่ได้ คือ ร้อยละ 77.74, 77.94, 77.02 และ 76.80 สาหรับตัวอย่างทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีน
เกษตรร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 ตามลาดับ และ 73.91 สาหรับตัวอย่างควบคุม
เมื่อนาตัวอย่างไส้อั่วที่ทดแทนเนื้อหมูร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม) และร้อยละ 40 ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี (ตารางที่ 4) คือ ร้อยละปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น คาร์โบไฮเดรต และกากใยอาหาร ทา 3 ซ้า นาไป
คานวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 40 โดยน้าหนักมี
ปริมาณโปรตีน (23.90) สูงกว่าตัวอย่างควบคุม (23.02) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความแตกต่างกันของร้อย
ละปริมาณไขมัน คาร์โบไฮเดรต และกากใยอาหาร เมื่อคานวณค่าพลังงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง
ควบคุมและไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีนเกษตรร้อยละ 40 ของน้าหนักหมู
ตารางที่ 4 ปริมาณสารอาหารชนิดต่าง ๆ และพลังงานของไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีนเกษตรบางส่วน
ไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูบางส่วน

ปริมาณสารอาหารและพลังงาน
ปริมาณสารอาหาร
โปรตีน (ร้อยละ)
ไขมัน (ร้อยละ)
ความชื้น (ร้อยละ)
เถ้า (ร้อยละ)
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ)
กากใยอาหาร (ร้อยละ)
พลังงาน
พลังงานทัง้ หมด (กิโลแคลอรี่/100 กรัมตัวอย่าง)
พลังงานที่ไม่รวมไขมัน (กิโลแคลอรี่/100 กรัม
ตัวอย่าง)
พลังงานไขมัน (กิโลแคลอรี่/100 กรัมตัวอย่าง)

P-value

ร้อยละ 0

ร้อยละ 40

23.02±0.12
14.95±0.54
48.29±1.09
8.64±0.07
5.10±0.84
2.63±0.31

23.90±0.17
15.63±0.93
45.60±1.01
11.07±0.03
4.06±0.81
2.55±0.02

0.002
0.332
0.035
0.000
0.198
0.218

235.03±7.67
100.46±5.13

241.38±7.87
100.68±3.70

0.373
0.955

134.57±4.87

140.70±8.31

0.332

หมายเหตุ: ค่าที่แสดงในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิจารณ์และสรุปผล
1. เมื่ อ คั ด เลื อ กต ารั บ ไส้ อั่ ว ต ารั บ พื้ น ฐานเพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาจากการประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั ส ด้ ว ย
ต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วตารับพื้นฐาน 5 ตารับ คือ ด้านกลิ่นโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติ
โดยรวม ความเผ็ด และความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบ พบว่า ไส้อั่วตารับพื้นฐานตารับที่ 4 (ตารางที่ 1) ได้รับคะแนน
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ความชอบด้านความชอบโดยรวม ความเผ็ด รสชาติโดยรวม และสี (7.27, 7.23, 7.43 และ 7.10 ตามลาดับ) สูงที่สุด
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ และใช้เป็นตารับพื้นฐานในการศึกษาต่อไป
2. จากศึกษาผลของการทดแทนเนื้อหมูบางส่ว นด้ วยโปรตีน เกษตรต่อค่าสี และคะแนนความชอบของผู้
ทดสอบ พบว่า การทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 ส่งผลให้ค่าความสว่างของ
ไส้อั่วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ 57.99, 57.72, 59.12 และ 59.62 ตามลาดับ ซึ่งผกผันกับ
ค่าความเป็นสีแดงที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ 9.66, 8.83, 8.36 และ 9.62 ตามลาดับ โดย
สอดคล้องกับการใช้โปรตีนไอโซเลทจากถั่วเหลืองในไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์มีค่าเพิ่มมาขึ้นเมื่อเที ยบกับตัวอย่าง
ควบคุม [15] ซึ่งโดยปกติเนื้อหมูหมูจะประกอบด้วยไมโอโกลบินซึ่งเป็นรงควัตถุสีแดงในเนื้อสัตว์ทาหน้าที่รับออกซิเจน
ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของเนื้อสัตว์ เมื่อถูกกระบวนการให้ความร้อนจึงเกิดการเสียสภาพทางทาธรรมชาติ ทาให้โครงสร้าง
ของไมโอโกลบินแปลี่ยนแปลงจนทาให้คา่ ความสว่างของเนื้อสัตว์ลดลง [7,16]
ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบ (panel) จานวน 50 คน ต่อความชอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของไส้
อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วนร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม), 10, 20, 30 และ 40 (ตารางที่ 3) คือ กลิ่น
โดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติโดยรวม เนื้อสัมผัส ความเผ็ด และความชอบโดยรวม พบว่า การทดแทนเนื้อหมู
ด้วยโปรตีนเกษตรในปริมาณร้อยละ 0 ถึง 40 ไม่ส่งผลต่อระดับความชอบของผู้ทดสอบต่อคุณลักษณะด้านกลิ่ น
โดยรวม รสชาติโ ดยรวม และความเผ็ด (p>0.05) แต่ส่ ง ผลต่อความชอบด้ านลัก ษณะปรากฏ สี เนื้อ สั ม ผั ส และ
ความชอบโดยรวม เมื่อทดแทนโปรตีนเกษตรในไส้อั่วร้อยละ 10 ถึง 40 ทาให้คะแนนความชอบของผู้ทดสอบมากกว่า
ตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างตัวอย่างไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วย
โปรตี น เกษตรร้ อ ยละ 10 ถึ ง 40 (p>0.05) ดั ง นั้ น จึ ง สามารถทดแทนเนื้ อ หมู ด้ ว ยโปรตี น เกษตรได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 40
โดยน้าหนักของหมู โดยช่วยเพิ่มคะแนนความชอบของผู้ ทดสอบต่อลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ซึ่งแตกต่างกับผลการทดลองของกาญจนารัตน์ และคณะ [1] ซึ่งทดสอบการเสริมโปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์
กุนเชียง แต่กลับพบว่าการเสริมโปรตีนเกษตรตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปส่งผลให้ความชอบของผู้บริโภคลดลงอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์ เมื่อเสริมโปรตีน
เกษตรร้อยละ 18 โดยน้าหนักของเนื้อสัตว์ [3] ทาให้คะแนนความชอบของผู้ทดสอบลดลง เนื่อ งจากธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วจะมีเนื้อสัมผัสหยาบกว่ากุนเชียงทาให้ไม่ส่งผลต่อความชอบของผู้ทดสอบ จึงใช้ไส้อั่วทดแทนเนื้อหมู
ด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 40 ในการศึกษาต่อไป
3. ศึกษาองค์ประกอบทางแคมีของไส้อั่วตารับพื้นฐานและตารับที่พัฒนาขึ้น พบว่า ตัวอย่างไส้อั่วที่ทดแทน
เนื้อ หมู ด้ ว ยโปรตีน เกษตรบางส่ ว นทั้ ง 4 อั ต ราส่ ว นมีปริ ม าณร้ อ ยละปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ได้ สู งกว่าตั ว อย่า งควบคุม
(p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างที่ทดแทนโปรตีนเกษตร โดยมีร้อยละปริมาณผลิตที่ได้ คือ ร้อยละ
77.74, 77.94, 77.02 และ 76.80 สาหรับตัวอย่างทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10, 20, 30 และ 40
ตามล าดั บ และ 73.91 ส าหรั บตั ว อย่า งควบคุ ม สอดคล้ อ งกั บผลจากการทดลองในตั ว อย่า งไส้ อั่ ว และไส้ ก รอก
แฟรงเฟอร์เตอร์ [3,15] ซึ่งส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิต
เมื่อนาตัวอย่างไส้อั่วที่ทดแทนเนื้อหมูร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม) และร้อยละ 40 ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี คือ ร้อยละปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น คาร์โบไฮเดรต และกากใย ทา 3 ซ้า นาไปคานวณค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูดว้ ยโปรตีนเกษตรร้อยละ 40 โดยน้าหนักมีปริมาณโปรตีน (23.90)
สู ง กว่า ตั ว อย่า งควบคุ ม (23.02) อย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่ไ ม่มีค วามแตกต่า งกั น ของร้ อ ยละปริ ม าณไขมั น
คาร์โบไฮเดรต และกากใยอาหาร เมื่อคานวณค่าพลังงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวอย่างควบคุมและไส้อั่ว
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ทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อ ยละ 40 ของน้าหนักหมู [3]: ทวีสุข และคณะ 2532) มีข้อสังเกตกว่าสัดส่ว น
ปริมาณไขมันและพลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมันซึ่งอาจส่งผลต่อภาวะทางโภชนาของผู้บริโภคทาให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
ความดันโลหิต หรือโรคหัวใจเป็นต้น จึงควรพัฒนาไส้อั่วลดปริมาณไขมัน ถึงแม้วา่ จะมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการลด
ปริมาณไขมันในไส้อั่วแล้ ว [12] แต่เมื่อสัดส่วนและส่วนผสมแตกต่างกันในแต่ละตารั บก็จะส่งผลที่แตกต่างกั น กั บ
ผลิตภัณฑ์นนั้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
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ฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดกระวานต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด
Inhibitory effect of Amomum krervanh Pierre. extract against the growth of
some bacteria
ปรัชญา เฉลียวฉลาด1* จิรภัทร จันทมาลี 1 และ มธุรา อุณหศิริกุล1
Pratya Chaliewchalad1* Jirapat Chanthamalee1 and Matura Unhasirikul1
บทคัดย่อ
กระวานถูกนามาสกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนและเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีมาเซอเรชัน สารสกัด
หยาบทั้ ง สองชนิด ถู ก น ามาศึก ษาฤทธิ์ ยั บยั้ง การเจริ ญ ของแบคที เรี ย 5 ชนิด ได้ แ ก่ Baciullus subtilis TISTR 1248,
Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae TISTR 1 8 6 7 , Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 แ ล ะ
Staphylococcus aureus ATCC25923 ด้วยวิธี disc diffusion จากการทดลองพบว่า สารสกัดทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ต้านเชื้อ
ทดสอบได้ทุกชนิด โดยสารสกัดเฮกเซนมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารสกัดเอทานอลในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ
ในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกไวต่อสารสกัดเอทานอล เมื่อทดสอบหาความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยัง้
การเจริญของแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) และความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
(Minimum Bactericidal Concentration, MBC) ด้วยวิธี broth dilution พบว่า สารสกัดเฮกเซนแสดงค่า MIC และ MBC
ต่าสุดในการยับยัง้ การเจริญของ S. aureus ATCC 25923 โดยมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 15.62 และ 31.25 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ในขณะที่สารสกัดเอทานอลแสดงความสามารถในการยับยั้ งการเจริญของเชื้อ S. aureus
ATCC 25923 ได้ดีทีส่ ุด โดยมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 31.25 และ 62.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลาดับ
คาสาคัญ: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย, สมุนไพร, กระวาน, สารสกัดจากพืช
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Abstract
Amomum krervanh Pierre. was extracted with hexane and 9 5 % ethanol by maceration method.
Antibacterial activity of both crude extracts against the growth of five bacteria including Baciullus subtilis TISTR
1248, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae TISTR 1 8 6 7 , Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
and Staphylococcus aureus ATCC25923 were performed by disc diffusion method. The result revealed that the
extracts could inhibit the growth of all tested bacteria. The hexane extract exerted the high efficacy against Gram
negative bacteria than ethanolic extract. Whereas, Gram positive was sensitive to the ethanolic extract.
Furthermore, the minimum inhibitory concentration (MIC) and inimum bactericidal concentration (MBC) was studied
by broth dilution method. It was found that, hexane extract showed the lowest MIC and MBC values against the
growth of S. aureus ATCC 25923, which values of MIC and MBC were 15.62 and 31.25 mg/ ml, respectively. In
the other hand, ethanol extract demonstrated the highest ability to inhibit the growth of S. aureus ATCC 25923,
which shown MIC and MBC values at 31.25 and 62.5 mg/ml, respectively.
Keywords: antibacterial activity, herb, Amomum krervanh, plant extract

บทนา
ประชาชนในยุคปัจจุบันมีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ ตระหนักถึงอันตราย และผลข้างเคียงของสาร
สังเคราะห์มากขึ้น จึงหันมาบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง ตลอดจนสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดย
การนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีการถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาในการนาผลผลิตจากธรรมชาติ
มาใช้เป็นอาหาร ป้องกัน รักษาโรคสามัญ และเป็นอาหารเสริมในการบารุงร่างกายนามาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสมุนไพรหาได้ง่ายและพบตามธรรมชาติทั่วไป มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อย
ราคาถูก ไม่เป็นสารสะสมในร่างกาย สลายตัวได้ในสิ่งแวดล้อม และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ตลอดจนมีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาสามารถนามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการรักษาโดยธรรมชาติบาบัดทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ โดยเมื่อใช้เป็นเวลานานจะทาให้เกิดการสะสมของสารพิษและมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ
รวมทั้งมีราคาแพง เพราะต้องนาเข้าจากต่างประเทศ และเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานเชื้อจุลินทรีย์มักดื้อยาทาให้ต้องใช้
ยาสังเคราะห์ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ ในการยับยัง้ เชื้อจุลินทรีย์
จั ง หวั ด จั น ทบุ รีเป็ น จั ง หวั ด ที่ มีส ภาพภู มิอ ากาศแบบร้ อ นชื้น ส่ ง ผลให้ มีค วามหลากหลายทางชีว ภาพและ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเป็นแหล่งกาเนิดของกระวานซึ่งเป็นพืชสมุนไพรจากธรรมชาติที่มี
คุณค่าทางอาหารที่ ภูมิปัญญาชาวบ้านนิยมนามารับประทานเป็นอาหารตั้งแต่อดีต เพราะอุดมไปด้วยคุณค่าทาง
สารอาหาร ช่ ว ยในการบ ารุ ง รั ก ษาร่ า งกาย และมี ฤ ทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาในการรั ก ษาโรคสามั ญ ต่ า ง ๆ คื อ ใช้ ใ น
การขับเสมหะ คลื่นไส้อาเจียน ขับลม บรรเทาอาการปวดท้อง และช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ เป็นต้น ทั้งนี้มี
รายงานวิจัยเป็นจานวนมากที่สนับสนุนการนากระวานมาใช้ประโยชน์ เช่นการนาน้ามันหอมระเหยจากกระวานมาใช้ใน
การยั บยั้ง การเจริ ญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis และ Escherichia coli (ศิริเพ็ ญ , 2551; Diao
et al., 2014) และสารสกัดน้าและเอทิลอะซิเตทของกระวานยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อ Vibrio vulnificus และ Micrococcus luteus
(Asimi et al., 2013)นอกจากนี้ยังพบว่า terpenes ซึ่งสกัดได้จากกระวานมีฤทธิ์ในการยับยัง้ เชื้อ Plasmodium falciparum
ซึ่ ง เป็ น เชื้ อ ก่ อ โรคมาลาเรี ย และสารสกั ด จากผลกระวานยั ง สามารถใช้ ก าจั ด ตั ว อ่ อ นของยุ ง ร าคาญได้
(Kamchonwongpaisan et al., 1995; (Pitasawat et al., 1998) รายงานการวิจั ย ยั ง สนั บสนุ น ว่า สารสกั ด เอทานอล
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จากเมล็ดกระวานมีฤทธิ์ต้าน Salmonella spp. ถึง 19 serotypes และน้ามันหอมระเหยจากกระวานสามารถยั บ ยั้ง
Salmonella spp. ได้ทุก serotypes ที่นามาทดสอบ นอกจากนี้สารสกัดเอทานอลของเมล็ดและน้ามันหอมระเหยจาก
กระวานยั ง มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย ที่ พ บในล าไส้ ทั้ ง 5 ชนิ ด คื อ Citrobacter freundii (DMST 1959),
Enterobacter aerogenes (DMST 8841), Escherichia coli (DMST 4212), Klebsiella pneumoniae (DMST 8216), and
Serratia marcescens (DMST 4228) (Nanasombat and Lohasupthawee, 2005) และปี 2012, Lu และคณะ รายงานว่า
กระวานและสมุนไพรวงศ์ขิง มีฤทธิ์ในการต้านจุลินชีพ และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การนากระวานซึ่งเป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาบาบัดและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นา่ สนใจ เนื่องจาก
เป็นการพึ่งพาตนเองทางด้านยา ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในท้องถิ่น สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยและ
นาไปสู่การเพิ่มพูนรายได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือนซึ่งมีผลการวิจัยและผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทาการศึกษาสารสกัดกระวานในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดเพื่อส่งเสริม
การใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในท้องถิ่น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่างกระวาน
เก็บและรวบรวมกระวานบริเวณเขตอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จากนั้นนามาล้างให้สะอาดและนาไปอบที่
อุ ณ หภู มิ 50 – 60 องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 48-72 ชั่ว โมง หรือ จนกว่า จะแห้ง จากนั้น น ามาบดจนละเอีย ดก่อน
ทาการศึกษาในขั้นต่อไป
การสกัดสารออกฤทธิ์
ท าการสกั ด สารออกฤทธิ์ ด้ ว ยวิ ธี ม าเซอเรชั น (Maceration) โดยใช้ เ ฮกเซนและเอทานอล 95 % เป็ น
ตัวทาละลาย โดยใช้อัตราส่วนน้าหนักแห้งของกระวานต่อตัวทาละลายเท่ากับ 1 : 4 ทาการสกัดเป็นเวลา 3 วัน จากนัน้
น าสารละลายที่ ไ ด้ ม ากรองด้ ว ยกระดาษกรอง Whatman No. 1 และระเหยตั ว ท าละลายออกด้ ว ยเครื่ อ ง rotary
evaporator จนได้ ส ารสกั ด หยาบ ท าการค านวณผลผลิ ต ร้ อ ยละ (percentage yield) จากนั้ น น าสารสกั ด หยาบ
มาละลายด้วย dimethyl sulphoxide (DMSO) ให้มีความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และเก็บไว้ที่ 4 0C ในขวด
สีชาที่ปลอดเชื้อเพื่อเป็นสารสกัดเริ่มต้นในการทดลองขั้นต่อไป
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion
นาเชื้อแบคทีเรียทดสอบที่เลี้ยงในอาหาร Mueller Hinton broth (MHB)ซึ่งมีอายุ ประมาณ 18 - 24 ชั่วโมง
มาปรับความขุ่นแบคทีเรียที่ทดสอบให้มีค่าเทียบเท่ากับ McFarland standard เบอร์ 0.5 ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ
1.5 x 108 CFU/ml ใช้ไม้พันสาลีปลอดเชื้อจุ่มลงในหลอดเพาะเชื้อแต่ละชนิดและนามาเกลี่ยบนอาหาร Mueller Hinton
agar (MHA) เติม สารสกั ด , DMSO และยาปฏิชีว นะ gentamycin ปริ ม าตร 20 ไมโครลิ ต ร ลงใน paper disc ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จากนั้นนาแต่ละดิส์กไปวางบนผิวหน้าอาหารแข็งที่ทาการเกลี่ยเชื้อไว้ และนาไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผลโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้
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การหาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ของสารสกั ด กระวานที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ทดสอบ
(Minimum Inhibitory Concentration, MIC)
ท าการเจื อ จางสารสกั ด กระวานและยาปฏิ ชี ว นะ gentamycin แบบสองเท่ า ล าดั บ ส่ ว น (two-fold serial
dilution) ในอาหาร MHB จากนั้นทาการเติมแบคที เรีย ทดสอบที่ปรั บปริมาณเซลล์แ ล้วลงในหลอดทดลองร่ ว มกั บ
สารสกัดในอัตราส่วน 1:1 ก่อนนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทาการอ่านผลโดยสังเกต
การเกิดความขุน่ ของเชื้อในหลอดทดลองด้วยตาเปล่าเทียบกับหลอดควบคุม
การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดกระวานที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ (Minimum
Bactericidal Concentration, MBC)
นาหลอดทดสอบจากการทดสอบหาค่า MIC ที่ไม่เห็นการเจริญของเชื้อมาทาการ streak plate ลงบนอาหาร
MHA จากนั้นนาจานเพาะเชื้อทดสอบไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และอ่านผลโดยดู
การเจริญของเชื้อทดสอบ โดยความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ 99.99% คือ ค่า MBC
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Trial Version) ในการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง Treatment
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยทาการทดลองจานวน 3 ซ้า

ผลการศึกษา
ผลการสกัดสารสกัดหยาบจากกระวาน
จากการศึก ษาการสกั ดสารออกฤทธิ์ จ ากกระวานด้ ว ยวิธีม าเซอเรชัน โดยใช้เฮกเซนและเอทานอล 95
เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวทาละลาย พบว่า สารสกัดเฮกเซนและเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ แสดงค่าผลผลิตร้อยละ เท่ากับ
2.82 และ 15.84 ตามลาดับ ลักษณะสารสกัดหยาบแสดงดังภาพที่ 1

A

B

ภาพที่ 1 ลักษณะสารสกัดกระวานที่สกัดด้วยเฮกเซน (A) และเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ (B)
ผลการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบกระวาน โดยวิธี disc diffusion
เมื่อนาสารสกัดเฮกเซนและเอทานอลของกระวานมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
ทั้ง 5 ชนิด ด้วยวิธี disc diffusion พบว่า สารสกัดจากกระวานสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด โดยสารสกัด
เฮกเซนสามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ K. pneumoniae TISTR 1867 ได้ ดี ที่ สุ ด โดยมี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
วงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 22.00 ± 0.00 มิลลิเมตร รองลงมาคือ E. coli ATCC 25922 แสดงเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการ
ยั บ ยั้ ง เท่ากั บ 16.50 ± 0.70 มิ ล ลิเมตร และสามารถยั บ ยั้ ง การเจริญของ S. aureus ATCC 25923 และ
P. aeruginosa ATCC 27853 ได้เท่ากัน โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 10.67 ± 1.50 และ 10.67 ± 0.60
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มิลลิเมตร ตามลาดับ ทั้งนี้สารสกัดเฮกเซนสามารถต้านการเจริญของเชื้อ B. subtilis TISTR 1248 ได้น้อยที่สุด โดยมี
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 9.33 ± 1.20 มิลลิเมตร
ในขณะที่ ส ารสกั ด เอทานอลของกระวานสามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ B. subtilis TISTR 1248 และ
S. aureus ATCC 25923 ได้สูงที่สุด โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 11.33 ± 0.60 และ 11.33 ± 2.10
มิลลิเมตร ตามลาดับ รองลงมาคือ K. pneumoniae TISTR 1867, E. coli ATCC 25922 และ P. aeruginosa ATCC 27853 โดย
มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 9.50 ± 2.10, 9.00 ± 1.00 และ 8.67 ± 0.60 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม สาร
ส
กั
ด
กระวานมีประสิทธิภาพต่ากว่ายาปฏิชีวนะ ผลการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียทดสอบทั้ง 5 ชนิด แสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดกระวานโดยวิธี disc diffusion
เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง (mean±SD)
(มิลลิเมตร)
สารทดสอบ

แกรมบวก

แกรมลบ

B. subtilis

S. aureus

E. coli

K. pneumoniae

P. aeruginosa

TISTR 1248

ATCC 25923

ATCC 25922

TISTR 1867

ATCC 27853

Hexane

9.33 ± 1.20 C

10.67 ± 1.50 b 16.50 ± 0.70 C

22.00 ± 0.00 a

10.67 ± 0.60 b

Ethanol

11.33 ± 0.60 b

11.33 ± 2.10 b

9.00 ± 1.00 b

9.50 ± 2.10 b

8.67 ± 0.60 C

Gentamicin

21.33 ± 0.60 a

24.33 ± 0.60 a 21.00 ± 1.00 a

22.00 ± 0.00 a

23.67 ± 0.60 a

หมายเหตุ: 1) ค่าที่แสดงในตารางเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลอง 3 ซ้า
2) ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยตัวอักษรแตกต่างกันในแนวตัง้ แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
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ภาพที่ 2 ผลการยับยั้งเชื้อการเจริญของเชื้อ B. subtilis TISTR 1248 (A), S. aureus ATCC 25923 (B), E. coli ATCC
25922 (C), K. pneumoniae TISTR 1867 (D), และ P. aeruginosa ATCC 27853 (E) ด้วยสารสกัดกระวาน
เมื่อ 1 = ยาปฏิชีวนะ Gentamicin, 2 = Dimethyl sulfoxide, 3 = สารสกัดเอทานอลของกระวาน และ 4 =
สารสกัดเฮกเซนของกระวาน
ผลการทดสอบหาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ทดสอบ (Minimum
Inhibitory Concentration, MIC) และค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (Minimum Bactericidal
Concentration, MBC)
เมื่อนาสารสกัดกระวานที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียไปหาค่า MIC ด้วยวิธี Broth dilution จากนั้น
นาหลอดที่ไม่พบการเจริญของเชื้อไปเขี่ยลงบนผิวหน้าอาหารเพื่อหาค่า MBC ผลการทดลองพบว่า สารสกัดกระวาน
ทุกความเข้มข้นสามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด โดยสารสกัดเฮกเซนมีฤทธิ์ตา้ นการเจริญของ
เชื้อ S. aureus ATCC 25923 ได้สูงสุด โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 15.62 และ 31.25 ตามลาดับ เช่นเดียวกับสาร
สกัดเอทานอลที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ATCC 25923 ได้สูงสุดโดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ
15.62 และ 31.25 ตามลาดับ ทัง้ นี้ฤทธิ์ยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี broth dilution แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ทดสอบ (MIC) และค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด
ที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (MBC) โดยสารสกัดกระวานที่สกัดด้วยเฮกเซนและเอทานอล

สารสกัด

Hexane
Ethanol
Gentamicin

B. subtilis
TISTR 1248
MIC MBC
>250 >250
>250 >250
1.95 1.95

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
S. aureus
E. coli
K. pneumoniae
ATCC 25923
ATCC 25922
TISTR 1867
MIC MBC MIC MBC
MIC MBC
15.62 31.25 31.25 62.5
62.5
125
31.25 62.5 62.5 125
62.5
125
1.95
1.95 1.95 1.95
1.95
1.95

P. aeruginosa
ATCC 27853
MIC MBC
>250 >250
>250 >250
1.95
1.95

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียจานวน 5 ชนิด ได้แก่ E. coli ATCC 25922, B. subtilis TISTR
1248, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923 และ K. pneumoniae TISTR 1867 ของสารสกัดกระวานที่
ใช้เฮกเซนและเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวทาละลาย พบว่า สารสกัดเอทานอลมีปริมาณผลผลิตร้อยละสูงกว่า
สารสกัดเฮกเซน แสดงว่า องค์ประกอบหรือสารสาคัญในกระวานส่วนใหญ่เป็นสารที่มีขั้วสูง ส่วนสีของสารสกัดที่ได้มี
ความแตกต่างกันคือ สีของสารสกัดเอทานอลจะมีสีเข้มกว่าเฮกเซน อาจเนื่องมาจากเอทานอลสามารถละลายสารสี
(pigment) ได้ดีกว่าเฮกเซน (วนิดา เล่าซี้ , 2557) เมื่อนาสารสกัดเอทานอลและเฮกเซนมาทาการศึกษาประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคที เรีย ด้วยวิธี disc diffusion พบว่า สารสกัดทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ต้า นเชื้อทดสอบ
ทุกชนิด โดยสารสกัดเฮกเซนมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารสกัดเอทานอลในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ ตรงข้ามกับ
แบคทีเรียแกรมบวกที่ไวต่อสารสกัดเอทานอล จะเห็นได้ว่าสารสกัดกระวานที่ใช้ตัวทาละลายคนละชนิดมีผลในการ
ยับยั้งแบคทีเรียต่างกัน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนขององค์ประกอบในสารสกัด องค์ประกอบทางเคมีที่ได้จาก
การสกั ด รวมถึ ง ความมี ขั้ ว และไม่ มี ขั้ ว ของตั ว ท าละลายที่ ใ ช้ ใ นการสกั ด ที่ ท าให้ คุ ณ สมบั ติ ข องสารส าคั ญ และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สาคัญในกระวานสามารถละลายได้ในตัวทาละลายที่แตกต่างกั น เช่น สารจาพวก ketones,
phenolic และ ผลึก calcium oxalate สามารถละลายได้ดใี นเอทานอล ในขณะที่สารจาพวก anthraquinones, resin และ
glycosides จะละลายได้ ดี ใ นเฮกเซน (นั น ทนา สิ ท ธิ ชั ย , 2547) ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ ไ ด้ มี ฤ ทธิ์
ทางเภสัชวิทยาต่างกัน (รัตนา อินทรานุปกรณ์, 2547) โดยจะไปมีผลต่อตาแหน่งและกลไกภายในเซลล์แบคทีเรีย
ทาให้ผนังเซลล์เสียรูปร่าง หรือทาให้เยื่อหุ้มไซโทพลาสซึมเกิดการฉีกขาดแล้วเกิดการรั่วของสารในไซโทพลาสซึม
ทาให้เกิดตกตะกอนของสารในไซโทพลาสซึม หรือรบกวนการทางานของเอนไซม์ที่สร้างพลังงานและสังเคราะห์
องค์ประกอบของเซลล์ (ศิรินทร์รัตน์ สุโนภักดิ์ และคณะ, 2557; วรรณพร ศรีสุคนธรัตน์, 2558)
เมื่อทาการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระวานในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบด้วยวิธี broth
dilution แสดงดั ง ค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ได้ (MIC) และค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด
ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (MBC) พบว่า สารสกัดเฮกเซนและเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญ S. aureus ATCC 25923 ได้ดี
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ E. coli ATCC 25922 และ K. pneumoniae TISTR 1867 อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า สารสกั ด เอทานอล
ไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง และฆ่ า เชื้ อ B. subtilis และ P. aeruginosa ATCC 27853 ได้ ค่ า MIC และ MBC แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
สารสกั ดเฮกเซนมีแนวโน้ มในการยั บยั้ งแบคที เรี ยได้ สู งกว่ าเอทานอล แต่ ยั งคงมี ประสิ ทธิ ภาพต่ ากว่ายาปฏิ ชีวนะ

Proceedings
544

gentamicin เมื่อพิจารณาผลการทดสอบด้วยวิธี disc diffusion พบว่า สารสกัดเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
S. aureus ATCC 25923 ได้ดี ในขณะที่การทดสอบด้วยวิธี broth dilution สารสกัดเฮกเซนสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
S. aureus ATCC 25923 ดีกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากในการทดสอบด้วยวิธี disc diffusion สารสาคัญที่มีอยูใ่ นกระวานต้อง
สามารถแพร่หรือเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางซึ่งเป็นอาหาร MHA ซึ่งสารนี้อาจถูกดึงดูดโมเลกุลหรือทาปฏิกิริยากับตัวกลาง จึง
ทาให้ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แตกต่างกับการทดสอบด้วยวิธี broth dilution ที่ใช้อาหาร MHB ที่สาร
สกัดสามารถทาปฏิกิริยากับเชื้ อโดยตรง การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปลี่ยนวิธีในการทดสอบประสิทธิภาพของ
สารสาคัญในกระวานจะแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อแตกต่างกัน (เอื้อมพร เอี่ยมแพร และคณะ, 2557) ผลการทดลองประสิทธิภาพ
ของสารสกัดต่อเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี broth dilution สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา แปลงโสม ในปี 2555 ซึ่งพบว่า
สารสกัดหยาบจากกระวานมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. aeruginosa ATCC27853 และยังมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งการเจริญของ Salmonella spp. จานวน 9 ชนิด รวมทั้งสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Citrobacter freundii,
Enterobacter aerogenes, E. coli และ K. pneumoniae ได้ (Nanasombat and Lohasupthawee, 2005) นอกจากนี้สารสกั ด
ปิโตรเลียมอีเทอร์ของกระวานยังสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus, E. coli และ Candida albicans แต่ไม่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. aeruginosa ได้ (วัชรินทร์ กันหา, 2551) และยังมีรายงานการศึกษาที่พบว่าเมล็ดกระวานมี
ความสามารถในการฆ่าลูกน้ายุงลาคาญ (Culex quinquefasciatus) ซึ่งเป็นพาหะนาโรคไข้สมองอักเสบสู่มนุษย์ (Pitasawat
et al., 1998) และสารสกัดเมล็ดกระวานที่ใช้เฮกเซนเป็นตัวทาละลายยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Plasmodium falciparum ซึ่งเป็น
สาเหตุ ของโรคมาลาเรี ยได้ อีกด้ วย (Kamchonwongpaisan et al.,1995) จากการทดลองพบว่า สารสกั ดจากกระวาน
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ สอดคล้องรายงานการวิจัยเป็นจานวนมากที่พบว่า สาระสาคัญในกระวานมี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น zingiberene, 6-gingerol, 1, 8 cineol, L-pinene, P-pinene, L-terpineol,
myrcene, sesquiterpenes, monoterpene, tricyclene, camphene, limonene, linalool และ flavonoids (สมใจ นครชั ย และ
คณะ, 2538; วัชรินทร์ กันหา, 2551; Sabulal et al., 2006; Mailina et al., 2007) รวมทั้ง α-pinene, γ-terpinene, geranyl
acetate, camphor และ geraniol (Nanasombat and Lohasupthawee, 2005)
ข้อมูลจากรายงานการวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาถึงประสิทธิภาพโดยรวมของสารสกัดหยาบที่ได้จากกระวาน
พบว่า กระวานเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ใ นการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ ดังนั้นควรมีการนาสารสกัด
หยาบจากกระวานไปทาการแยกองค์ประกอบทางเคมีเพื่อวิเคราะห์ชนิดของสารที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ ว่า เป็ น สารชนิด ใด ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารจ าแนกสารส าคั ญ ที่ มีคุ ณ สมบั ติต้า นจุ ลิ น ทรี ย์ แล้ ว น ามาพั ฒ นาเป็ น เป็ น
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและสามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้
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ปฏิสัมพันธ์ของยีสต์และแบคทีเรียสายพันธุ์การค้าที่มีผลต่อการลดปริมาณกรดในการหมัก
ไวน์สับปะรดแบบมาโลแล็กทิก
Commercial yeast-bacterial interactions reduced acidity content during
co-inoculation of Malolactic Fermentation in pineapple wine
วันเพ็ญ จิตรเจริญ1* พัชรียา เครือวงเป็ง1 และ อนุสิทธิ์ ยศแผ่น1
Wanphen Jitjaroen1*, Patchareeya Khruewongpeng1 and Anusit Yotpan1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดปริมาณกรดในไวน์สับปะรดผ่านกระบวนการหมักแบบมาโลแล็กทิก โดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์การค้า V1116 ร่วมกับมาโลแล็กทิกแบคทีเรีย Oenococcus
oeni สายพั น ธุ์ ก ารค้ า จ านวน 3 ชนิ ด (Ellios1, VP41, Alpha) เติ ม ลงในช่ ว งแรกของการหมั ก (Co-inoculation)
เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม (ไม่เติมแบคทีเรีย ) โดยน้าหมักเริ่มต้นมีปริมาณกรด 1 กรัมต่อลิตร และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 200 กรัมต่อลิตร หมักที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส วิเคราะห์ผลทางสถิตคิ ุณภาพทางเคมี
โดยใช้ Analysis of Variance วางแผนแบบ Completely Randomized Design และคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส แบบ
Randomized Complete Block Design พบว่า การหมักแบบมาโลแล็กทิกไม่มีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
ตัวอย่างควบคุมมีปริมาณกรด 3.29 กรัมต่อลิตร ค่าพีเอช 3.84 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 4.6 องศาบริกซ์
และแอลกอฮอล์ร้อยละ 11.50 (โดยปริมาตร) ตัวอย่างที่ใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ VP41 และ Alpha มีปริมาณกรดต่ากว่า
การใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ Ellios1 คือ 3.15 และ 3.01 กรัมต่อลิตร สอดคล้องกับค่าพีเอชที่เพิ่มขึ้น 0.22 และ 0.19
หน่วย ตามลาดับ เช่นเดียวกับผลคะแนนคุณลักษณะด้านกลิ่น รสชาติ และรสชาติหลังการชิมอยู่ในระดับดีและไม่
แตกต่างกับตัวอย่างควบคุม ใช้เวลาในการหมักประมาณ 60 วัน
คาสาคัญ: สับปะรด, การหมักแบบมาโลแล็กทิก, มาโลแล็กทิกแบคทีเรีย, ปริมาณกรด
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Abstract
This research aims to decrease acidity content in pineapple wine via Malolactic fermentation. The
commercial yeast strain, Saccharomyces cerevisiae-V1116 and three varieties of malolactic bacteria (MLB) strains,
Oenococcus oeni (Ellios 1, VP41, Alpha) were co-inoculated in the early stage of fermentation, compared with the
control sample (no MLB added). The pineapple must was adjusted to 1 g/L titratable acidity content, and total
soluble solids up to 200 g/L, and incubated at 20 °C. The statistical determination was designed by using Analysis
of Variance. The Completely Randomized, and Randomized Complete Block Designs were used for chemical, and
sensory properties respectively. The results showed that Malolactic fermentation did not affect to total soluble solids
of samples. The control sample contained 3.29 g/L of titratable acidity content, 3.84 of pH value, 4.6 Brix of total
soluble solids, and 11.50 %vol. of ethanol content. The samples of VP41 and Alpha had lower acid content than
Ellios1 at 3.15 and 3.01 g/L with slightly increasing of pH value at the levels of 0.22, and 0.19 consequently. An
agreement with sensory perception was liked mostly in terms of aroma, taste, and aftertaste at a good level as
well as a control sample. The fermentation period was undertaken approximately 60 days
Keywords: pineapple, malolactic fermentation, malolactic bacteria, acidity content

บทนา
สับปะรดมีส่วนประกอบของปริมาณกรดและน้าตาลที่ค่อนข้างสมดุลเหมาะสมต่อการหมักไวน์ แต่ สับปะรด
บางพันธุ์ เช่น พันธุ์ปัตตาเวีย เป็นพันธุ์ที่ปลูกกันมากในประเทศไทย มีปริมาณกรดค่อนข้างสูง 4.84 กรัมต่อลิตร
เมื่อนามาทาไวน์แล้วมีปริมาณกรดสูงขึ้นเป็น 7.35 กรัมต่อลิตร ได้ไวน์ที่มีรสเปรี้ยวเกินไป [1] การหมักแบบมาโลแล็กทิกเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถลดปริมาณกรดในไวน์ได้ โดยจะเปลี่ยนกรดแอล-มาลิก (L-malic acid) ที่มีรส
เปรีย้ วแหลมให้เป็นกรดแอล-แล็กทิก (L-lactic acid) [2] ซึ่งมีรสเปรีย้ วที่นุ่มนวลขึน้ ทาให้ไวน์มคี วามคงตัวจากจุลินทรีย์
และเป็นการเพิ่มกลิ่นรสที่ดใี ห้แก่ไวน์ [3] นอกจากนี้ยังขึน้ กับปัจจัยอื่นที่สาคัญหลายประการ เช่น ส่วนประกอบของน้า
หมัก และปริมาณอากาศที่มีอยูใ่ นขณะที่การหมักแบบมาโลแล็กทิกกาลังดาเนินอยู่ [4] สายพันธุ์มาโลแล็กทิกแบคทีเรีย
และความสามารถอยู่ร่วมกันได้ของสายพันธุ์ยีสต์และแบคทีเรียที่ใช้ [5]
พัชรียาและอนุสิทธิ์ (2559) ได้ศึกษาการลดปริมาณกรดในการผลิตไวน์สับปะรดด้วยกระบวนการหมักแบบ
มาโลแล็กทิกด้วยวิธี Sequential inoculation ซึ่งจะเติมมาโลแล็กทิกแบคทีเรีย O. oeni สายพันธุ์การค้า Ellios1 หลังจาก
ที่ยีสต์สายพันธุ์การค้า V1116 ยุติการหมักแล้ว สามารถทาให้ไวน์มปี ริมาณกรดลดลงประมาณ 1.40-1.45 กรัมต่อลิตร
แสดงให้เห็นว่าการหมักแบบมาโลแล็กทิกมีศักยภาพในการลดกรดในไวน์สับปะรดไม่แตกต่างจากการทามาโลแล็กทิก
ในไวน์องุ่นที่ปริมาณลดลงได้ประมาณ 1-3 กรัมต่อลิตร [6] แต่เนื่องจากการทามาโลแล็กทิกในไวน์สับปะรดใช้เวลา
ค่อนข้างนานประมาณ 4 เดือน ในขณะที่วิธี Co-inoculation ซึ่งเป็นการหมักโดยเติมมาโลแล็กทิกแบคทีเรียพร้อมยีสต์
จะสามารถลดระยะเวลาในการหมัก [7] และสร้างสารให้กลิ่นของดอกไม้และผลไม้สูง [8]
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการลดปริ มาณกรดในไวน์สับปะรด โดยอาศัยกระบวนการหมัก
ร่วมกันของยีสต์ S. cerevisiae และแบคทีเรีย O. oeni คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ โดยใช้
วิธี Co-inoculation ซึ่งน่าจะส่งผลดีในการลดระยะเวลาการหมัก และพัฒนาคุณภาพกลิ่นรสของไวน์สับปะรด อันจะ
เป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตไวน์สับปะรด
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียจากไร่สับปะรดในเขตพื้นที่ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
2. ยีสต์สายพันธุ์การค้า S. cerevisiae-V1116 และแบคทีเรีย สายพันธุ์การค้า 0. oeni ได้แก่ Ellios1, VP41
(Lallemand, Australia) และ Alpha (ErbslÖh, Germany)
3. ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Merck, Germany) ไทอามีนไฮโดรคลอไรด์ และโพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟต์
(Labchem, Australia)
4. เอนไซม์เพกติเนส (Lallyzyme C max, Lallemand, Australia) และน้าตาลซูโครส
5. สารเสริมการเจริญของมาโลแล็กทิกแบคทีเรีย ประเภทกรดอะมิโน โพลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) และ
เซลลูโลส ได้แก่ Actiml และ Optimalo plus (Lallemand, Australia)
6. อุปกรณ์การหมัก ได้แก่ ขวดแก้วกลม หลอดแก้วดักอากาศ และตูบ้ ่ม (Accuplus, Thailand)
7. เครื่องบีบแยกกากแบบไฮดรอลิก (Hydraulic press) (ผลิตในประเทศไทย)
8. เครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ เครื่องวัดพีเอช (Docu-pH; Sartorius, Germany) รีแฟรกโตมิเตอร์แบบพกพา
(Hand refractometer) (Atago, Japan) และชุดเครื่องแก้วสาหรับวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณไนโตรเจนที่ยีสต์
สามารถย่อยได้ (Yeast assimilable nitrogen, YAN) และโครมาโทรกราฟีกระดาษ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของน้าสับปะรด
เตรียมสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่เก็บเกี่ยวใน พ.ศ. 2558 ได้จากแหล่งปลูกที่ตาบลเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง มีความสุกร้อยละ 70 ของทั้งผล ทาการปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบีบแยกน้าสับปะรดด้วยเครื่องบีบ
แบบไฮดรอลิก นาไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส และละลายที่อุณหภูมิหอ้ งก่อนการใช้งาน [9]
วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของน้าสับปะรด ดังนี้ ค่าพีเอช โดยใช้เครื่องวัดพีเอช ปริมาณกรดทั้งหมด (เทียบกับ
กรดซิตริก) โดยวิธีการไทเทรต [6], ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด โดยใช้เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์แบบพกพา และ
ปริมาณ Yeast assimilable nitrogen (YAN) โดยวิธีฟอร์มัลไทเทรชัน [10]
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของยีสต์และแบคทีเรียที่เหมาะสมในการทามาโลแล็กทิกไวน์สับปะรด
2.1 การเตรียมหัวเชื้อยีสต์ ละลายผงยีสต์สายพันธุ์ V1116 0.03 กรัมต่อลิตร ในน้า บ่มที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วเติมลงในขวดหมักข้อ 2.3 [9]
2.2 การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย ละลายผงแบคทีเรียที่ต้องการศึกษา 0.018 กรัมต่อลิตร ในน้า บ่มที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วเติมลงในขวดหมักข้อ 2.3 [6]
2.3 การเตรียมน้าหมักสาหรับการผลิตไวน์สับปะรด
นาน้าสับปะรดที่เตรียมได้จากข้อ 1 มาปรับปริมาณกรดทั้งหมดด้วยน้าให้เป็น 1 กรัมต่อลิตร {11} และปรับ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเป็น 200 กรัมต่อลิตร บรรจุลงในขวดแก้วปริมาณ 700 มิลลิลิตร ปรับปริมาณ
YAN เป็น 225 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต เติมไทอามีน 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร เอนไซม์เพกติเนส
0.01 กรัมต่อลิตร และยีสต์สายพันธุ์การค้า V1116 ตามลาดับ ปิดด้วยหลอดแก้วดักอากาศ บ่มที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน จากนั้นเติมแบคทีเรียสายพันธุ์การค้าที่ตอ้ งการศึกษาจานวน 3 ชนิด ลงในขวดหมักที่แตกต่าง
กั น ได้ แ ก่ Elios 1, VP41 และ Alpha พร้ อ มกั บ สารเสริ ม การเจริ ญ ของมาโลแล็ ก ทิ ก แบคที เ รี ย ได้ แ ก่ Actiml และ
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Optimalo plus อย่างละ 0.2 กรัมต่อลิตร บ่มต่อที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ทาการชั่งน้าหนักทุกวันจนน้าหนักเริ่ม
คงที่ [12] แล้วบ่มต่อไปจนกระทั่งปริมาณกรดหรือค่าพีเอชไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จึงยุติการหมักโดยเติมซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ปริมาณ 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร [9]
วิเคราะห์คุณ ภาพทางเคมีใ นระหว่า งการหมัก ได้แ ก่ ปริม าณของแข็ง ที่ล ะลายได้ทั้ง หมดโดยใช้รีแฟรก
โตมิเตอร์แบบพกพา ค่าพีเอชโดยใช้เครื่องวัดพีเอช ปริมาณกรดทั้งหมด (เทียบกับกรดซิตริก) โดยวิธีการไทเทรต
[6] และทดสอบการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดมาลิกและกรดแล็กทิกโดยใช้โครมาโทกราฟีกระดาษ [10] หลังจากที่
บ่มตัวอย่างไวน์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แล้วเป็นเวลา 45 วัน นาไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิง
พรรณนา (Qualitative analysis) ด้านกลิ่น รสชาติ รสชาติหลังชิม และการยอมรับโดยรวมโดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่มี
ประสบการณ์ซึ่ง เป็น คณาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ ข องมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้า นนา ลาปาง และบริษัท
ชาละวันไวน์เนอรีจากัด รวม 12 คน
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านคุณภาพทางเคมี ของตัวอย่างแบบ Analysis of variance โดยใช้แผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) สาหรับด้านคุณภาพทางประสาทสัมผั สใช้แผนการทดลองแบบ
บล๊อคสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) วิเคราะห์คา่ ความแตกต่างระหว่างสิ่งทดลองโดยใช้ Duncan’
s new multiple rang test และทดสอบจานวน 3 ซ้า

ผลการศึกษา
1. คุณภาพทางเคมีของน้าสับปะรดสาหรับทาไวน์
ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของตัวอย่า งน้าสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พบว่า มีค่าพีเอช 3.84 ปริมาณกรด
4.84 กรัมต่อลิตร (เทียบกับกรดซิตริก) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 13.25 องศาบริกซ์ (ไม่ได้แสดงข้อมูล) บาง
รายงานวิจัย พบว่า น้าสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียมีค่าพีเอช 3.98 ปริมาณกรดทั้งหมด 4.80 กรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้ทั้งหมด 15 องศาบริกซ์ [13]
ผลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณ YAN ที่แตกต่างกัน เช่น น้าองุ่นมีปริมาณ YAN 60-500 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อ
ลิตร มีค่าเป็นช่วงกว้างขึ้นกับสายพันธุ์องุ่น [14] น้าลิ้นจี่มีปริมาณ 196 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร [11] โดยน้าหมัก
เริ่มต้นที่ใช้ในการทาไวน์ควรมีปริมาณ YAN ต่าสุดอยู่ในช่วง 150-200 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร [6] สาหรับในน้า
สับปะรดตัวอย่างมีปริมาณ YAN 207.20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปริมาณขั้นต่าสุดที่เหมาะสมต่อ
การหมัก [15] แต่เนื่องจากมีปริมาณกรดที่ค่อนข้างสูง จึงได้ปรับด้วยน้าให้มีปริมาณกรดเป็น 1 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้
น้าหมักมีปริมาณ YAN ลดลง การศึกษานีจ้ ึงได้ปรับให้น้าหมักมีปริมาณ YAN 225 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อให้เพียงพอต่อ
การเจริญของยีสต์ในระหว่างการหมัก [6] และได้ปรับค่าปริมาณน้าตาลทั้งหมดเป็น 200 กรัมต่อลิตร (19 องศาบริกซ์)
เพื่อให้สร้างปริมาณแอลกอออล์ตามต้องการ
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ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมีของไวน์สับปะรดที่ได้จากการหมักยีสต์ V1116 ร่วมกับมาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธุ์
การค้าที่แตกต่างกันด้วยวิธี Co-inoculation
Co-Inoculation of yeast V1116 and MLB1
no MLB
MLB
MLB
MLB
addition
Elios 1
VP41
Alpha
Total soluble solids (°Brix)
4.60±0.01ns
4.60±0.01
4.60±0.01
4.60±0.01
2
3
Reducing sugar (g/L)
nd
nd
nd
nd
Alcohol (% vol.)
11.63±0.23ns
11.47±0.15
11.40±0.17
11.53±0.06
YAN4 (mg N/L)
37.07±1.70b
39.13±0.12b
62.37±1.08a
57.00±1.56a
Free SO2 (g/L)
10.88±4.48c
23.68±1.92b
34.24±2.24a
20.16±0.96b
Turbidity (NTU)
5.05±0.01a
4.43±0.01b
5.36±0.01a
2.48±0.01c
±standard deviation, 1Malolactic Fermentation, 2by calculation, 3not detected, 4Yeast Assimilable Nitrogen
ns in the same row are not significantly different (p>0.05)
a, b, c, d in the same row followed by different letters are significantly different (p≤0.05)
Quality

2. คุณภาพระหว่างการหมัก
ผลการศึกษา พบว่า การหมักไวน์สับปะรดด้วยยีสต์ร่วมกับมาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน
มีผ ลต่อ อั ต ราการสร้ า งปริ ม าณก๊า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ ใ นระหว่างการหมั ก โดยมีค่ า ผลรวมของการสร้ า งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วง 90-95 กรัมต่อลิตร ใช้เวลาในการหมักอยู่ในช่วง 15-18 วัน คุณภาพทางเคมีของ
ตัวอย่างไวน์ควบคุมหลังการหมักด้วยยีส ต์แล้วมีค่าพีเอช 3.84 ปริมาณกรด 3.29 กรัมต่อลิตร (ไม่ได้แสดงข้อมูล )
ปริมาณแอลกอฮอล์ 11.63 %vol. และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระ 10.88 กรัมต่อลิตร (ตารางที่ 1) ชี้ให้เห็นว่า
ไวน์มีสภาวะทั่วไปเหมาะสมต่อการหมักแบบมาโลแล็กทิก คือ ปริมาณกรดอยูใ่ นช่วง 2-4 กรัมต่อลิตร แอลกอฮอล์ไม่
เกินร้อยละ 13 และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วง 8-12 กรัมต่อลิตร [16] ยกเว้นค่าพีเอชที่ต่ากว่า 3.4
อาจมีผลเชิงลบต่อคุณภาพการหมักได้
หลั ง จากทาการหมั ก แบบมาโลแล็ ก ทิ ก ด้ ว ยวิธี Co-Inoculation เกิ ด การปฎิสั ม พั น ธ์ ข องยีส ต์ V1116 และ
แบคทีเรียสายพันธุ์การค้าทั้ง 3 ชนิด พบว่า ทุกสิ่งทดลองมีค่าพีเอช ปริมาณกรด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ และปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) ยกเว้นปริมาณ
YAN ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อิส ระ และค่าความขุ่น สิ่งทดลองมีความแตกต่างกั นอย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติ
(p≤0.05) (ตารางที่ 1) พบว่าตัวอย่างไวน์มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 4.6 องศาบริกซ์ ตรวจไม่พบน้าตาล
รีดวิ ซ์ ชี้ให้เห็นว่ายีสต์ S. cerevisiae สามารถเมแทบอไลต์นาตาลกลู
้
โคส ฟรักโทส และซูโครส ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์
โดยผ่านกระบวนการหมักได้อย่างสมบูรณ์ [6] จนกระทั่งได้รับปริมาณแอลกอฮอล์ 11.4-11.6%vol. แต่ตัวอย่างยังคงมี
ปริมาณ YAN เหลืออยู่ในช่วง 37-62.3 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร แสดงให้เห็นว่ายีสต์ไม่สามารถย่อยไนโตรเจนใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมเปลี่ยนน้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ได้หมด [17] ดังนั้นในกระบวนการผลิตสามารถลดปริมาณ
การเติมไนโตรเจนลงได้อกี เป็นการลดต้นทุนการผลิต
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ตัวอย่างไวน์มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระ 10.88-34.24 กรัมต่อลิตร ไวน์ผลไม้ทั่วไปควรมีซัลเฟอร์
ไดออกไซด์อสิ ระเหลืออยู่อย่างน้อย 30-50 มิลลิกรัมต่อลิตร [18] เพื่อให้เพียงพอต่อการยับยัง้ การเจริญของจุลินทรีย์
ที่ไม่ต้องการ [6] สามารถปรับได้ด้วยการเติมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด [19]
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณกรดและค่าพีเอชของตัวอย่างไวน์สับปะรดก่อนและหลังการหมักด้วยยีสต์สายพันธุ์
การค้า V1116 กับแบคทีเรียสายพันธุ์การค้าที่แตกต่างกันด้วยวิธี Co-inoculation ที่ 20 องศาเซลเซียส
Treatments
Titratable acidity1 (g/L)
pH
Yeast
MLB2
before after
∆T3 %different
before after
∆T
V1116
3.29
3.84
V1116
Elios 1 3.29 ns 3.15
0.14
0.014
3.84 ns 4.04 0.20
V1116
VP41
3.29 ns 3.01 0.28
0.028
3.84 ns 4.07 0.22
V1116
Alpha 3.29 ns 3.01 0.28
0.028
3.84 ns 4.02 0.19
1as citric acid, 2Malolactic Fermentation, 3titratable acidity content (before MLF-after MLF)
nsin the same row are not significantly different (p>0.05)

malic acid pineapple V1116

V1116

V1116

V1116

lactic acid

must (control)

Ellios1

VP41

Alpha

(standard)

(standard)

%different
0.020
0.022
0.019

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดมาลิกและแล็กทิกในตัวอย่างไวน์สับปะรด ตรวจสอบโดยใช้
โครมาโตรกราฟฟีกระดาษ ( คือ ปริมาณของกรดมาลิก, คือ ปริมาณของกรดแล็กทิก)
การเติม มาโลแล็ ก ทิ ก แบคที เรี ย มีผ ลต่อ การเปลี่ ย นปริ ม าณกรดมาลิ ก ไปเป็ น กรดแล็ ก ทิ ก ที่ แ ตกต่ า งกั น
เมื่อทดสอบโดยวิธีโครมาโทรกราฟีกระดาษ (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้ผลรวดเร็ว ใช้ต้นทุนต่า และยังคงนิยมใช้
ในโรงงานไวน์ทั่วไป พบว่ามาโลแล็กทิกแบคทีเรีย Elios1 สามารถย่อยกรดมาลิกได้เพียงบางส่วน จึง ยังมีกรดมาลิก
เหลืออยู่ในขณะที่กรดแล็กทิกมีความเข้มมากขึ้ น ส่วน VP41 และ Alpha สามารถย่อยสลายกรดมาลิกแล้วเปลี่ยนเป็น
กรดแล็กทิกได้คอ่ นข้างสมบูรณ์
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Total soluble solids (°Brix)
20
16
12
8
4
0

V1116
V1116 vs. Ellios1
V1116 vs. VP41
V1116 vs. Alpha
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Titratable acidity (g/L)
5
4

3.46

3

3.96
3.68
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2
1
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pH
5
4.07
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4.02

3.84

4

3.84
3 2.802.85
2.78 2.76
2
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด พีเอช และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของตัวอย่างไวน์สับปะรดก่อน
และหลั ง การหมั ก ด้ ว ยยีส ต์ส ายพั น ธุ์ ก ารค้ า V1116 และแบคที เรี ย สายพั น ธุ์ ก ารค้ า ที่ แ ตกต่า งกั น ด้ ว ยวิ ธี
Co-inoculation ที่ 20 องศาเซลเซียส
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การหมักแบบมาโลแล็กทิกมีข้อดี คือสามารถลดปริมาณกรดลงได้ประมาณ 1-3 กรัมต่อลิตร ส่งผลทาให้ไวน์มี
ค่าพีเอชเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.1-0.3 หน่วย [6] ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างไวน์สับปะรดที่ผ่านการ
หมักแบบมาโลแล็กทิกด้วยวิธี Co-inoculation โดยใช้มาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธุ์การค้าที่แตกต่างกันในระหว่างการ
หมักเป็นเวลา 60 วัน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดและพีเอช แต่ไม่มผี ลต่อปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้
[ภาพที่ 2] ปริมาณกรดในตัวอย่างไวน์ที่หมักด้วยมาโลแล็กทิกแบคทีเรียมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
ควบคุม ตัวอย่างที่ ใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ VP41 และ Alpha มีปริมาณกรดต่ากว่าการใช้แบคที เรี ยสายพันธุ์ Ellios1 คือ
3.15 และ 3.01 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่าพีเอชที่เพิ่มขึ้นจากน้าหมัก 3.84 เป็น 4.02-4.07 (หรือ 0.190.22 หน่วย) (ตารางที่ 2) และสอดคล้องกับผลการศึกษาไวน์สับปะรดที่หมักด้วยแล็กทิกแอซิดแบคทีเรียและออโตโคนัส
ไอโซเลททั้งรูปแบบเชื้อเดี่ยวและผสมกับ O. oeni สายพันธุ์การค้า Alpha ด้วยวิธี Sequential inoculation มีปริมาณกรด
ลดลงจากน้าหมัก 0.39 กรัมต่อลิตร เป็น 0.36-0.38 กรัมต่อลิตร (หรือลดลงอยู่ในช่วง 0.1-0.3 กรัมต่อลิตร) และค่าพี
เอชเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากน้าหมัก 3.67 เป็น 3.64-3.72 (คิดเป็น 0.01-0.05 หน่วย) [20]
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยการหมักมาโลแล็ กทิกด้วยวิธี Sequential inoculation ของพัชรียาและอนุสิทธิ์
(2559) พบว่า หลังจากหมักด้วยยีสต์แล้ว ไวน์มปี ริมาณกรดสูงขึ้นจากน้าหมักเริ่มต้นอยูใ่ นช่วง 1.07-1.72 กรัมต่อลิตร
เมื่อต่อเนื่องด้วยการทามาโลแล็กทิกด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ Ellios1 ไวน์มีปริมาณกรดลดลงอยู่ในช่วง 1.40-1.45 กรัม
ต่ อ ลิ ต ร ใช้ เ วลาในการหมั ก ประมาณ 4 เดื อ น ส่ ว นผลการศึ ก ษานี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การหมั ก มาโลแล็ ก ทิ ก ด้ ว ยวิ ธี
Co-inoculation สามารถลดปริมาณกรดในตัวอย่างไวน์ได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมอยู่ในช่วง
0.14-0.28 กรัมต่อลิตร โดยมีปริมาณกรดสูงขึ้นจากน้าหมักเริ่มต้นอยู่ในช่วง 2.05- 2.15 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีอัตราการ
เกิดกรดสูงกว่าการใช้ Sequential inoculation แต่ใช้เวลาในการหมักลดลงเหลือเพียงประมาณ 60 วัน โดยการใช้
Sequential inoculation แบคทีเรียสามารถเจริญและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่มีเ อทานอล และช่วยลดความเสี่ยงจาก
การเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่น เช่น แบคทีเรียที่สร้างกรดแอซีตกิ และกรดดี -แล็กทิก (d-lactic acid, ให้รสเปรี้ยวแบบ
โยเกิร์ต) [21] ส่วนการใช้ Co-inoculation นัน้ อาจทาให้การหมักเกิดการยุตกิ ระทันหัน แบคทีเรียที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของน้าหมัก
อย่างไรก็ตามการเติมมาโลแล็กทิกแบคทีเรียพร้อมกับยีสต์มีข้อดีอยู่หลายประการ เช่น ช่วยลดระยะเวลาใน
การหมั ก [6] และสร้ างสารแอซีเทตเอสเทอร์ ซึ่ งให้กลิ่นดอกไม้และผลไม้สูง [7] การทางานร่ วมกั นระหว่างยีสต์และ
แบคทีเรียนัน้ ยีสต์สายพันธุ์เดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งตัวยับยัง้ หรือกระตุน้ แบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกัน นอกจากนี้
การยั บยั้งบางส่ วนอาจเกิ ดจากการทางานที่ ค่ อนข้ างซั บซ้ อนร่ วมกั นของเอทานอล ซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ กรดไขมั น
และสารอาหารในน้าหมักที่พร่องลงไป แต่ก็ยังไม่มหี ลักฐานแสดงที่ชัดเจนนัก [22] ดังนัน้ จึงควรทาการศึกษาความสามารถ
ของมาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธุ์อื่นที่สามารถหมักพร้อมยีสต์ได้ดี ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านความชอบที่มีต่อตัวอย่างไวน์สับปะรด (ภาพที่ 3) พบว่าได้รับคะแนน
ด้านลักษณะปรากฎ (3.58-3.67 คะแนน) และความชอบรวม (3.25-3.58 คะแนน) อยู่ในระดับปานกลางถึงดี ทุกสิ่ง
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยผู้ทดสอบพรรณนาตัวอย่างไวน์มีสีเหลืองอ่อน (มีค่าความขุ่นอยู่
ในช่วง 2.48-5.36 NTU) โดยการใช้ VP41 และ Alpha ได้รับคะแนนคุณลักษณะด้านกลิ่น (3.67-3.92 คะแนน, มีกลิ่น
ของผลไม้ตระกูลส้ม ผลไม้สุก ดอกไม้ สมุนไพร พริกไทย และสาระแหน่) รสชาติ (3.50-3.58 คะแนน) และรสชาติหลัง
การชิม (3.67-3.83 คะแนน) อยู่ในระดับดี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับตัวอย่างควบคุม (p>0.05) และมีคะแนน
สูงกว่าการใช้ Ellios1 ซึ่งอาจเนื่องมาจากตัวอย่างไวน์ที่ใช้แบคทีเรีย VP41 และ Alpha มีปริมาณกรดลดลงได้มากกว่า
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การใช้แบคทีเรีย Ellios1 จึงทาให้ไวน์มีรสชาติที่สมดุลและมีความซับซ้อนของกลิ่นรสมากขึ้น โดยผู้ทดสอบชิมให้ความ
พอใจไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (มีกลิ่นรสของผลไม้ตระกูลส้ม ผลไม้สุก ดอกไม้ และสมุนไพร)
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Taste
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V1116 vs. Ellios1
V1116 vs. VP41
V1116 vs. Alpha

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านความชอบที่มีต่อตัวอย่างไวน์สับปะรด

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาการลดปริมาณกรดในไวน์สับปะรดโดยใช้เทคนิคการหมักแบบมาโลแล็กทิกแบบ Co-inoculation
เติมยีสต์ V1116 และมาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธุ์ การค้า จานวน 3 ชนิด คือ Elios 1, VP41 และ Alpha ชี้ให้เห็นว่า
การปฏิสัมพันธ์ของยีสต์และแบคทีเรียที่แตกต่างกันมีผลทาให้ตัวอย่างไวน์มีปริมาณกรดลดลงและค่าพีเอชเพิ่ม ขึ้น
โดยการทางานร่วมกันของยีสต์ V1116 และแบคทีเรีย VP41 หรือ Alpha สามารถย่อยสลายกรดมาลิกไปเป็ น กรด
แล็กทิกได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ใช้เวลาในการหมัก 60 วัน และได้รับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้านคุณลักษณะ
กลิ่น รสชาติ และรสชาติหลังการชิมไม่แตกต่างกับตัวอย่างควบคุม การศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการลด
ปริมาณกรดในการผลิตไวน์สับปะรด อย่างไรก็ตามควรทาการศึ กษาต่อเนื่องด้านชนิดของกรดอินทรีย์และสารให้
กลิ่นรสที่สาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมักแบบมาโลแล็กทิก ตลอดจนทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ของยีสต์และ
มาโลแล็กทิกแบคทีเรียชนิดอื่นเพิ่มเติม
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พื้นที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง เขตอ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Flood and Drought Risk Areas in Sansai District, Chiang Mai Province
อรทัย มิ่งธิพล1* ยุทธภูมิ เผ่าจินดา1 ยศสรัล ศรีสุข1 และ สุระพงษ์ เตชะ1
Orathai Mingtipon1*, Yuttapoom Powjinda1, Yotsarun Srisuk1 and Surapong Techa1
บทคัดย่อ
สันทราย อยู่ในเขตขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ที่กาลังพัฒนาด้านพื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่อยูอ่ าศัยชั้นดี ขนาน
ไปกับปัญหาน้าท่วมในปีที่มีฝนตกหนักและภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งของทุกปี จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เชิงพาณิชย์ ที่สวนทางกับการเป็นพื้นที่เกษตรชัน้ ดีที่สามารถผลิตอาหารเลีย้ งประชากรในเขตเมืองเชียงใหม่ งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ ประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพื้นที่อาเภอสันทราย โดยวิธีการศึกษาวิจัยเริ่มจากการ
สารวจ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และบันทึกลงในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) จากนั้นพัฒนาดัชนีร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงเชิงขอบเขตและระดับความรุนแรง
พื้นที่อาเภอสันทรายประสบภาวะแห้งแล้งและน้าท่วมในระดับต่า โดยพื้นที่ตอนกลางจะประสบภาวะขาด
แคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีปริมาณความต้องการมากขึน้ จากการขยายตัวของเมือง ผนวกกับเงื่อนไขลักษณะทาง
กายภาพพื้นที่เกษตรที่ดอนประเภทไม้ผลประเภทที่ตอ้ งการน้าในฤดูแล้ง รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจสนามกอล์ฟขนาด
ใหญ่ ขณะที่ จ านวนและขนาดแหล่ งกั ก เก็ บ น้ าธรรมชาติ ล ดลงและอ่ า งเก็ บ น้ าตื้ น เขิ น สามารถกั ก เก็ บ น้ าได้ น้ อ ยลง
เช่นเดียวกับพื้นที่ตอนล่างที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ลุ่มประสบปัญหาอุทกภัยในปีที่มีปริมาณน้าฝนมากกว่า 1,400
มิลลิเมตร บริเวณพื้นที่บรรจบของลาน้าแม่ปิงและแม่กวง ที่อยูใ่ นสภาพแคบ ตื้นเขิน และมีส่ิงกีดขวางทางระบายน้า อีกทั้ง
พื้นที่ริมน้าถูกเปลี่ยนเป็นที่อยูอ่ าศัย จึงส่งผลให้ภาวะอุทกภัยมีระดับความรุนแรงและเสี่ยงที่จะขยายวงกว้างมากขึ้น
ค้าส้าคัญ: การจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ, ภาวะน้าท่วม, ภาวะแห้งแล้ง

Abstract
Sansai is in the expansion zone of Chiang Mai city in terms of commercial zone and high-class residential
areas which are facing a problem in lack of water which has effect on consumption and farming which begins to be
a serious problem. Meanwhile, urbanization of Sansai district has an effect on flood condition when there is heavy
rain due to change of land use and defective drainage system. The objectives of the study area to: 1) develop index
and assess risk condition of flood and drought; and 2) assess the area which is risky of flood and drought. The
research methodology started with the researcher together with the local administrative organization conducted a
survey and analyzed flood and drought conditions. The management of problems in Sansai district was done by
1สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290
Faculty of Architecture and Environmental Design Maejo University Chiang Mai Province 50290
*Corresponding author : orathai@mju.ac.th, orathaim@live.com
1

Proceedings
558

using geo informatics analysis. Then, the researcher and the villagers developed an index together based on the
situations which were happening. The aimed to access flood and drought conditions and a level of violence.
The result was found that Sansai district had risked at low level of flood and drought. Regarding the risk
evaluation, The middle zone of Mae Tha watershed was evaluated as the drought area because of its morphological
characteristics of its upland agricultural area and intensive agriculture particularly in dry season, especially baby corn
and longan plantation. Moreover, expansion of large golf courses also affected the demand for water in this area
while the number and size of natural reservoirs and water towers became shallower and the water quantity seemed
to decrease. On the other hand, the downstream zone and neighboring area faced the flood because of conjunction
of Mae Tha and Mae Kuang river. Besides whenever an amount of rain was more than 1,400 mm, Mae Ping
watershed, Mae Kuang watershed and Mae Ta watershed conjunction together in some parts of these areas. The
flood problem around this zone became more severe due to narrow and shallow water routes impeding drainage.
Some areas including some parts along the riverside were changed to be the housing areas. These resulted to the
severity level of flooding more increasingly and the risk would be extended more broadly.
Keywords: Integrated Water Management, Drought, Flood

บทน้า
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 13 แห่ง ล้วนมีศักยภาพด้านการผลิตภาค
เกษตรที่หลากหลายและให้ผลผลิตสูง ด้วยลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศที่เหมาะสม ผนวกกับความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้าที่เป็นปัจจัยเอือ้ ต่อกระบวนการผลิต โดยเฉพาะข้าว มะม่วง และลาไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักที่สร้างรายได้ม ากกว่า 2,410 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน อาเภอสันทรายซึ่งอยู่ในเขตชลประทานแม่งัดสมบูรณ์ชลและ
แม่กวงอุดมธาราประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานจากภาวะฝนทิง้ ช่วงและฝนตกน้อยผิดปกติตงั้ แต่ปีพ .ศ. 2555 เป็น
ต้นมา ส่งผลให้ปริมาณน้าต้นทุนในเขื่อนทั้งสองแห่งลดต่าลง จนขาดภาวะสมดุลระหว่างปริมาณน้าใช้เพื่อการเพาะปลูก
พืชฤดู แล้ ง นอกจากนั้น ในปี พ .ศ. 2553 และ 2554 ยังประสบปั ญ หาภาวะน้าท่วมรุน แรงในเขตพื้นที่ ต อนกลางและ
ตอนล่าง จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ จนมีผลกระทบต่อ
ระบบกักเก็บและระบายน้าตามธรรมชาติ สาหรับ แนวทางแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมแบบองค์รวม ส่วนใหญ่เป็นแผนการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่ไม่สามารถปรากฏผลในระยะยาว เพราะเป็นการกาหนดนโยบายและแผนจากบนลงล่าง (Top-down) ของแต่
ละหน่วยงานที่ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาล อีกทั้ง ยังขาดฐานข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและการคาดการณ์
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ทา
ให้การรับมือกับภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งมีความยากลาบากมากขึ้น
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จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2555; ส านั กป้ องกั นภั ยธรรมชาติและความเสี่ ยงทาง
การเกษตร, 2555; สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) พบว่า การประเมินพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่ใช้วิธีแบบเหมารวม (Lump
sum model) เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจวัดจัดเก็บ ทางอุตุนิยมวิทยาและการแทนค่าตัวแปรในสมการคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจมี
เพียงตัวแปรเดียวหรือหลายตัวแปรพิจารณาร่วมกัน เช่น การใช้ปริมาณน้าฝนรายปีหรือรายเดือนเป็นดัชนีอธิบายภาวะแห้ง
แล้ง และการนาปริมาณน้าฝนสะสมและศักยภาพของระบบระบายน้ามาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม เป็นต้น ผลการประเมิน
จึงเป็นเพียงการแสดงให้รู้ว่าพื้นที่นั้นอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เป็น
การประเมินเพื่อให้ได้ดัชนีต้นเหตุของปัญหาและขอบเขตเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาดัชนีจากเหตุ
ปัจจัยเชิงพื้นที่และพัฒนาวิธีประเมินพื้นที่เสี่ยง โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
มาเป็นเครื่องมือร่วมกับเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) เพื่อให้ได้ดัชนีที่บ่งชี้เหตุปัจจัยและอธิบายสถานการณ์ที่
ใกล้เคียงความจริง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพื้นที่อาเภอสันทราย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
พัฒนาดัชนี และประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพืน้ ที่อาเภอสันทราย

วิธีวิทยาการวิจัย
กระบวนการวิจัยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนตัวแทนทั่วทั้งอาเภอสันทรายร่วม
วิเคราะห์สถานการณ์ภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง โดยทีมงานวิจัยอธิบายเหตุปัจจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเชื่อมโยง
ด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาคัดกรองเพื่อพัฒนาดัชนี วิธีการประเมิน และประเมิน
พื้นที่เสี่ยง สุดท้ายของการวิจัยคือ ฐานข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งตามระดับ
ความรุนแรงที่สามารถระบุเหตุปัจจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสาคัญในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดกระบวนการวิจัย ดังนี้
1. ทบทวนดัชนีและวิธีการประเมินความเสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง จากแนวคิดและทฤษฎีทางอุตุนิยม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Palmer, 1965; Yao, 1969; ชลัมภ์, 2550; นิตยา, 2551; ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2537) รวมถึงข้อมูลการ
ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น GISTDA กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน รวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นต้น จากนั้นทดสอบดัชนีและวิธีประเมินในพื้นที่อาเภอสันทราย เพื่อเทียบผลการประเมินกับสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึน้ จริง และคัดเลือกดัชนีเชิงพื้นที่ที่สะท้อนเหตุปัจจัยที่สง่ ผลต่อภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งที่อย่างชัดเจน
2. ศึกษาสถานการณ์ ปัญหาภาวะน้าท่วมรุนแรงในปีพ .ศ.2553-2554 และภาวะแห้งแล้งในปี พ.ศ.2555-2559
เริ่มต้นจากการทาแผนที่ร่วมกับชุมชนตัวแทนแต่ละเทศบาล ระบุขอบเขตพื้นที่ประสบปัญหา ผลกระทบตามระดับความรุนแรง
และพื้นที่ที่คาดว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา จากนั้นสารวจสถานการณ์ปัญหาเชิงพื้นที่ทั้งระบบกักเก็บและระบายน้าธรรมชาติ
และชลประทาน ระบบผลิตภาคเกษตรที่ได้รัยผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการขยายตัวของเมือง
เชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นตั วบ่ งชี้ปัญ หาเชิงพื้นที่ ที่ส่ งผลต่ อระดั บความรุ นแรงของภาวะน้าท่ วมและภาวะแห้ งแล้ ง จากนั้นน ามา
พิจารณาคัดเลือกร่วมกับดัชนีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
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3. การแบ่งเขตพื้นที่อาเภอสันทรายตามลักษณะทางกายภาพ บทบาททางอุทกวิทยา เขตการบริหารจัดการ
การใช้ที่ดินและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อจาแนกประเด็นปัญหา ระดับความรุนแรงของ
ปั ญ หาตามสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น จริ ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ละความเชื่อ มโยงกั น ของปั ญ หาเชิ งพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ ต อนบน
ตอนกลาง และตอนล่างที่เพื่อหลีกเลี่ยงการศึกษาสถานการณ์ปัญหาแบบเหมารวม ดังแสดงในภาพที่ 1

จาแนกเขตพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ปีพ.ศ.2557

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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4. การพัฒนาดัชนีและวิธีการประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
จากการวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ของเหตุปัจจัยที่มีผลต่อ ภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง สามารถนาข้อมูลมา
พัฒนาดัชนีและวิธีประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพืน้ ที่อาเภอสันทรายได้ดังนี้
4.1 การคัดกรองดัชนีบ่งชีพ้ ้ืนที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
ดัชนีบ่งชี้พ้ืน ที่ เสี่ ย งภาวะน้าท่ ว มและภาวะแห้ งแล้ ง ที่ พั ฒ นาขึ้น จากการมีส่ ว นร่วมของชุม ชนและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดัชนีบ่งชี้เชิงกายภาพพื้นที่ โครงสร้างระบบชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเมื่อผ่าน
ขั้นตอนของการประเมินจะแสดงให้เห็นถึงดัชนีต้นเหตุของปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจน สามารถพัฒนาเป็นแผนงานหรือ
โครงการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งต่างจากดัชนีด้านสภาพอากาศที่เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม (uncontrolled factor) ยากต่อการบริหารจัดการ รายละเอียดของกระบวนการ (ภาพที่ 2 ) และหลักการพิจารณา
คัดเลือกดัชนีมดี ังนี้
 จั ด ท าแผนที่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน (Community Mapping) ระบุ ข อบเขต
พื้นที่ประสบปัญหาตามระดับความรุนแรง

B. ดั ช นี แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
สอดคล้องกับ สถานการณ์จริง
จะถูกนามาพิ จารณา ร่วมกับ
เหตุ และปั จจั ย ที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง
จากการสารวจพื้นที่

ทดสอบดัชนี และวิธีการประเมิน
ที่รวบรวมมาได้ ในพื้นที่สันทราย
เพื่ อหาความสอดคล้อ งระหว่ าง
ผลการประเมิ น กั บ สถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

A. ดั ช นี และวิ ธี ป ระเมิ น ที่ ไ ม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ จะ
ไม่ถูกนามาพิจารณา

 สัมภาษณ์และสารวจพื้นที่รวมกับชุมชน ได้แก่ ป่าต้นน้า ระบบกักเก็บ
และระบายน้าธรรมชาติและชลประทาน ระบบผลิตภาคเกษตร และ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
เมืองเชียงใหม่
(1) ศึกษาสถานการณ์
ปัญหาจริงเชิงพื้นที่

(4) ศึกษาทบทวนดัชนีและ
วิธีประเมินความเสี่ยงภาวะ
น้้าท่วมและแห้งแล้ง

(2) พิจารณาคัดกรองดัชนี
ประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้้า
ท่วมและแห้งแล้ง

(3) ประเมินพื้นที่เสี่ยง
ภาวะน้้าท่วมและภาวะแห้ง
แล้งในพื้นที่อ้าเภอสันทราย

 เวที ป ระชุ ม (community meeting)
ร่วมกัน คัดเลือกดัชนีที่เป็นสาเหตุ หรือ
ต้นเหตุของปัญหา
 กาหนดเกณฑ์คะแนนประเมิน สาหรับ
ชนีภาวะแห้งแล้
ง และค่ทาี่ดถ่ินวทีงน้่ได้าหนั
ก
-การเปลี่ยดันแปลงการใช้
ประโยชน์
รับผลกระทบจากการขยายตั
วของเ
สาหรับดัชนีภาวะน้าท่วม
A. ดัชนีภาวะแห้งแล้ง
1. ปริมาณน้าต้นทุนและการกระจายน้า
- เขตชลประทาน
- แหล่งกักเก็บน้า
- รอบเวรและ
สารอง
ระยะเวลาจัด
- ระบบกระจาย
สรรน้าในฤดูแล้ง
คลองส่งน้า
- ลาน้าธรรมชาติ
2. ปริมาณความต้องการใช้น้า
- ลักษณะพื้นที่
- ประเภทพืชที่
- เขตจัดสรรน้า
ต้องการน้ามาก
ในฤดูแล้ง
B. ดัชนีภาวะน้้าท่วม
1. ลักษณะกายภาพ 2. ประเภทการใช้ที่ดิน
3. พื้นที่รับน้าหลาก 4. สิ่งกีดขวางทางน้า

 ตรวจสอบความสอดคล้องของผลการประเมินกับสถานการณ์ปัญหาจริง
 ผลิตแผนที่พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง และน้าท่วม ในพื้นที่อาเภอสันทราย

ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาดัชนีภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
4.1.1 ดัชนีบ่งชี้พ้ืนที่ภาวะน้าท่วม พิจารณาจากฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ประสบภาวะน้าท่วม ณ
เวลาที่เกิดน้าท่วมตั้งแต่ปีพ .ศ.2548-2553ของสานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA รวมทั้ง
ข้อมูลทางด้านอุทกวิทยาและข้อมูลทางวิชาการจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสารวจการเกิด ขอบเขต และ
ระดับความรุนแรงของพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากภาวะน้าท่ว มครั้งรุนแรงในปีพ .ศ.2553-2554 ซึ่งพบว่าดัชนีภาวะน้าท่วม
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ปรากฏในพื้นเกษตรที่ลุ่มและชุมชนที่ลุ่มต่า รวมไปถึงพื้นที่ที่ถูกปิดกั้นทางระบายน้าหลาก ด้วยการปรับถมพื้นที่เพื่อสร้าง
โครงการบ้านจั ดสรรและการขยายปรับพื้นผิวถนนให้สู งขึ้น ดั งนั้น ดั ชนีที่ถูกคั ดกรองประกอบด้ วย 4 ดั ชนี ได้แก่ (1)
ลักษณะกายภาพพื้นที่ (2) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ที่มมี ผี ลกระทบต่อพื้นที่กักเก็บน้าธรรมชาติ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ชุ่มน้า บ่อน้าท้ายลาเหมือง และลาเหมืองดั้งเดิม เป็นต้น (3) พื้นที่รับน้าหลากหรือแหล่งกักเก็บน้า และ (4) สิ่งกีด
ขวางทางระบายน้าน้า เช่น พื้นที่ปรับถมและเส้นทางคมนมคม เป็นต้น
4.1.2 ดั ช นี บ่ ง ชี้ พ้ื น ที่ ภ าวะแห้ ง แล้ ง พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากสถานการณ์ ข าดแคลนน้ าเพื่ อ การ
เกษตรกรรมทั้งในและนอกเขตชลประทานตั้งแต่ปีพ .ศ.2555-2559 จากการสัมภาษณ์ สอบถาม และวงเขตพื้นที่ประสบ
ภาวะแห้งแล้งบนแผนที่ ร่วมกับผู้นาชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน (community mapping) ก่อนนามาพิจารณาร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ พบว่า เหตุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแห้งแล้งมี 2 ดัชนีหลัก ประกอบด้วยกลุ่ม 8 ดัชนีย่อย (ภาพที่
1) ทั้งนี้ ดัชนีที่พัฒนาขึ้นจะไม่ถูกกาหนดค่าถ่วงน้าหนัก ด้วยเหตุผลจากการร่วมให้ความคิดเห็นของชุมชนว่า ดัชนีทุกตัวมี
ความสาคัญเท่ากัน แต่หากเข้าสู่กระบวนการประเมิน ดัชนีใดที่มีอทิ ธิพลต่อภาวะแห้งแล้งจะมีค่าคะแนนสูงนั่นหมายความ
ว่าพืน้ ที่กริด นัน้ มีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งรุนแรง และดัชนีดังกล่าวจะกลายเป็นดัชนีบ่งชีเ้ หตุของปัญหา
4.2 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
การประเมิ น พื้ น ที่ เสี่ ย งภาวะน้ าท่ ว มและภาวะแห้ งแล้ ง ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (ArcGIS) ช่วยในการประเมิน เริ่มต้นจากการแบ่งเขตพื้นที่ศกึ ษาออกเป็นช่องกริด (Grid) ขนาด 200x200 เมตร
(25 ไร่) จากนัน้ ใส่ค่าคะแนนของแต่ละดัชนีตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ลงในช่องกริดให้ครบทุกดัชนี และทาการซ้อนทับแผนที่
ทุกค่าดัชนี ผลการกระเมินเพื่อให้ได้พื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึน้ ในแต่ละพื้นที่
บทความวิจัยฉบับนี้ได้นาตัวอย่างการประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง ดังภาพที่ 3 เพื่อความเข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการประเมิน แก่นักวิจัยที่สนใจพัฒนาดังนี้
4.2.1 การประเมินความเสี่ยงภาวะแห้งแล้ง : การแบ่งช่องกริดในพื้นที่ประเมินความเสี่ยงภาวะแห้ง
แล้งจะกันเขตพื้นที่ป่าต้นน้าออกจากพื้นที่ประเมิน เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตน้าต้นทุนและไม่ใช่พ้ืนที่ที่จะประสบภาวะแห้ง
แล้งด้านการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม ดังนั้นช่องกริดที่ใช้ประเมินจะมีทั้งหมด 5,528 ช่องกริด (ภาพที่ 3:A2) จากนั้นจึง
ทาการประเมินดัชนีทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปริมาณน้าต้นทุนและการกระจายน้าและกลุ่มปริมาณความต้องการใช้น้าที่มดี ัชนี
ย่อยทั้งหมด 9 ดัชนี ดังนี้
1) ให้ค่าคะแนนแต่ละดัชนีลงในช่องกริดให้ครบทุกดัชนี (ภาพที่ 3:B4) ซึ่งแต่ละดัชนีจะมีการ
กาหนดค่าคะแนนไว้แล้ว เช่น ดัชนีเขตชลประทาน หากช่องกริดใดอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานจะได้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 นั่น
หมายถึ งไม่มีค วามเสี่ ยงภาวะแห้ งแล้ ง ตรงกั นข้ ามหากช่อ งกริดใดอยู่น อกเขตชลประทานจะได้ค ะแนนเท่ ากั บ 1 นั่ น
หมายถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแห้งแล้ง
2) รวมคะแนนที่ประเมินได้ในแต่ละช่องกริด ซึ่งคะแนนเต็มจะเท่ากับ 21 คะแนน ทั้งนี้ คะแนน
รวมที่ได้จากการประเมินในแต่ละช่องจะมีค่าสูงต่าไม่เท่ากันในแต่ละช่องกริด เพราะความแตกต่างของคะแนนประเมินที่ได้
จากสถานการณ์ปัญหาจริงในเชิงพื้นที่
3) แบ่งช่วงชั้นของคะแนนรวมดังกล่าวออกเป็น 4 ระดับ เพื่อประเมินความระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงภาวะแห้งแล้งในแต่ละช่องกริด (ภาพที่ 3:B5) ทั้งนี้ได้มีการนาเข้าผลการประเมินลงในโปรแกรมสารสนเทศ
ทางภูมศิ าสตร์และใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) เพื่อให้งา่ ยต่อการประเมิน (ภาพที่ 3:B6)
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(A) ก้าหนดพื้นที่เพื่อการประเมินตามเงื่อนไขทาง
กายภาพและลักษณะภูมิอุทกวิทยาลุ่มน้้า

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วม

(B) ประเมินภาวะแห้งแล้งและภาวะน้้าท่วม
ด้วยรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
การซ้อนทับดัชนีเชิงพื้นที่บน
ArcGIS

การค้านวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
คะแนน ค่าถ่วง
เต็ม น้้าหนัก

1

(A(…)) (W(…))

(A)(…)

A(...) W(…)

(A)(4,403)

A(4,403) W(4,403)

4. สิ่งกีดขวางทางน้า

A(2) W(2)

2. ประเภทการใช้
ที่ดิน
3. พื้นที่รับน้าหลาก

(A)(2)

1. ลักษณะกายภาพ

(A)(1)

ดัชนี
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รวมคะแนน
45

25
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1
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3
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รุนแรง

(B3)
ระดับประเมิน
ระดับความ

ต่า้

รุนแรง

รุนแรง

ปาน
กลาง

จ้าแนกเงื่อนไขและระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ ตามการจัดช่วงชั้นของคะแนนประเมิน

(B2) ระดับการประเมิน
ภาพที่ A1 พื้นที่ประเมินความเสี่ยงภาวะน้้าท่วม โดยกันเขตพื้นที่ป่า
และพื้นที่ลาดเชิงเขาออกจากการประเมิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ไม่เกิดภาวะน้้าท่วม รวมถึงภาวะน้้าป่าไหลหลาก

สูงกว่า 40
26-39
ต่ากว่า 25

ระดับความเสี่ยงภาวะน้้าท่วม
3
2
1

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง

พื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมระดับรุนแรง
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมระดับปานกลาง
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมระดับต่า

(B4)

คะแนน

ดัชนี

เต็ม
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1. เขตชลประทาน
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0

2. รอบเวรและระยะเวลา
จัดสรรน้าในฤดูแล้ง
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0

3. ระบบกระจายคลองส่งน้า
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2

2

2

..

1

6. ลักษณะพืน้ ที่

3

1

2

..

1

7. เขตจัดสรรน้า

3

0

3

..

0

8. ประเภทพืชที่ต้องการน้า
มากในฤดูแล้ง

3

2

2

..

2

รวมคะแนน

21

7

17

..

4

ระดับประเมิน

4

2

4

..

1

รุนแรง

..

ต่า้

(B6)

ระดับความรุนแรง

Grid 200x200 m.

รุนแรง ปานกลาง

จ้าแนกเงื่อนไขและระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ตามการจัดช่วงชั้นของคะแนนประเมิน

(B5) ระดับการประเมิน
ภาพที่ A2 พื้นที่ประเมินความเสี่ยงภาวะแห้งแล้ง โดยกันเขตพื้นที่ป่าต้นน้้าออก
จากการประเมิน เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตน้า้ ต้นทุน จึงไม่เกิดภาวะแห้งแล้ง

มากกว่า 15
10-15
5-10
ต่ากว่า 5

ระดับความเสี่ยงภาวะแห้งแล้ง
4
3
2
1

พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งระดับรุนแรง
พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งระดับค่อนข้างรุนแรง
พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งระดับปานกลาง
พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งระดับต่า

ภาพที่ 3 วิธีการประเมินความเสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
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4.2.2 การประเมินความเสี่ยงภาวะน้าท่วม : การแบ่งช่องกริดในพื้นที่ประเมินความเสี่ยงภาวะน้าท่วม
ได้มีการกันเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ลาดเชิงเขาออกจากพืน้ ที่ประเมิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่เกิดภาวะน้าท่วม รวมถึงภาวะ
น้าป่าไหลหลาก ดังนัน้ ช่องกริดที่ใช้ประเมินจะมีทั้งหมด 4,403 ช่องกริด (ภาพที่ 3:A1) จากนัน้ จึงทาการประเมินดัชนีทั้ง 4
ดัชนี ลงในแต่ละช่องกริด โดยวิธีการเดียวกันกับการประเมินพืน้ ที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งในข้อที่ 1 แต่เนื่องด้วยดัชนีความเสี่ยง
ภาวะน้าท่วมมีส่งผลต่อการเกิดน้าท่วมที่แตกต่างกัน จึงต้องมีค่าถ่วงน้าหนักตามลาดับความสาคัญของแต่ละดัชนี ดังนั้น
เมื่อให้คา่ คะแนนของดัชนีแล้วจะต้องนาไปคูณกับค่าถ่วงน้าหนักก่อนที่จะรวมคะแนนที่ประเมินได้ในแต่ละช่องกริด (ภาพที่
3:B1) เมื่อได้ค่าคะแนนรวมของแต่ละช่องกริดแล้วจึงทาการแบ่งช่วงชั้นของคะแนนรวมดังกล่าวออกเป็น 3 ระดับ เพื่อ
ประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ ยงภาวะน้าท่วมในแต่ละช่องกริด (ภาพที่ 3:B2) โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ
ทางภูมศิ าสตร์ช่วยในการประเมินเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 3:B3)

ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ปัญหาและความสัมพันธ์ของ
เห ตุ ปั จจั ย ที่ ส่ งผ ล ต่ อ ภ าวะน้้ าท่ ว ม
และภาวะแห้งแล้ง
ภาวะน้ าท่ ว ม (ภาพที่ 4) ในปี พ .ศ.
2553-2554 มี ค วามรุ น แรงไม่ ม ากนั ก ในเขต
อาเภอสันทรายตอนบน เนื่องจากมีพ้ืนที่เกษตร
ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการรองรับและระบาย
ลงสู่ลาน้าปิง ส่วนพื้นที่ราบริมน้าปิงที่ลาน้าแคบ
และตื้นเขินจากตะกอนหิน ดิน ทรายทับถมจน
เกิดสันดอนกลางน้า มักเกิดภาวะน้าเอ่อล้นตลิ่ง
ที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังจากฝน
ตกหนั ก ในระยะเวลาไม่เกิ น 4-5 ชั่วโมง แต่ใน
ส่ ว นของพื้ น ที่ อ าเภอสั น ทรายตอนกลางและ
ตอนล่างเกิดภาวะน้าท่วมค่อนข้างรุนแรง โดยมี
สาเหตุ จ ากอิ ท ธิ พ ลการขยายตั ว ของเมื อ ง
เชียงใหม่ที่มีผลให้พ้ืนที่รับ กักเก็บ และระบายน้า
ถู ก ท าล ายด้ วยก ารป รั บ ถ มพื้ น ที่ ท างน้ า
ธรรมชาติ ล าเหมือ งดั้ งเดิ ม และนาร้าง อีก ทั้ ง
โครงการบ้านจัดสรรแต่ละแห่งพยายามผลักดัน
น้าให้ออกจากพื้นที่เร็วที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาน้า
ท่วม น้าจึงถูกผลักดันไปท่วมในเขตชุมชนดั้งเดิม
และพื้ น ที่ เกษตรกรรมที่ ลุ่ ม ต่ า สร้ า งความ
เสี ย หายต่ อ ผลผลิ ต ทางการเกษตรและการ

ภาพที่ 4 พื้นที่ประสบภาวะน้าท่วมจริง
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ดารงชีวติ นอกจากนั้น ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว
และเชีย งใหม่ -ดอยสะเก็ ด ตั ด ขวางทางหลาก
ของน้ าด้ ว ยการยกผิ ว ถนนให้ สู ง ขึ้ น มวลน้ า
ปริม าณมากในช่วงฤดู ฝ นไม่ส ามารถไหลผ่ า น
พื้นที่เกษตรกรรมลงสู่ลาน้าแม่กวงและน้าแม่ปิง
ได้ ส ะดวก จึ ง เป็ น เหตุ ให้ ภ าวะน้ าท่ ว มมี ระดั บ
รุนแรงขึน้
ส าหรั บ ภาวะแห้ ง แล้ ง (ภาพที่ 5)
สาเหตุหลักเกิดขึ้นจากฝนทิ้งช่วงและฝนตกน้อย
ยาวนานติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ.2555-2559
ส่งผลให้น้าในเขื่อนแม่งัดสมบู รณ์ ชลและเขื่อ น
แม่กวงอุดมธาราเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนมีปริมาณกัก
เก็บเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 25 ของความจุ ซึ่งไม่
สามารถจั ด สรรเพื่ อ การเพาะปลู ก ข้ าวนาปรั ง
ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ ซึ่งปกติปริมาณ
น้ากั ก เก็ บ ในเขื่ อ นแม่งั ด สมบู รณ์ ชลและเขื่ อ น
แม่กวงอุดมธาราเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนต้องมีปริมาณ
มากกว่าร้อยละ 70 ของความจุ จึงจะสามารถ
จัดสรรน้าได้อย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช
ฤดู แ ล้ ง โดยพื้ น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาเป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรมในเขตอ าเภอสั น ทรายตอนกลาง
และตอนล่างที่อยู่ไกลจากคลองส่งน้า อีกทัง้ ขาด
ระบบเหมื อ งฝายดั้ ง เดิ ม ช่ ว ยกระจายน้ าเข้ า สู่
ภาพที่ 5 พื้นที่ประสบภาวะแห้งแล้งจริง
พื้นที่ รวมไปถึงแหล่งเก็บน้าประเภทบ่อน้าท้าย
ลาเหมือง บ่อน้าธรรมชาติ และพื้นชุ่มน้าขนาดเล็กขาดการฟื้นฟูดูแลรักษา เช่นเดียวกันกับอ่างเก็บน้าห้วยโจ้ อ่างเก็บน้า
ห้วยแก้ว อ่างเก็บน้าห้วยฮัก และอ่างเก็บน้าห้วยเกี๋ยงที่อยู่นอกเขตชลประทานมีสภาพตื้นเขิน รกร้างไม่สามารถกักเก็บน้า
ได้ตามความจุของอ่างฯ อีกทั้งขาดการวางแผนการใช้น้าจากกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการดูแล
สวนไม้ผลประเภทมะม่วงและลาไยให้ได้ผลผลิตและมีคุณ ภาพดีตลอดทั้งปี รวมถึงน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้าในชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่บนที่ลาดเชิงเขา
จากสถานการณ์ ปั ญ หาภาวะน้ าท่ ว มและภาวะแห้ ง แล้ ง ที่ เกิ ด ขึ้น ในพื้ น ที่ อ าเภอสั น ทราย สามารถอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลมุ่ น้าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างทั้งด้านพื้นที่ป่าต้นน้า ระบบกักเก็บและ
ระบายน้า ระบบผลิตภาคเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ดังแสดงในภาพที่ 6
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พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนบน
พื้นที่ป่าต้นน้้า
ระบบกักเก็บและ
ระบายน้้า

พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนกลาง

พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนล่าง

ป่าต้นน้าประเภทเต็งรัง ขนาดเล็ก ดูดซับและกักเก็บน้าได้น้อย, ลาห้วยสายสัน้ ๆ ท้องน้าลาดชันสูงปริมาณน้าไหลเร็วในฤดูฝน
ปริมาณน้าในเขื่อนแม่งัดฯ ลดลง ไม่สามารถจัดสรรเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง
พื้นที่ปลายคลองส่งน้าขาดแคลนน้าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

อ่างเก็บน้าห้วยแก้ว มีน้าไหลเข้าอ่างน้อย
และตืน้ เขิน จากตะกอนหิน ดิน ทราย
กักเก็บน้าได้น้อย

อ่างเก็บน้าห้วยโจ้มีน้ามากในฤดูฝนและลดลงในฤดูแล้ง จาก
การใช้เพื่อเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค/
ขาดการบริหารจัดการน้า

ปริมาณน้าในเขื่อนแม่กวงฯ ลดลง
ไม่สามารถจัดสรรเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง

อ่างเก็บน้าห้วยฮักและห้วยเกีย๋ ง ตืน้ เขิน จาก
ตะกอนหิน ดิน ทราย เก็บน้าได้น้อย

ขาดแหล่งน้าสารอง เพื่อการผลิตไม้ผล และการเพาะปลูกพืช
ลาเหมือง บ่อน้าท้ายลาเหมือง และพื้นที่ชุ่มน้าขาดการฟื้นฟูดูแลรักษาเพื่อใช้เก็บและกระจายน้า
เกิดปัญหาภาวะขาดแคลนน้า้ เพื่อการเพาะปลูกข้าวและการผลิตไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคในชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่บนที่ดอน

ระบบผลิตภาค
การเกษตร

พื้นที่ราบลุ่มเพาะปลูกข้าวนาปรัง และพื้นที่ลาดเชิงเขาเพาะปลูกไม้ผลประเภทมะม่วงและลาไย เพื่อการค้าเป็นหลักและมีความต้องการใช้น้าตลอดทัง้ ปี

การปรับถมพื้นที่เกษตรกรรม ทางน้าธรรมชาติ แหล่งพื้นที่ชุ่มน้า (พื้นที่รับน้าเล็กลง) / การรุกล้าพื้นที่ริมน้า

การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

การสร้างถนนขวางทางน้า จานวนท่อลอดและขนาดไม่เพียงพอและอุดตัน ความสามารถในการระบายน้าต่าลง
ภาวะน้้าท่วมขัง ในเขตชุมชนดั้งเดิม/ โครงการบ้านจัดสรรเก่าที่ลุ่มต่้า/ โครงการบ้านจัดสรรใหม่ที่ขาดการวางแผน
ระบบระบายน้้า/ พื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่ตอนกลางและตอนล่าง

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยที่สง่ ผลต่อภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
2. พื้นที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
ภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง มีเหตุปัจจัยร่วมกันทั้งด้านกายภาพ ศักยภาพการกักเก็บน้า โครงข่ายระบบน้า
ธรรมชาติและชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการขยายตัว
ของเมืองเชียงใหม่ โดยผลการประเมินสามารถแสดงเหตุปัจจัยของปัญหาตามระดับความรุนแรงในพืน้ ที่ที่แตกต่างกันดังนี้
2.1 พื้นที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วม
เกิ ดขึ้น จากเหตุปัจจัยที่ ส่งผลต่อระดับความรุน แรงที่แตกต่างกั น ดังนี้ (1) พื้นที่ เสี่ ยงภาวะน้าท่ วมรุน แรง
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ลุ่ม ต่าหรือราบน้าท่วมถึง ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนดั้งเดิม และบ้านจัดสรรเก่าที่ไม่มีพ้ืนที่รับน้า
หลากหรือถูกปรับถมพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ และย่านพาณิชย์กรรม หรือเป็นพืน้ ที่ที่มีเส้นทางคม
นามคมกีดขวางทางหลากของน้าในช่วงฤดูฝน ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงทาให้พ้ืนที่ตอนล่างมีพ้ืนที่เสี่ยงมากถึง 7,000 ไร่
ส่วนพืน้ ที่ตอนบนมีพ้ืนที่เสี่ยง 1,875 ไร่ มักเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ราบริมน้าปิง (2) พื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมปานกลาง เกิดขึ้นใน
เขตพื้นที่ตอนล่างมากถึง 29,650 ไร่ พื้นที่ตอนกลางและตอนบน 17,925 ไร่ และ 12,600 ไร่ ตามลาดับ เนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพเป็นที่ลุ่มน้าขัง มีพ้ืนที่รับน้าหลากขนาดเล็กอยู่เหนือพื้นที่ เช่น แหล่งชุ่มน้า บ่อน้าธรรมชาติ หรือบ่อยืมดิน
เป็นต้น รวมไปถึงพื้นที่ในเขตบ้านจัดสรรใหม่และย่านพาณิชย์กรรมที่มีการออกแบบโครงสร้างระบบระบายน้าในพื้นที่
โครงการ แต่พ้ืนที่โครงการดังกล่าวยังคงอยู่บนถนนสายหลักที่กีดขวางทางะบายน้าธรรมชาติ และ (3) พื้นที่เสี่ยงภาวะน้า
ท่วมต่า เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุ่มน้า และแหล่งน้าขนาดใหญ่ บริเวณที่ราบ ซึ่งทาหน้าที่รับน้า
หลาก และระบายน้าออกตามเส้นทางระบายน้าธรรมชาติ ที่ไม่มสี ิ่งกีดขวางทางน้า ทั้งถนน บ้านจัดสรร ย่านพาณิชย์กรรม
และที่ปรับถม เป็นต้น ทาให้ระบายน้าลงสูล่ าน้าปิงได้สะดวก รวมไปถึงพื้นที่ในเขตบ้านจัดสรรใหม่และย่านพาณิชย์กรรมที่
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วม
พื้นที่อ้าเภอสันทราย
1. พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนบน
1) เทศบาลตาบลแม่แฝก
2) เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
รวมพื้นที่เสี่ยงตอนบน
2. พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนกลาง
1) เทศบาลตาบลป่าไผ่
2) เทศบาลตาบลหนองหาร
3) เทศบาลเมืองแม่โจ้
รวมพื้นที่เสี่ยงตอนกลาง
3. พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนล่าง
1) เทศบาลตาบลเมืองเล็น
2) เทศบาลตาบลสันทรายน้อย
3) เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
4) เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
5) เทศบาลตาบลสันป่าเปา
6) เทศบาลตาบลสันพระเนตร
7) เทศบาลตาบลหนองจ๊อม
8) เทศบาลตาบลหนองแหย่ง
รวมพื้นที่เสี่ยงตอนล่าง
รวมพื้นที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วม

ระดับพืน้ ที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วม (ไร่)
ต่า้
ปานกลาง
สูง

รวมพื้นที่
เสี่ยง

9,050
4,875
13,925

7,550
5,050
12,600

1,125
750
1,875

17,725
10,675
28,400

4,625
4,575
6,100
15,300

3,600
5,375
8,950
17,925

200
100
650
950

8,425
10,050
15,700
34,175

2,700
250
1,075
225
1,225
225
2,000
3,150
10,850
40,075

2,525
4,275
2,225
2,900
2,975
2,775
7,175
4,800
29,650
60,175

375
525
225
1,850
275
1,625
1,500
625
7,000
9,825

5,600
5,050
3,525
4,975
4,475
4,625
10,675
8,575
47,500
110,075

ตารางที่ 2 ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง
พื้นที่อ้าเภอสันทราย

ระดับพืน้ ที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง (ไร่)
ปาน
สูง
ต่า้
สูง
กลาง
มาก

1. พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนบน
1) เทศบาลตาบลแม่แฝก
4,050
2) เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
1,725
รวมพื้นที่เสี่ยงตอนบน
5,775
2. พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนกลาง
1) เทศบาลตาบลป่าไผ่
1,525
2) เทศบาลตาบลหนองหาร
350
3) เทศบาลเมืองแม่โจ้
1,525
รวมพื้นที่เสี่ยงตอนกลาง
3,400
3. พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนล่าง
1) เทศบาลตาบลเมืองเล็น
725
2) เทศบาลตาบลสันทรายน้อย
125
3) เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
0
4) เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
350
5) เทศบาลตาบลสันป่าเปา
100
6) เทศบาลตาบลสันพระเนตร
50
7) เทศบาลตาบลหนองจ๊อม
1,725
8) เทศบาลตาบลหนองแหย่ง
1,550
รวมพื้นที่เสี่ยงตอนล่าง
4,625
รวมพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง
13,800

รวม
พื้นที่
เสี่ยง

12,625
5,425
18,050

4,725
3,150
7,875

4,175
3,400
7,575

25,575
13,700
39,275

2,850
5,525
10,075
18,450

10,225
6,125
4,100
20,450

1,325
3,100
0
4,425

15,925
15,100
15,700
46,725

3,700
1,050
925
1,425
1,925
450
4,000
7,450
20,925
57,425

1,500
3,875
2,600
3,200
2,450
1,650
4,950
3,675
23,900
52,225

50
0
0
0
0
2,475
0
225
2,750
14,750

5,975
5,050
3,525
4,975
4,475
4,625
10,675
12,900
52,200
138,200

มีการออกแบบโครงสร้างระบบระบายน้าในพื้นที่โครงการ
แต่พ้ืน ที่โครงการดังกล่าวยังคงอยู่บนถนนสายหลั กที่ กี ด
ขวางทางะบายน้าธรรมชาติ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 7)
2.2 พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง
อาเภอสันทรายทั้งตอนบน ตอนกลาง และ
ตอนล่างต่างมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้ง ผลการประเมิน
พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรง พบว่ามี 4
ระดั บ ดั ง นี้ (1) พื้ น ที่ เสี่ ย งระดั บ รุ น แรง เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
เกษตรกรรมที่ ล าดเชิง เขานอกเขตชลประทานเพาะปลู ก
ลาไยและมะม่วงเป็นหลัก แต่ขาดแหล่งเก็บน้าสารองและไม่
มีลาน้าธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่ ถึงแม้จะมีอ่างเก็บน้าขนาด
เล็ก แต่สภาพรกร้างและตื้นเขิน สาหรับปริมาณน้าต้นทุน
ไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในชุมชนที่
เกิ ดขึ้นใหม่บนที่ ลาดเชิงเขา ด้วยเหตุ ปัจ จัยดังกล่ าว ส่ วน
ใหญ่ จึ ง เกิ ด ขึ้ น ในเขตพื้ น ที่ ต อนบนมากถึ ง 7,575 ไร่
รองลงมาคือพื้นที่ตอนกลางและตอนล่าง ขนาดพื้นที่ 4,425
ไร่ และ 2,750 ไร่ ตามลาดับ (2) พื้นที่เสี่ยงระดับค่อนข้าง
รุนแรง หากปรากฏอยู่นอกเขตชลประทานจะมีเหตุปัจจัย
เช่นเดียวกันกับพื้นที่เสี่ยงรุนแรง แต่ยังเป็นพื้นที่ที่สามารถ
ใช้น้าจากลาห้วยธรรมชาติได้บ้างในช่วงฤดูแล้ง แต่หากเป็น
พื้นที่ในเขตชลประทานจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลายคลอง
ส่ งน้าและไม่มี แ หล่ ง กั ก เก็ บ น้าระดั บไร่ น า และเนื่ อ งจาก
พื้ น ที่ ต อนกลางและตอนล่ า งเป็ น พื้ นที่ เ กษตรกรรม
ชลประทานขนาดใหญ่ที่เกิดปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งน้า
จึ ง มี พ้ื น ที่ เ สี่ ย งมากถึ ง 20,450 ไร่ และ 23,900 ไร่
ตามล าดั บ (3) พื้ น ที่ เสี่ ย งระดั บ ปานกลาง เป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรมในเขตชลประทานที่มีปลูกข้าวนาปรังตลอดทั้ง
ปี แหล่งกั กเก็ บน้าสารองมีน้อ ย และหากปี ใดฝนตกน้อ ย
ปริมาณน้าในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่ อนแม่กวงอุดม
ธารามีปริมาณต่าว่าร้อยละ 25 ของความจุ จะสามารถส่ง
น้าผ่านคลองส่งน้าสายหลักเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ไม่
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เกิน 4 ครั้งต่อเดือน แต่ละครั้งจัดสรรน้าได้เพียง 3-4 วัน และ (4) พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งต่าจะอยู่บริเวณตอนบนในเขต
ชลประทาน ซึ่งเป็นพืน้ ที่แรกที่ได้รับน้าที่จัดสรรผ่านคลองส่งน้าสายหลักหรือเป็นพืน้ ที่ที่มแี หล่งกักเก็บน้าสารองขนาดใหญ่
สามารถนามาใช้เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ตลอดทั้งปี (ตารางที่ 2 และภาพที่ 8)

ภาพที่ 7 ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมในเขตพื้นที่อาเภอสันทราย
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ก

ข

ก. ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรในเขตพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งสูงพื้นที่ตอนบน
ข. ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรในเขตพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งสูงพื้นที่ตอนกลาง
ค. ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรในเขตพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งสูงพื้นที่ตอนล่าง

ค

ภาพที่ 8 ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งในเขตพื้นที่อาเภอสันทราย

Proceedings
570

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ดัชนีบ่งชี้ส้าคัญของเหตุปัจจัยที่มผี ลต่อภาวะน้้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพื้นที่อาเภอสันทราย ได้แก่ ปริมาณน้าฝน เพราะฝนที่ตกหนัก
มวลน้าปริมาณมากจะไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนที่ลุ่มต่า โดยเฉพาะ พื้นที่ที่ถูกปิดกั้นด้วยเส้นทาง
คมนาคมและพื้นที่ปรับถมที่ส่งผลให้น้าไม่สามารถระบายผ่านไปได้สะดวก ในทางตรงกันข้าม หากปีใดมีฝนตกน้อยและทิ้ง
ช่วงยาวนานได้ส่งผลต่อปริมาณน้ากักเก็บในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งหากสิ้นสุดฤดูฝนมี
ปริมาณน้ากักเก็บต่ากว่าร้อยละ 25 ของความจุ จะไม่สามารถจัดสรรน้าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ แต่ทั้งนี้ ปัจจัย
บ่งชีด้ ้านปริมาณน้าฝนอยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่สามารถบริหารจัดการได้
ดังนัน้ ดัชนีบ่งชี้สาคัญที่ส่งผลต่อภาวะน้าท่วมจึงมุ่งเน้นไปที่ดัชนีเชิงพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ลุ่มน้า การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่เป็นปัจจัยเสริมเพิ่มระดับความรุนแรง ด้วยการปรับถมพื้นที่
เกษตรกรรมซึ่งเคยทาหน้าที่เป็นแก้มลิงรองรับน้าหลากในช่วงฤดูฝน การปรับถมแหล่งน้าธรรมชาติ บ่อน้าท้ายลาเหมือง
ลาเหมืองดั้งเดิม หรือแม้กระทั่งการรุกล้าพื้นที่ริมน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ขนาดของพื้นที่รับน้าลดลง ดังนั้น
เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักหรือมีปริมาณน้าฝนสะสม ณ ช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่า 100 มิลลิเมตร มวลน้าปริมาณมากที่ขาด
พื้นที่รองรับ กอปรกับทางหลากของน้าถูกปิดกั้นด้วยเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ปรับถม ไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้
สะดวก จึงมีผลให้ภาวะน้าท่วมระดับมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ส่วนดัชนีบ่งชีส้ าคัญของเหตุปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มี
ผลต่อ ภาวะแห้ งแล้ งในพื้น ที่อาเภอสั นทราย ได้แก่ พื้นที่ เพาะปลูก และระบบผลิ ตภาคเกษตรที่เป็น ตัวแปรสาคั ญ ของ
ปริมาณความต้องการใช้น้าที่ต้องพิจารณาควบคูไ่ ปกับดัชนีบ่งชีด้ ้านการบริหารจัดการน้าเชิงโครงสร้างกายภาพเพื่อให้เกิด
ภาวะสมดุลระหว่างปริมาณน้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
2. ความน่าเชื่อถือของการประเมินเชิงพื้นที่
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพื้นที่อาเภอสันทราย ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง และเมื่อ
นาแผนที่ที่มผี ลการประเมินพื้นที่เสี่ยงระดับรุนแรง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริงเชิงพื้นที่ซ้อนทับกับแผนที่สถานการณ์จริง พบว่า
ผลการประเมินภาวะน้าท่วมมีค่าความถูกต้องร้อยละ 77.95 สอดคล้องใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
พื้นที่ที่ประสบภาวะน้าท่วมรุนแรงนั้นเป็นผลมาจากลักษณะทางกายภาพเป็นที่ลุ่มต่า มีการลดลงของพื้นที่รับน้าหลากจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่เกษตรกรรมปรับถมเป็นโครงการบ้านจัดสรร อาคารพาณิ ชย์ และเส้นทาง
คมนาคมปิดกั้นสิ่งกีดขวางทางระบายน้าตามธรรมชาติ ส่วนผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งมีค่าความถูกต้องร้อยละ
85.37 สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งในและนอกเขตชลประทาน โดยพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ประสบภาวะแห้ง
แล้งรุนแรงเกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพที่เป็นที่ลาดเชิงเขา ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้าสารอง ส่วนภาวะแห้งแล้งในเขต
ชลประทานเกิดขึน้ จากพื้นที่ที่อยูไ่ กลจากคลองส่งน้า ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้าที่จัดสรได้อย่างเต็มที่ และแหล่งกักเก็บน้า
สารองมีนอ้ ย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้นาสู
้ งตลอดทั้งปีจากการปลูกข้าวนาปรัง
กล่าวได้ว่า การพัฒนาดัชนีจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และการประเมินพื้นที่โดย
ประยุ กต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศ าสตร์ร่วมกับเทคนิคการซ้อนทับแผนที่ ส่งผลให้ ผลการประเมิน สอดคล้อ ง
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อาเภอสันทราย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาพื้นที่เพื่อแก้ไข
ปัญหาภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งอย่างเป็นรูปธรรม
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3. ผลผลิต (output) หรือผลลัพธ์ของโครงการ (outcome)
การวิจัย ปรากฏผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดจากการกลั่นกรองร่วมกันของกลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จนได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
สามารถนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ด้านด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งเทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
แบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ นาไปสู่การบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ยิ่งไปกว่านั้นผลงานวิจัย
และข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถเป็นฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจภาพความสัมพันธ์ของปัญ หาเชิงพื้นที่
ร่วมกัน รวมทั้งปัญหาของพื้นที่ใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาน้าท่วมแบบแยกส่วน ด้วยการผลักดันน้าออกจาก
พื้นที่ของตนเอง เป็นการผลักดันปัญหาไปสู่ชุมชนตอนล่างให้เผชิญมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตนเองกลับประสบสถานการณ์
ภัยแล้งในปีถัดมา เพราะขาดการวางแผนและพื้นที่กักเก็บมวลน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
4. การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง ในพื้นที่อาเภอสันทรายมีฐานข้อมูลเชิงประจักษ์พ้ืนที่เสี่ยงภาวะน้าท่วม
และภาวะแห้งแล้งในพื้นที่อาเภอสันทรายตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ นอกจากนั้นแล้ว งานวิจัยครั้งนีย้ ังได้มีการจัดทา
แผนการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน (ภาพที่ 9) ซึ่งเป็นผู้ชี้เป้าของปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไข โดยมี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และที ม นั ก วิจั ย เป็ น ผู้ ส ร้ า งความเชื่อ มโยงเหตุ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ของ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขที่ชุมชนนาเสนอภายใต้เงื่อนไขศักยภาพ
พื้นที่และเงื่อนไขทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งที่ส ามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้จริงใน
พื้นที่ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการที่มีน้าหนักและความน่าเชื่อถือ
นาเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง หรือองค์กรเอกชนที่มีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่อาเภอ
สันทราย เพื่อเชื่อมโยงแผนบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการในพื้นที่อาเภอสันทรายเข้าไว้ด้วยกันกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่ว ยงานที่ เป็ น ตั ว กลางในการเชื่อ มโยงแผน เพื่ อ เพิ่ม น้าหนั ก และความน่ าเชื่อ ถื อ ก่ อ นน าเสนอคณะรั ฐ มนตรีห รือ
คณะกรรมการทรัพยากรน้า (กนช.) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกลไกหนึ่งที่สามารถเป็นแนวทางในการเชื่อมต่อ
แผนการบริหารจัดการน้าสู่การปฏิบัตกิ ารในพื้นที่
สาหรับแผนการบริหารจัดการน้าเพื่อป้องกันปัญหาภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรง ดัง
แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แผนการบริหารจัดการน้าเพื่อป้องกันปัญหาภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรง
พืนที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและเหตุปัจจัยเชิงพืนที่
รุนแรง
ปานกลาง
ต่้า
แผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
แบบบูรณาการเชิงพืนที่

- พืนที่เกษตรกรรม ชุมชน
ดังเดิม และบ้านจัดสรร
เก่าในเขตทีล่ ุ่มต่้า
- พืนที่รับน้าถูกปรับถมเพื่อ
สร้างโครงการบ้านจัดสรร
และย่านพาณิชย์กรรม
- เส้นทางคมนามคมขยาย
กีดขวางทางน้า

1. แผนการทรัพยากรป่าไม้ในพืนที่อ้าเภอสันทราย
1) จัดท้าแนวเขตป้องกันการบุกรุกพืนที่ป่า
2) ก้าหนดกิจกรรมเพื่อการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ดูแล
รักษาพืนทีป่ ่าต้นน้า
3) จัดตังกลุ่มอนุรกั ษ์และฟื้นฟูปา่ ต้นน้า
2. แผนพัฒนาระบบระบายน้าธรรมชาติ
1) ปรับปรุงล้าน้า บริเวณจุดเสี่ยงที่ไหลผ่าน
ชุมชนหรือพืนที่เกษตรกรรม
2) แนวป้องกันการรุกล้าพืนที่ริมน้า

- พืนที่รับน้าขนาดเล็ก
- บ้านจัดสรรใหม่และ
ย่านพาณิชย์กรรม
อยูบ่ นถนนสายหลัก
ที่กีดขวางทางะบาย
น้าธรรมชาติ

- เกิดขึนทั่วทุกพืนที่พนที
ื ่
เกษตรกรรม พืนที่ชุ่ม
น้า และแหล่งน้า
บริเวณทีร่ าบ ซึ่งท้า
หน้าที่รับน้าหลาก และ
ระบายน้าออกตาม
เส้นทางระบายน้า
ธรรมชาติ

รุนแรง
- พืนที่ลาดเชิงเขานอกเขต
ชลประทาน ขาดแหล่งเก็บน้า
ส้ารองและไม่มีล้าน้าไหลผ่าน
- อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก สภาพ
รกร้าง ตืนเขิน ปริมาณน้าไม่
เพียงพอต่อการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภคในชุมชนที่
เกิดขึนใหม่บนทีล่ าดเชิงเขา

พืนที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง
ค่อนข้างรุนแรง
ปานกลาง
- พืนที่นอกเขตชลประทาน
สามารถใช้น้าจากล้าห้วย
ธรรมชาติได้บา้ งในฤดูแล้ง
- พืนที่เกษตรขนาดใหญ่ใน
เขตชลประทานแต่อยู่
ปลายคลองส่งน้า และไม่มี
แหล่งเก็บน้าระดับไร่นา

- พืนที่ปลูกข้าวนาปรัง
ขนาดใหญ่ตลอดทังปี
ใช้น้าที่จัดสรรผ่าน
คลองชลประทานสาย
หลัก ซึ่งมีปัญหาในช่วง
ปีท่มี ีฝนตกน้อย
- แหล่งกักเก็บน้าส้ารอง
มีน้อย

ต่้า
- พืนทีแ่ รกที่ได้รับน้าจาก
คลองส่งน้าสายหลัก
- มีแหล่งกักเก็บน้าส้ารอง
ขนาดใหญ่สามารถใช้เพื่อ
การเพาะปลูกข้าวนาปรัง
ได้ตลอดทังปี
- ขาดแคลนน้าบางช่วงเวลา
ในปีท่มี ีฝนตกน้อย

แผนการบริหารจัดการร่วมกันเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรป่าไม้จนเกินความสามารถในการทดแทน
ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพืนที่อ้าเภอสันทราย









1) ปรับปรุงระบบระบายน้าโครงการบ้านจัดสรร





2) ขยายหรือเพิ่มจ้านวนท่อลอดของเส้นทาง
คมนาคมที่กีดขวางทางระบายน้า





3. แผนการพัฒนาระบบระบายน้าด้านโครงสร้าง





4. แผนการปรับปรุงอ่างเก็บน้า
5. แผนการพัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
6. แผนพัฒนาระบบเหมืองฝายและแหล่งเก็บน้าธรรมชาติ
1) พัฒนาเหมืองฝายดังเดิม
2) ขยายบ่อน้าท้ายล้าเหมือง
3) ขยายและฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งชุ่มน้า





7. แผนการพัฒนาระบบผลิตภาคเกษตร
1) ส่งเสริมระบบผลิตแบบวนเกษตร


















2) ปรับระบบผลิตไม้ผลนอกเขตชลประทาน
3) ปรับระบบผลิตพืช (ไม้ดอก) ในเขตชลประทาน
4) ปรับระบบผลิตพืช (พืชผัก) ในเขตชลประทาน

หมายเหตุ  แผนบริหารจัดการหลัก





 แผนบริหารจัดการรอง
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ภาพที่ 9 แผนการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการในเขตพื้นที่อาเภอสันทราย
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การกระจายพันธุ์และการติดผลของต้นไม้ในแปลงศึกษาป่าถาวร มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย
Distributions and fruit productivities of some trees in CRRU’s forest permanent plot
จุฑามาศ ชาหา1, นิตยา สวัสดี1, สุทธิ มลิทอง2 และ สมบูรณ์ คาเตจา1*
Jutamart Chamha1, Nittaya Sawutdee1, Sutti Malithong2 and Somboon Kamtaeja1*
บทคัดย่อ
การศึกษาการกระจายพันธุ์ และการติดผลของต้นไม้ในพื้นที่ป่า ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 โดยการเก็บข้อมูลการติดผลและข้อมูลการกระจายของ
ต้นไม้ (GBH > 15 ซม.) ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ของพืช 6 ชนิด จานวน 533 ต้น ได้แก่ เหมือด จานวน 309 ต้น กอม
จานวน 100 ต้น ตองเต๊า จานวน 67 ต้น หมีเหม็น จานวน 26 ต้น มะหาด จานวน 18 ต้น และหว้า จานวน 13 ต้น
พบว่า กอม และตองเต๊า มีอั ต ราการติด ผลของต้น ไม้สู งมาก ที่ 95% และ ตองเต๊า 89.6% ของจ านวนต้น ที่ พบ
ตามลาดับ และอัตราการติดผลน้อยกว่า 35% ของจานวนต้นที่พบ ได้แก่ หมีเหม็น (34.6%) หว้าใหญ่ (23.1%) มะหาด
(22.2%) และเหมือด (15.5%) ตามลาดับ และจากข้อมูลความหนาแน่นและการกระจายตัวของต้นไม้ทั้ง 6 ชนิด พบ
ต้นไม้ชนิดเด่นของพื้นที่ 3 ชนิด ได้แก่ ต้นเหมือด (7.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม.) ต้นกอม (2.2 x 10-3 ต้น/ตร.ม.) และตองเต๊า
(1.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม.) และต้นไม้ที่เป็นพบน้อย ได้แก่ หมีเหม็น (0.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม.) มะหาด (0.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม.)
และหว้า (0.3 x 10-3 ต้น/ตร.ม.)
คาสาคัญ: อัตราการติดผล, การกระจาย, ความหนาแน่นของต้นไม้, ป่าเบญจพรรณ
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Abstract
Tree’s distribution and fruit productivities of six species were studied in CRRU’s forest permanent plot.
This study was conducted between May and September, 2017. Each tree (GBH > 15 cm.) were evaluated for fruit
producing or not, and they were collected the geographical data. We collected 533 trees including; 309 of Aporosa
villosa (Wall. ex Lindl.) Baill., 100 of Microcos paniculata L., 67 of Mallotus barbatus Mull.Arg., 26 of Litsea glutinosa
(Lour.) C.B.Rob., 18 of Artocarpus lacucha Roxb. and 13 of Syzygium cumini (L.) Skeels. We found that Microcos
paniculata L. and Mallotus barbatus Mull.Arg. were highly fruit productive species of 95% and 89.5%, respectively,
the rest four species were low fruit production rate, less than 35%. Tree density and distribution indicated that
three species, Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. ( 7.1 x 1 0 - 3 trees/ m2) , Microcos paniculata L. (2.2 x 1 0 - 3
trees/m2), Mallotus barbatus Mull.Arg. (1.5 x 10-3 trees/m2), were dominance in this area, and three species, Litsea
glutinosa (Lour.) C.B.Rob. (0.5 x 10 -3 trees/m2), Artocarpus lacucha Roxb. (0.4 x 10 -3 trees/m2) and Syzygium
cumini (L.) Skeels. (0.3 x 10-3 trees/m2), were rare.
Keywords: fruit productivity, distribution, tree density, deciduous forest

บทนา
การออกผลของพันธุ์ไม้ป่าผลัดใบได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจากัดทางสิ่งแวดล้อมหลายประการ [1, 2] เช่น
ความชื้นในดิน ปริมาณน้าฝน อุณหภูมิ แสง ความสูงจากระดับน้าทะเล ธาตุอาหารในดิน และรูปแบบการสืบพันธุ์ของ
ต้นไม้แต่ละชนิด เป็นต้น ทาให้ต้นไม้แต่ละชนิดหรือต้นไม้ชนิดเดียวกันซึ่งขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน มีชีพลักษณ์ที่
แตกต่างกันออกไป หรือพืชชนิดเดียวกันแต่กระจายอยู่ต่างพืน้ ที่มักมีผลผลิตไม่เท่ากัน เช่น พืชชนิดเดียวกันที่ข้นึ หากอยู่
ต่างทวีปก็มีปริมาณผลไม่เท่ากัน หรือแม้กระทั่งพืชชนิดเดียวกันแต่หากขึ้นในป่าต่างกันก็มักจะมี ปริมาณผลไม่เท่ากัน
[3] การศึกษาปริมาณการติดผลของต้นไม้สามารถให้ข้อมูลสาคัญในการเรียนรู้การทางานของระบบนิเ วศป่าผลัดใบ
ท าให้ ส ามารถคาดคะเนระยะเวลาการกระจายเมล็ ด และการสื บ พั น ธุ์ ข องต้ น ไม้ ระยะเวลาการสุ ก ของผล
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่ในแต่ละฤดูกาล การติดผลของต้นไม้บางชนิดมีความสาคัญต่อความหลากหลาย
ของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่า การติดผลมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของป่าเขตร้อน โดยเฉพาะข้อมูล
ชนิดพันธุ์ไม้มที ี่ติดผลมากและติดผลเป็นระยะเวลานาน สามารถนาไปใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไม้และการเก็บเมล็ด
พันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า [1, 4] การศึกษาชีพลักษณ์ของพืชในป่าผลัดใบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลในระดับ
ชนิดของพืชที่ศึกษา โดยการสุ่มต้นไม้ที่เป็นตัวแทนของแต่ละชนิดที่กาลังศึกษา ทาให้ต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาหลายต้นไม้
ได้รับการประเมินชีพลักษณ์ [4, 5] โดยเฉพาะต้นไม้บางต้นที่ไม่มีการออกดอกออกผลในช่วงที่ทาการศึกษา และขาด
ข้อมูลในเชิงปริมาณของการติดตามชีพลักษณ์ของต้นไม้ [2]
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการติดตามเก็บข้อมูลการติดผลของต้นไม้เป็นรายต้น ต้นไม้แต่ละต้นถูกบันทึกข้อมูล เชิง
ปริมาณผลอย่างต่อเนื่อง และมีการเก็บข้อมูลการกระจายในพื้นที่ศึกษาทั้งต้นที่ติดผลและต้นที่ไม่ติดผล งานวิจัยนี้
สามารถเติม เต็ ม ความรู้ เกี่ ย วกับการศึก ษาชีพลั ก ษณ์ ก ารติด ผลของพั น ธุ์ ไม้ป่า เขตร้ อ น เพิ่ม องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ
การประเมินผลิตของป่าและให้ข้อมูลที่สาคัญต่อการนาไปใช้เพื่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าในอนาคต สามารถใช้
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของป่าได้ในอนาคต และการคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของป่าที่แม่นยาขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้
ผลการศึกษานีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์พันธุ์พืช
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ ศึกษา (study site): ป่ าปกปั กพั นธุ กรรมพืชอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ความสูงจากระดับน้าทะเล 400-450 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูป
สี่ เหลี่ ยมขนมเปี ยกปู น มี ขนาดของพื้ นที่ โดยประมาณ 43,750 ตารางเมตร พิ กั ด UTM 47Q: 588250-588425 ม.,
2210525-2210775 ม. ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป เป็นป่าเบญจพรรณผสมไผ่ พืชส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นของป่าระดับต่าของ
ภาคเหนือของประเทศไทย มีพันธุ์ไม้หนุ่มและลูกไม้ค่อนข้างหนาแน่น ปัจจุบันพื้นที่น้ีใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่า
เขตร้อน และมีการเก็บข้อมูลความหลากหลายของพืชและสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลและติดตามการ
ฟื้นตัวของป่าระยะยาว
ข้อมูลชนิดไม้ (fruiting species): งานวิจัยนี้บันทึกข้อมูลการกระจายตัว และข้อมูลเชิงปริมาณการติดผลของต้นไม้
6 ชนิด ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝน ได้แก่ เหมือด (Aporosa villosa
(Wall. ex Lindl.) Baill.) กอม (Microcos paniculata L.) ตองเต๊ า (Mallotus barbatus Mull.Arg.) หมี เ หม็ น (Litsea glutinosa
(Lour.) C.B.Rob.) มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb.) และหว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels) ต้นไม้เหล่านี้เป็นชนิดพันธุ์
เด่นที่พบในพื้นที่และเป็นพันธุ์พืชอาหารที่สาคัญของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหลายชนิด โดยการติดตาม
ปริมาณการติดผลและตาแหน่งของต้นที่ติดผล ติดแผ่นป้ายอะลูมิเนียมขนาด 1 x 5 ซม. ซึ่งบอกหมายเลขชนิด 3 หลัก
ตามด้วยหมายเลขต้น 3 หลัก เช่น ต้นไม้ที่มีรหัส 404-001 หมายถึง เหมือดต้นที่ 001 เป็นต้น บันทึกขนาดเส้นรอบวง
ระดับอก (GBH) ของต้นไม้ที่มีขนาดมากกว่า 15 เซนติเมตร บันทึกความสูง (เมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุม่ (เมตร)
เก็บข้อมูลปริมาณผลของพืชแต่ละต้น ทุก 2 สัปดาห์ การประเมินปริมาณผลของต้นไม้ จากปริมาณผลที่พบของ
ต้นไม้แต่ละต้น ใช้วิธีการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0 = ไม่มีการติดผล, คะแนน 1 = ติดผลประมาณ ร้อยละ
1-30, คะแนน 2 = ติดผลประมาณ ร้อยละ 31-60 และ คะแนน 3 = ติดผลประมาณร้อยละ 60-100 ต้นไม้ที่ถูกว่าบันทึก
ว่ามีการติดผลในการศึกษาครั้งนี้มีคะแนนการติดผลตัง้ แต่ 2 ขึน้ ไป หรือมีปริมาณการติดผลร้อยละ 31 ขึน้ ไป บันทึกข้อมูล
การกระจายตัวของพืชและตาแหน่งของต้นไม้แต่ละต้น ด้วยโทรศัพท์มือถือ iPhone 5 ใช้แอพพลิเคชั่น Handy GPS Lite
บันทึกพิกัดของต้นไม้แต่ละต้นในระบบ UTM datum WGS84 และในแต่ละครั้งของการบันทึกค่าพิกัดจะต้องมีค่า accuracy
ไม่เกิน ±5.0 เมตร นาข้อมูลที่บันทึกได้สร้างแผนที่การกระจายของพืช โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ QGIS 2.16.1 และ
เปรียบเทียบตาแหน่งการกระจายของต้นไม้แต่ละชนิด

ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลการติดผลของต้นไม้ในพื้นที่ป่า ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จานวน 6 ชนิด ซึ่งเป็นพืชชนิดเด่นของป่าปกปักพันธุกรรมพืช จานวนต้นของพืชที่ศึกษาและติดตามการติดผลในครัง้ นี้
จานวน ทั้งสิ้น 533 ต้น พืชชนิดเด่นที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เหมือด จานวน 309 ต้น กอม จานวน 100 ต้น และ
ตองเต๊า จานวน 67 ต้น (ตารางที่ 1)
การศึกษาครั้งนี้พบว่าต้นไม้ที่สารวจมีอัตราการติดผลค่อนข้างต่า (ตารางที่ 1) โดยอัตราการติดผลเฉลี่ยทั้ง
6 ชนิด อยู่ที่ 46.4% และต้นไม้ส่วนใหญ่มีการติดผลไม่ถึง 35% ได้แก่ หมีเหม็น (34.6%) หว้าใหญ่ (23.1%) มะหาด
(22.2%) และเหมือด (15.5%) และต้นไม้ที่มีอัตราการติดผลสูงมาก ได้แก่ กอม (95%) และตองเต๊า (89.6%)
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ภาพที่ 1 ร้อยละของต้นทีต่ ดิ ผล (สีทึบ) และร้อยละของต้นทีไ่ ม่ตดิ ผล (สีขาว) ของต้นไม้ที่สารวจในพืน้ ที่ศึกษา
ตารางที่ 1 ร้อยละการติดผลของพืชในป่าปกปักพันธุกรรมพืชฯ
ชื่อสามัญ
เหมือด
กอม
ตองเต๊า
หมีเหม็น
มะหาด
หว้า

เส้นรอบวง
(เมตร)
0.39
0.31
0.21
0.51
0.74
0.29

ความสูง
(เมตร)
6.3
8.0
3.3
6.8
8.6
2.6

ทรงพุม่
(เมตร)
4.3
2.1
2.8
4.1
6.6
2.2

จานวนต้น
ทั้งหมด
309
100
67
26
18
13

ร้อยละ
การติดผล
15.5
95.0
89.6
34.6
22.2
23.1

การกระจายตัวของพืช
การกระจายตัวของพืชในพืน้ ที่สว่ นใหญ่มกี ารกระจายตัวที่แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิด ดังนี้
เหมือด พบจ านวนมากที่ สุ ด 309 ต้น มี ความหนาแน่นของการกระจายพั นธุ์ เท่ ากั บ 7.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม.
เป็นต้นไม้ที่พบกระจายทั่วไปในพื้นที่ศกึ ษา มีร้อยละของต้นที่ติดผลน้อยที่สุด ความหนาแน่นของการกระจายพันธุ์ของต้นที่
ติดผล เท่ากับ 1.0 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ส่วนใหญ่ต้นเหมือดที่ติดผลจะกระจายหนาแน่นบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา
(ภาพที่ 2 ก)
กอม พบจานวนทั้งสิน้ 100 ต้น มีความหนาแน่นของการกระจายพันธุ์ เท่ากับ 2.2 x 10-3 ต้น/ตร.ม. เป็นชนิดพันธุ์
ที่มีร้อยละของต้นที่ติดผลมากที่สุด ความหนาแน่นของการกระจายพันธุ์ของต้นที่ติดผล เท่ากับ 2.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม.
การกระจายของต้นกอมที่ติดผลส่วนใหญ่พบหนาแน่นบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษา
(ภาพที่ 2 ข)
ตองเต๊า พบจ านวนทั้ ง สิ้น 67 ต้น มีค วามหนาแน่น ของการกระจายพั น ธุ์ เท่ า กั บ 1.5 x 10 -3 ต้น /ตร.ม.
และความหนาแน่นของต้นที่มีการติดผล เท่ากับ 1.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งมีการกระจายตัวหนาแน่นบริเวณทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของพืน้ ที่ศึกษา (ภาพที่ 2 ค)
หมีเหม็น พบจานวนทั้งสิ้น 26 ต้น มีความหนาแน่น ของการกระจายพั นธุ์ เท่ากับ 0.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม.
พบกระจายตัวห่าง ๆ ทั่วพื้นที่ศึกษาและความหนาแน่นของต้นที่มีการติดผล เท่ากับ 0.2 x 10-3 ต้น/ตร.ม. การกระจาย
ตัวของต้นที่ติดผลส่วนใหญ่กระจายอยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ (ภาพที่ 2 ง)
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มะหาด พบจานวนทั้งสิ้น 18 ต้น มีความหนาแน่นของการกระจายพันธุ์ เท่ากับ 0.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และ
ความหนาแน่นของต้นที่ติดผล 0.08 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งส่วนใหญ่กระจายแบบกลุ่มอยู่บริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่
(ภาพที่ 2 จ)
หว้า พบจานวนทั้งสิ้น 13 ต้น มีความหนาแน่นของการกระจายพันธุ์ เท่ากับ 0.3 x 10-3 ต้น/ตร.ม. พบการติด
ผลเพียง 3 ต้น ความหนาแน่น เท่ากับ 0.06 x 10-3 ต้น/ตร.ม. (ภาพที่ 2 ฉ)

ภาพที่ 1 แผนที่การกระจายของต้นไม้ในพื้นที่ศึกษา ทั้ง 6 ชนิด ( : ตาแหน่งของต้นไม้แต่ละชนิด,
 : ตาแหน่งของต้นที่ติดผลของต้นไม้แต่ละชนิด)
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วิจารณ์และสรุปผล
อัตราการติดผลของพืชในป่าผลัดใบขึน้ อยูก่ ับหลายปัจจัยทั้งกายภาพและทางชีวภาพ [4] โครงสร้างของดอกและ
กระบวนการปฏิสนธิของต้นไม้อาจมีผลต่ออัตราการติดผลของพันธุ์ไม้เอง [6] ต้นไม้ที่มีการแยกต้นแยกเพศ เช่น เหมือด
หมีเหม็น และตองเต๊า มีดอกเพศผู้และต้นเพศเมียอยู่คนละต้น ทาให้บางต้นที่ปรากฏในพื้นที่ไม่มีผล (ต้นที่มีดอกเพศผู้)
ต้นไม้กลุ่มนี้จาเป็นต้องใช้ตัวกลางช่วยในการกระจายละอองเรณูจากต้นเพศผู้ไปยังต้นที่มีดอกเพศเมีย เช่น ลม น้าฝน
แมลง นก เป็นต้น [7] ซึ่งมีผลต่ออัตราการติดผลของต้นไม้ชนิดนั้นๆ และทาให้โอกาสการปฏิสนธิของการปฏิสนธิระหว่าง
ต้นที่อยู่ไกลกันมีลดลง ซึ่งทาให้ร้อยละการติดผลของหมีเหม็น (34.6%) และเหมือด (15.5%) น้อยเมื่อเทียบกับต้นไม้
ชนิดอื่น อย่างไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตองเต๊า ซึ่งมีดอกแยกเพศแยกต้นเช่นกันพบการติดผลถึง 89.6% ต้นตองเต๊าที่
พบทั้งหมด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับต้นไม้บางชนิดมีดอกแยกช่อบนต้นเดียวกัน เช่น มะหาด ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่
บนต้นเดี ยวกั น และต้นไม้ที่มี ดอกสมบู รณ์ เพศ ได้ แก่ หว้า และกอม ต้นไม้กลุ่ มนี้มีโอกาสของการติ ดผลมากกว่ า
เพราะการปฏิสนธิสามารถเกิดขึ้นบนต้นเดียวกันหรือสามารถเกิดขึ้นได้ภายในดอกเดียวกัน ทาให้ร้อยละของการติดผล
ของต้นไม้ในกลุ่มนี้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กอม (95.0%)
การกระจายพั นธุ์ ข องต้น ไม้แ ต่ละชนิดมีความจ าเพาะต่อ ลั กษณะของพื้น ที่ โดยมีปัจ จั ย ทางชีวภาพและ
กายภาพ เช่น ปริมาณแสงแดด ความชื้น อุณหภูมิ ของดิน และธาตุอาหาร เป็นตัวกาหนดการกระจายพันธุ์ของต้นไม้
แต่ละชนิด [8] และความหนาแน่นของต้นไม้มผี ลทาให้ผลผลิตขัน้ ต้นของป่าลดลง ต้นไม้บางชนิดที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะ
บดบังแสง ทาให้ปริมาณแสงที่ต้นไม้ขนาดเล็กกว่าได้รับน้อยลง และมีผลต่อผลผลิตขั้นต้นของพืชโดยตรง [9] พื้นที่ดา้ น
ตะวันตกของพื้นที่เป็นบริเวณที่ไม้ไผ่ข้นึ หนาแน่นบดบังแสงที่จะส่องลงมายังป่า ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณการติดผลของ
ต้นบางชนิดที่เป็นพืชที่ต้องการแสงมาก ทาให้พืชบางชนิดที่อยู่บริเวณนี้มีปริมาณการติดผลน้อยลง เช่น เหมือด และ
ตองเต๊า และมักพบว่าเหมือดและตองเต๊ากระจายตัวมากบริเวณด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของพื้นที่ซึ่ งเป็นบริเวณที่
โล่ง มีต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นแข่งขันไม่มากทาให้ต้นไม้ทั้งสองชนิดได้รับปริมาณแสงที่เต็มที่ ซึ่งต่างจากต้นไม้บางชนิด เช่น
กอม หมีเหม็น หว้า และมะหาด ซึ่งเป็นพืชกึ่งดิบแล้ง มักพบบริเวณที่ชนื้ สามารถเจริญแข่งขันกับต้นไม้อ่นื ได้ดี ไม้กลุ่ม
นี้มักมีลาต้นที่คอ่ นข้างสูง ทาให้สามารถแทงเรือนยอดขึน้ ไปรับแสงได้ดี และแม้กระทั่งพื้นที่ที่เป็นไผ่มักมีพันธุ์ไม้เหล่านี้
ขึน้ ปะปนอยู่และสามารถให้ผลได้
ความชื้นและปริมาณธาตุอาหารในดินมีผลต่อการติดผลของต้นไม้และการกระจายตัวของต้นไม้ในป่าผลัดใบ
[8, 10] ยกตัวอย่างเช่น Wang et al. (2012) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นในดินและการกระจายตัวของพืช
5 ชนิด พบว่า ข้าวโพด (Zea mays) มีประมาณความชื้นในดินสูงที่สุด Andropogon sp. และ Artemisia scoparia มักขึน้ ในใน
บริ เวณที่ มี ความชื้ นในดิ นปานกลาง ในขณะที่ Spiraea pubescens และ Robinia pseudoacacia มั กขึ้นในในบริ เวณที่ มี
ความชื้นในดินน้อย จากการศึกษาตรั้งนี้พบว่าบริเวณตอนกลางและด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศกึ ษาเป็นบริเวณที่ลุ่มและมี
น้าขังในช่วงฝนตก โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นบริเวณที่อยู่ติดกับลาคลองสาธารณะ ทาให้บริเวณตอนกลาง
และด้านตะวันตกของพื้นที่มีความชื้นสูงกว่าบริเวณอื่น พบว่า หมีเหม็น หว้า และมะหาด สามารถเจริญเติบโตดีบริเวณนี้
และมีอัตราการติดผลมาก ตรงข้ามกับเหมือด ตองเต๊า และกอม ซึ่งเป็นพืชทนแล้ง ส่วยใหญ่พบบริเวณด้านทิศตะวันออก
และทิศใต้ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มคี วามชื้นน้อยกว่า โดยเฉพาะตองเต๊า และกอม ที่มอี ัตราการติดผลมากกว่า 85%
ของจานวนต้นทั้งหมดที่พบ พืชทั้งสองชนิดเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนแล้งได้ดี และมีอัตราการติดผลที่ดี เหมาะสาหรับนาไปใช้เป็น
ไม้เบิกนาในการฟื้นฟูป่า
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สรุปผล
การศึกษาการติดผลของต้นไม้ในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในพื้นที่ 43,750 ตร.ม.
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 โดยการเก็บข้อมูลการติดผลและข้อมูลการกระจายของต้นไม้ด้วยระบบ
ภูมิสารสนเทศ ของพืช 6 ชนิด ที่มี GBH > 15 ซม. จานวน 533 ต้น ได้แก่ เหมือด จานวน 309 ต้น กอม จานวน 100 ต้น
ตองเต๊า จานวน 67 ต้น หมีเหม็น จานวน 26 ต้น มะหาด จานวน 18 ต้น และหว้า จานวน 13 ต้น ต้นไม้ที่สารวจมีอัตราการ
ติดผลโดยเฉลี่ยทั้ง 6 ชนิด เท่ากับ 46.4% อัตราการติดผลของต้นไม้แต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังนี้ กอม (95.0%) ตองเต๊า
(89.6%) หมีเหม็น (34.6%) หว้า (23.1%) มะหาด (22.2%) และเหมือด (15.5%) ตามลาดับ ความหนาแน่นและการกระจายตัว
ของต้นไม้ทั้ง 6 ชนิดส่วนใหญ่มีการกระจายตัวแบบกลุ่ม และการกระจายตัวของต้นที่ติดผลของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีรูปแบบ
ไม่แน่นอน ดังนี้ เหมือดมีความหนาแน่น 7.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และความหนาแน่นของการของต้นเหมือดที่ติดผล เท่ากับ
1.0 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งส่วนใหญ่พบกระจายบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่ กอมมีความหนาแน่น 2.2 x 10-3 ต้น/ตร.ม.
และความหนาแน่นของต้นกอมที่ตดิ ผล เท่ากับ 2.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งส่วนใหญ่พบหนาแน่นบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ ตองเต๊ามีความหนาแน่น 1.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และความหนาแน่นของต้นตองเต๊าที่ติดผล เท่ากับ
1.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งพบมากบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ หมีเหม็นมีความหนาแน่น 0.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และ
ความหนาแน่นของต้นหมีเหม็ นที่ ติดผล เท่ ากั บ 0.2 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่ งพบมากบริ เวณตอนกลางของพื้นที่ มะหาดมี
ความหนาแน่น 0.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และความหนาแน่นของต้นมะหาดที่ติดผล เท่ากับ 0.08 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งพบมาก
บริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่ และหว้ามีความหนาแน่น 0.3 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ความหนาแน่นของต้นหว้าที่ติดผล เท่ากับ
0.06 x 10-3 ต้น/ตร.ม.
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คุณภาพน้าในแม่น้าโขง จังหวัดนครพนม
Quality of water in Mekong River Nakhon Phanom province
นันทวัน เอือ้ วงศ์กูล1*
Nunthawun Uawonggul1*
บทคัดย่อ
จากการวิเคราะห์คุณภาพน้าตัวอย่างจากแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม ทาการเก็บตัวอย่างน้าจานวน 12 จุด
เก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2559 ทาการวิเคราะห์คุณภาพน้า ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้า
ความโปร่งแสง pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้า ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนไตรท์ ความกระด้างและความเป็นด่าง
พบว่า อุณหภูมิอากาศในช่วง 16.0 – 33.0C อุณหภูมิน้าในช่วง 22.9 – 30.4C ความโปร่งแสงในช่วง 2.0 – 81.0
เซนติเมตร ค่า pH อยู่ระหว่าง 6.59 – 8.85 ปริมาณออกซิเจนละลายน้าในช่วง 3.5 – 10.0 mg/L ความกระด้างมีค่า
ระหว่า ง 85.0 – 285.0 mg/L และค่ า ความเป็ น ด่ า งมีค่า ระหว่าง 22.0 – 49.5 mg/L ไม่พ บแอมโมเนีย และไนไตรท์
รวมถึ ง ไม่ พ บความแตกต่ า งทางสถิ ติ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพน้ าทุ ก ค่ า ระหว่ า งจุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า ง (p>0.05) แต่ พ บการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้า ความโปร่งแสง ค่า pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้า ความกระด้างและ
ความเป็นด่างในฤดูกาลที่แตกต่างกัน (p<0.05) ความโปร่งแสงในช่วงฤดูฝนมีค่าไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์
น้าเนื่องจากฝนที่ตกทาให้มีการชะล้างดินบริเวณริมตลิ่งลงมาในแม่น้า มีผลทาให้ปริมาณของแข็งแขวนลอยเพิ่มมากขึน้
นอกจากนี้ยังพบความแปรปรวนของความโปร่งแสงที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศและการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขงอีกด้วย ดังนัน้ จึงควรเฝ้าระวังเกี่ยวกับความโปร่งแสงของน้าในแม่น้าที่
มีค่าไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้
คาสาคัญ: คุณภาพน้า, แม่นาโขง,
้
จังหวัดนครพนม
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Abstract
The water quality of Mekong River Nakhon Phanom Province analysis, the water samples were collected from 12
stations between March to December 2559. Water qualities as air temperature, water temperature, transparency, pH,
Dissolved oxygen (DO), NH3, NO2-, hardness and alkalinity were analyzed. The results showed that air temperature ranged
from 16.0 - 33.0C, water temperature were 22.9 - 30.4C, transparency ranged from 2.0 - 81.0 cm, pH ranged from
6.59 - 8.85, DO ranged from 3.5 - 10.0 mg/L, hardness ranged from 85.0 - 285.0 mg/L and alkalinity ranged from
22.0 - 49.5 mg/L, NH3 and NO2- were not found. Water quality values within each station had no statistically difference
(p>0.05). While, the difference were found in almost water quality, as air temperature, water temperature, transparency,
pH, DO, hardness and alkalinity between seasons (p<0.05). In rainy-season, transparency was not suitable for aquatic living
suggesting that the rainfall wash the ground and flows down to the river cause the increasing of suspend matter. Moreover,
transparency was not naturally because of climate change and dam construction. Thus the unsuitable transparency of water
in the river for aquatic living are of concern.
Keywords: water quality, Mekong River, Nakhon Phanom Province

บทนา
แม่น้าโขงเป็นแม่น้าขนาดใหญ่ ไหลผ่านพื้นที่ประเทศต่าง ๆ ทั้งหมดหกประเทศ เรียกว่า ประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง แม่น้าโขงรวมถึงพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าโขงมีความหลากลายทางชีวภาพ มีระบบนิเวศที่แตกต่างกันไปตาม
ฤดูกาลระหว่างฤดูนาลดและฤดู
้
นาหลาก
้
ทาให้มีพืชพรรณไม้น้ามากกว่า 65 ชนิด พันธุ์ปลามากกว่า 100 ชนิด ชุมชน
สองฝั่งแม่น้าโขงเป็นชุมชนที่มีวิถีชี วิตที่พ่ึงพาแม่น้าโขงเป็นหลัก คนกลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์จากแม่น้าโขงโดยตรงทั้ง
ด้านอาหาร สมุนไพรและเศรษฐกิจ ได้แก่ การทาประมง การทาเกษตรริมโขง การเพาะเลี้ยงปลาในกระชังริมโขง
การรับจ้างนานักท่องเที่ยวล่องแม่น้าโขง สาหรับคนในชุมชนริมแม่น้าโขง แม่น้าโขงไม่ได้เป็ นเพียงแค่แหล่งอาหารและ
แหล่งรายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งน้าในการอุปโภค บริโภค แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่ทางสังคมเพื่อใช้ใน
กิจกรรมประเพณี พิธีการสาคัญต่าง ๆ [1, 2] ในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตของสังคมแบบทุนนิยมริมฝั่งแม่น้าโขง
จนเกิดเป็นชุมชนเมือง มี การใช้ประโยชน์จากแม่น้าโขงทางเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนครพนมเลีย้ งปลาชนิดต่าง ๆ ในกระชังตามริมฝั่งแม่นาโขง
้
เช่น ปลาโมง
ปลาสวายโมง ปลานิล เป็นต้น [3, 4] ทาให้มีการใช้สารเคมีอินทรีย์และอนินทรี ย์ในการเลีย้ งปลาเพิ่มมากขึน้ มีการทา
ประมงโดยใช้เครื่องมือทาการประมงที่มีรูปแบบหลากหลาย มีประสิทธิภาพในการจับปลาได้จานวนมากขึ้น การทา
ประมงที่ผิดกฎหมายและการทาประมงโดยขาดจิตสานึก [5] ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ การลดลงของความ
หลากชนิดและจานวนปลา รวมทั้งการเสื่อมโทรมลงและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้า [6] ดังนัน้ การติดตามตรวจสอบ
สภาพแหล่งน้า นับว่ามีความสาคัญในการเฝ้าระวังคุณภาพน้าเพื่อทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้าในปัจจุบัน ปัญหา
หรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะนาไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้า การแก้ไขและ
ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้านัน้ ได้ทันท่วงที [7]
ดั ง นั้น ในการศึก ษาครั้ ง นี้ผู้ วิจั ย จึ ง สนใจศึก ษาคุ ณ ภาพน้าในแม่น้าโขง เขตจั ง หวั ด นครพนม โดยมุ่ง เน้ น
การตรวจสอบคุณภาพน้าที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้ ได้แก่ อุณหภูมนิ า้ ความโปร่งแสง pH ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า (DO) ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนไตรท์ ความกระด้างและความเป็นด่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
น้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม สาหรับใช้เป็นข้ อมูลในการบริ หารจัดการทรั พยากรน้าให้ เกิ ดประสิท ธิ ภ าพ
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ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะนามาซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณภาพน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม ที่สง่ ผลต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่างน้า
ทาการเก็บตัวอย่างน้าจากแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้า จานวน 12 จุด (ภาพที่ 1)
ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 1 บ้านหัวหาด จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 2 บ้านแพง จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 3 บ้านท่าลาด จุดเก็บ
ตัวอย่างน้าที่ 4 บ้านปากห้วยม่วง จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 5 บ้านไชยบุรี จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 6 บ้านท่าควาย จุดเก็บ
ตัวอย่างน้าที่ 7 กลางเมืองนครพนม จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 8 บ้านหนองจันทร์ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 9 บ้านหนาด จุดเก็บ
ตัวอย่างน้าที่ 10 บ้านนาทาม จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 11 บ้านหัวบึงท่าและจุดเก็บตัวอย่า งน้าที่ 12 บ้านน้าก่า ทาการเก็บ
ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2559 ในฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน - สิงหาคม) และฤดูหนาว (กันยายน ธันวาคม) โดยใช้เครื่องมือสาหรับเก็บตัวอย่างน้าแนวตั้ง (Kemmerer Water Sampler) และทาการวัดค่าคุณภาพน้า ณ
จุดเก็บตัวอย่างน้า ได้แก่ อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน้าด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ทาการวัด pH และปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า (DO) โดยใช้ multimeter (HACH HQ40D) ทาการวัดความโปร่งแสงโดยใช้ Secchi disc ทาการวัดปริมาณ
แอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์โดยใช้ NH3 test kit และ NO2- test kit ตามลาดับ รวมถึงทาการวิเคราะห์คุณภาพน้าใน
ห้องปฏิบัตกิ าร ได้แก่ ความกระด้างด้วยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.01 M EDTA โดยใช้ Eriochrome black T
เป็นอินดิเคเตอร์ ทาการไตเตรตจนกระทั่งถึงจุดยุติ คือสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงแดงเป็นสีนาเงิ
้ น จากนั้นนาปริมาตร
ของสารละลายมาตรฐาน 0.01 M EDTA ที่ใช้มาคานวณหาความกระด้างในน้าตัวอย่าง และทาการวัดความเป็นด่าง
ด้วยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 โดยใช้ phenolphthalein และ methyl orange เป็นอินดิเคเตอร์
ทาการไตเตรต 2 ขั้น คือ ไตเตรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 โดยใช้ phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์
จนกระทั่งถึงจุดยุติ คือสารละลายเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นไม่มสี ีจากนั้นเติม methyl orange ลงในในน้าตัวอย่างที่ผ่านการ
ไตเตรตข้างต้นแล้วไตเตรตต่อ จนกระทั่งถึงจุดยุติ คือสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม จากนั้นนาปริมาตรของ
สารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 ที่ใช้มาคานวณหาความเป็นด่างในน้าตัวอย่าง
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้าในแม่นาโขง
้
เขตจังหวัดนครพนม
การวิเคราะห์ทางสถิติ
นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี One Way ANOVA จากนั้น
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของ Scheffé มีค่าระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรม SPSS version 23.0

ผลการศึกษา
จากการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้าตัวอย่างจากแม่นาโขง
้
เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 12
จุดเก็บ ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 ได้ผลแสดงในตารางที่ 1 - 9 จากตาราง พบว่า อุณหภูมิอากาศในฤดูร้อน
ฤดูฝนและฤดูหนาวอยูใ่ นช่วง 22.0 - 31.0, 26.0 - 33.0 และ 16.0 - 30.0C ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่าง
พบว่า จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 1 มีอุณหภูมิอากาศในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวเฉลี่ยเท่ากั บ 28.0±1.0, 27.3±1.3 และ
26.8±2.9C ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.5±2.9, 27.2±1.0 และ 27.1±2.8C ตามลาดับ จุด
เก็บตัวอย่างน้าที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.3±1.0, 27.5±1.5 และ 26.8±2.2C ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 4 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 28.3±1.0, 27.7±1.5 และ 27.1±2.8C ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.7±1.0, 29.0±3.6
และ 23.1±6.3C ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.0±1.0, 28.2±1.4 และ 25.4±2.9C ตามลาดับ
จุ ดเก็ บตั วอย่างน้าที่ 7 มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 26.2±1.0, 27.7±1.0 และ 25.1±3.5C ตามล าดั บ จุ ดเก็ บตั วอย่างน้าที่ 8 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.5±1.0, 27.5±0.9 และ 25.3±3.3C ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.5±1.0,
29.0±2.6 และ 25.0±2.2C ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.4±1.0, 28.3±3.2 และ 25.9±2.8C
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ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 11 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.6±1.0, 28.2±1.8 และ 26.6±3.0C ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้า
ที่ 12 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.7±1.0, 28.2±2.0 และ 25.8±2.6C ตามลาดับ สาหรับอุณหภูมนิ าในฤดู
้
ร้อน อยูใ่ นช่วง 25.9 –
29.8 C เมื่อพิจารณาตามจุ ดเก็ บตั วอย่ างพบว่า จุ ดเก็ บตั วอย่างน้ าที่ 1 - 12 มี อุ ณหภู มิน้าในฤดู ร้อนเฉลี่ ยเท่ ากั บ
28.3±0.8, 28.3±0.7, 28.3±0.9, 28.3±0.9, 28.3±1.2, 28.7±1.0, 28.5±1.1, 28.6±1.1, 27.8±1.6, 29.2±0.6, 29.1±0.7
และ 29.0±0.7C ตามลาดับ อุณหภูมิน้าในฤดูฝนอยู่ในช่วง 27.1 – 30.4C เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.7±1.3, 29.0±1.7, 29.0±1.5, 29.0±1.7, 28.7±1.4, 29.1±1.4, 29.0±1.4, 29.1±1.3, 29.3±1.3, 29.1±1.1,
29.0±0.9 และ 29.0±0.9C ตามลาดับ และอุณหภูมิน้าในฤดูหนาว อยู่ในช่วง 22.6 – 29.6C เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บ
ตั ว อย่ า งพบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 27.1±1.6, 27.1±1.5, 27.1±1.5, 27.2±1.4, 26.5±3.1, 27.3±1.5, 27.4±1.5, 27.3±1.6,
27.4±2.1, 27.5±1.7, 27.5±1.7 และ 27.4±1.7C ตามลาดับ
ความโปร่งแสงในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวของจุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 1 มีค่าในช่วง 13.5 – 71.0, 3.3 – 20.8
และ 10.0 – 18.0 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.7±29.4, 14.3±9.6 และ 14.1±3.3 cm ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 2 มี
ค่าในช่วง 25.0 – 69.0, 2.8 – 22.8 และ 9.8 – 25.8 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.2±22.3, 14.4±10.3 และ 17.2±6.8 cm
ตามล าดั บ จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าที่ 3 มี ค่ า ในช่ ว ง 22.0 – 81.0, 3.8 – 23.8 และ 8.5 – 26.5 cm มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
53.3±29.7, 15.5±10.4 และ 16.2±7.5 cm ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 4 มีค่าในช่วง 25.0 – 50.0, 2.0 – 23.0
และ 6.3 – 19.5 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.0±15.7, 14.2±10.9 และ 14.3±5.7 cm ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 5 มี
ค่าในช่วง 19.5 – 67.5, 13.0 – 29.5 และ 14.0 – 30.3 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.3±29.4, 21.7±8.3 และ 21.0±6.8 cm
ตามล าดั บ จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าที่ 6 มี ค่ า ในช่ ว ง 20.5 – 77.0, 2.0 – 22.3 และ 7.5 – 22.5 cm มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
55.7±30.7, 13.3±10.3 และ 13.9±6.4 cm ตามล าดั บ จุ ด เก็ บตั ว อย่างน้าที่ 7 มี ค่ า ในช่ว ง 35.8 – 71.5, 2.0 – 26.3
และ 7.0 – 28.0 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.6±21.6, 14.4±12.1 และ 15.9±8.8 cm ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 8 มี
ค่าในช่วง 34.3 – 77.0, 2.8 – 24.0 และ 7.0 – 25.0 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.9±23.3, 13.9±10.6 และ 14.9±7.5 cm
ตามล าดั บ จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าที่ 9 มี ค่ า ในช่ ว ง 27.8 – 79.5, 2.8 – 23.0 และ 12.8 – 24.8 cm มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
53.8±7.1, 13.8±10.2 และ 16.3±5.7 cm ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 10 มีค่าในช่วง 61.0 – 73.0, 7.0 – 15.8 และ
5.3 – 27.5 cm มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 66.8±6.0, 12.5±4.8 และ 15.1±9.2 cm ตามล าดั บ จุ ด เก็ บตั ว อย่างน้าที่ 11 มี ค่ า
ในช่ ว ง 57.5 – 81.0, 6.5 – 17.8 และ 4.0 – 27.0 cm มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 67.8±12.0, 13.2±5.9 และ 15.0±9.4 cm
ตามล าดั บ จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าที่ 12 มี ค่ า ในช่ ว ง 61.0 – 76.5, 6.3 – 19.3 และ 4.5 – 26.8 cm มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
267.0±8.3, 13.7±6.7 และ 14.8±9.9 cm ตามลาดับ
สาหรับค่า pH ในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวอยู่ในช่วง 7.40 – 8.90, 6.90 – 8.10 และ 6.36 - 8.57 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 1 มี pH ในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวเฉลี่ยเท่ากับ 8.12±0.68,
7.67±0.45 และ 7.55±0.20 ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.92±0.20, 7.55±0.18 และ 7.74±0.33
ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.87±0.12, 7.58±0.24 และ 7.81±0.33 ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่
4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.88±0.10, 7.75±0.13 และ 7.65±0.64 ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60±0.00,
7.62±0.33 และ 7.78±0.25 ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.80±0.17, 7.73±0.20 และ 7.51±0.37
ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.63±0.06, 7.53±0.20 และ 7.50±0.54 ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้า
ที่ 8 มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 7.72±0.03, 7.53±0.29 และ 7.46±0.60 ตามล าดั บ จุ ดเก็ บตั วอย่ างน้ าที่ 9 มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ
7.57±0.25, 7.43±0.20 และ 7.85±0.38 ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.07±0.23, 7.15±0.18 และ
7.61±0.26 ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 11 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.83±0.03, 7.28±0.28 และ 7.52±0.62 ตามลาดับ จุดเก็บ
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ตัวอย่างน้าที่ 12 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00±0.26, 7.18±0.25 และ 7.56±0.53 ตามลาดับ ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายน้าใน
ฤดูร้อน อยูใ่ นช่วง 5.5 – 11.5 mg/L เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 1 - 12 มีปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ าในฤดู ร้ อ นเฉลี่ ย เท่ า กั บ 8.8±2.2, 8.3±1.8, 7.7±1.5, 7.7±1.3, 7.6±2.1, 7.4±1.0, 7.0±0.9, 7.6±1.2, 7.6±0.4,
8.3±1.6, 8.3±1.1 และ 8.4±0.8 mg/L ตามล าดั บ ปริ มาณออกซิ เจนละลายน้ าในฤดู ฝนอยู่ ในช่ วง 3.5 – 8.0 mg/L เมื่ อ
พิจารณาตามจุ ดเก็ บตั วอย่างพบว่า มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 5.6±0.5, 6.7±1.0, 5.4±0.9, 5.4±1.2, 5.6±1.0, 5.0±1.4, 5.4±0.4,
5.4±0.5, 5.5±1.0, 5.6±0.8, 5.4±1.3 และ 6.3±0.4 mg/L ตามลาดับ และปริมาณออกซิเจนละลายน้าในฤดูหนาว อยู่ในช่วง
4.0 - 10.0 mg/L เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.2±0.3, 6.7±0.9, 6.2±0.6, 6.3±0.3, 7.9±1.1,
5.8±1.0, 5.8±0.6, 6.0±0.3, 6.4±0.4, 5.6±0.9, 5.1±0.6 และ 5.5±0.3 mg/L ตามลาดับ
ความกระด้างในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวของจุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 1 มีค่าในช่วง 130.0 - 180.0, 125.0 170.0 และ 95.0 - 220.0 mg/L มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 160.0±26.5, 153.3±24.7 และ 141.3±58.1 mg/L ตามล าดั บ จุ ดเก็ บ
ตั ว อย่ า งน้ าที่ 2 มี ค่ า ในช่ ว ง 155.0 - 195.0, 115.0 - 180.0 และ 85.0 - 135.0 mg/L มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 180.0±21.8,
146.7±32.5 และ 110.0±22.0 mg/L ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 3 มีค่าในช่วง 140.0 – 230.0, 155.0 – 185.0 และ
95.0 - 175.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 183.3±45.1, 166.7±16.1 และ 120.0±37.9 mg/L ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 4
มี ค่ าในช่วง 150.0 - 230.0, 150.0 - 190.0 และ 85.0 - 210.0 mg/L มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 190.0±40.0, 166.7±20.8 และ
131.3±55.7 mg/L ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 5 มีค่าในช่วง 140.0 – 195.0, 110.0 – 125.0 และ 85.0 – 170.0 mg/L มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 173.3±29.3, 116.7±7.6 และ 122.5±38.0 mg/L ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 6 มีค่าในช่วง 175.0 210.0, 120.0 - 180.0 และ 100.0 - 175.0 mg/L มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 190.0±18.0, 148.3±30.1 และ 127.5±35.7 mg/L
ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 7 มีค่าในช่วง 170.0 - 285.0, 120.0 - 205.0 และ 90.0 – 245.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
213.3±62.5, 151.7±46.5 และ 142.5±71.0 mg/L ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 8 มีค่าในช่วง 135.0 - 225.0, 100.0 215.0 และ 90.0 - 205.0 cm มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 180.0±45.0, 146.7±60.5 และ 130.0±52.1 mg/L ตามล าดั บ จุ ดเก็ บ
ตั วอย่ างน้ าที่ 9 มี ค่ าในช่ วง 165.0 - 230.0, 145.0 - 210.0 และ 90.0 - 140.0 mg/L มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 198.3±32.5,
168.3±36.2 และ 113.8±22.9 mg/L ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 10 มีค่าในช่วง 175.0 - 230.0, 125.0 - 190.0 และ
85.0 – 150.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 206.7±28.4, 151.7±34.0 และ 113.8±31.5 mg/L ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 11
มี ค่ าในช่วง 170.0 - 245.0, 160.0 - 270.0 และ 90.0 - 225.0 mg/L มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 213.3±38.8, 228.3±59.7 และ
143.8±66.0 mg/L ตามลาดับ จุดเก็บตัวอย่างน้าที่ 12 มีค่าในช่วง 145.0 - 230.0, 110.0 - 200.0 และ 90.0 - 180.0 mg/L
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 193.3±43.7, 145.0±48.2 และ 126.3±44.2 mg/L ตามลาดับ
ส่ วนความเป็ นด่ างในฤดูร้อน อยู่ในช่วง 36.0 - 54.0 mg/L เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตั วอย่างพบว่า จุ ดเก็ บ
ตั ว อย่ า งน้ าที่ 1 - 12 มี ค วามเป็ น ด่ า งในฤดู ร้ อ นเฉลี่ ย เท่ า กั บ 45.0±4.5, 44.8±2.0, 44.0±3.0, 44.2±3.3, 45.3±1.2,
43.0±4.4, 45.0±3.6, 43.8±2.8, 44.7±1.3, 46.3±2.6, 44.3±2.8 และ 45.5±1.8 mg/L ตามลาดับ ความเป็นด่างในฤดูฝน
อยู่ในช่วง 21.0 - 42.5 mg/L เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.7±1.9, 35.5±6.1, 35.0±1.7,
33.8±2.3, 31.0±2.2, 30.7±3.0, 31.2±1.8, 31.2±3.3, 30.8±3.3, 28.7±2.9, 27.0±5.2 และ 28.5±4.0 mg/L ตามล าดั บ
และความเป็นด่างในฤดูหนาว อยู่ในช่วง 20.0 - 40.0 mg/L เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
34.0±3.3, 32.5±4.0, 34.9±2.9, 32.9±3.2, 31.9±7.6, 33.1±5.9, 30.6±5.6, 31.5±6.5, 32.6±7.5, 31.5±6.4, 31.1±7.6
และ 31.3±5.4 mg/L ตามลาดับ สาหรับปริมาณแอมโมเนียและปริ มาณไนไตรท์ทุกจุดเก็ บตัวอย่างและทุ กครั้งที่ เก็ บ
ตัวอย่างไม่พบแอมโมเนียและไนไตรท์ โดยมีปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์เท่ากับ 0.0±0.0 mg/L
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ตารางที่ 1 อุณหภูมิอากาศ (C) จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัว อย่างน้า
จานวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate
statistically significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
29.0±0.0
31.0±0.0
29.0±0.0
28.5±0.0
24.5±0.0
23.0±0.0
23.0±0.0
22.0±0.0
22.5±0.0
29.2±0.3
28.9±0.1
29.2±0.1
26.0±3.4
c, d

ฤดูร้อน
เม.ย.
26.5±0.0
26.5±0.0
27.0±0.0
27.0±0.0
30.0±0.0
28.0±0.0
28.0±0.0
29.5±0.0
29.5±0.0
29.0±0.0
29.0±0.0
29.0±0.0
28.4±1.1
a, b

พ.ค.
28.5±0.0
28.0±0.0
29.0±0.0
29.5±0.0
28.5±0.0
27.0±0.0
27.5±0.0
28.0±0.0
27.5±0.0
27.0±0.0
28.0±0.0
28.0±0.0
28.0±0.7
a, b, c

มิ.ย.
26.0±0.0
26.0±0.0
26.0±0.0
26.0±0.0
26.0±0.0
26.5±0.0
26.5±0.0
26.5±0.0
27.5±0.0
26.0±0.0
26.5±0.0
27.0±0.0
26.3±0.4
b, c, d

ฤดูฝน
ก.ค.
27.5±0.0
27.5±0.0
27.5±0.0
28.0±0.0
33.0±0.0
29.0±0.0
28.5±0.0
28.0±0.0
32.0±0.0
32.0±0.0
30.0±0.0
30.5±0.0
29.4±1.9
a

ส.ค.
28.5±0.0
28.0±0.0
29.0±0.0
29.0±0.0
28.0±0.0
28.0±0.0
28.0±0.0
28.0±0.0
27.5±0.0
27.0±0.0
28.0±0.0
27.0±0.0
28.0±0.6
a, b, c

ก.ย.
26.0±0.0
28.0±0.0
26.0±0.0
28.0±0.0
30.0±0.0
28.0±0.0
28.0±0.0
28.0±0.0
26.0±0.0
28.5±0.0
29.5±0.0
28.0±0.0
27.8±1.2
a, b, c

ฤดูหนาว
ต.ค.
พ.ย.
29.0±0.0 29.0±0.0
29.0±0.0 28.5±0.0
29.0±0.0 28.0±0.0
29.5±0.0 28.0±0.0
26.5±0.0 20.0±0.0
27.5±0.0 24.0±0.0
28.0±0.0 23.5±0.0
28.0±0.0 23.5±0.0
27.5±0.0 22.5±0.0
26.0±0.0 27.0±0.0
27.0±0.0 27.5±0.0
26.0±0.0 27.0±0.0
27.7±1.2 25.7±2.8
a, b, c, d
d

ธ.ค.
23.0±0.0
23.0±0.0
24.0±0.0
23.0±0.0
16.0±0.0
22.0±0.0
21.0±0.0
21.5±0.0
24.0±0.0
22.0±0.0
22.5±0.0
22.0±0.0
22.0±2.0
e

ตารางที่ 2 อุณหภูมิน้า (C) จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้าจานวน
12 จุ ด ระหว่ า งเดื อ นมี น าคม - ธั น วาคม 2559 (ค่ า เฉลี่ ย ±ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน, Different letters indicate
statistically significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
27.9±0.1
28.2±0.0
27.8±0.1
27.9±0.1
26.9±0.0
27.6±0.0
27.4±0.0
27.5±0.0
25.9±0.0
28.7±0.1
28.5±0.0
28.4±0.1
27.5±0.7
c

ฤดูร้อน
เม.ย.
27.8±0.0
27.7±0.0
27.8±0.0
27.7±0.0
28.8±0.0
28.9±0.1
28.6±0.0
28.7±0.1
28.9±0.0
29.0±0.0
29.0±0.1
28.9±0.0
28.4±0.4
b

พ.ค.
29.2±0.0
29.0±0.0
29.3±0.0
29.4±0.0
29.1±0.0
29.6±0.0
29.6±0.0
29.6±0.0
28.5±0.1
29.8±0.0
29.8±0.0
29.8±0.0
29.3±0.3
a

มิ.ย.
29.6±0.0
30.4±0.1
30.3±0.0
30.4±0.1
29.5±0.0
30.4±0.0
30.3±0.1
30.3±0.1
30.2±0.1
29.3±0.0
29.4±0.1
29.3±0.0
29.9±0.4
a

ฤดูฝน
ก.ค.
29.3±0.1
29.4±0.1
29.4±0.1
29.4±0.0
29.6±0.2
29.3±0.0
29.2±0.1
29.2±0.1
29.9±0.1
30.1±0.2
29.6±0.0
29.7±0.1
29.4±0.2
a

ฤดูหนาว
ส.ค.
27.2±0.0
27.1±0.0
27.4±0.0
27.1±0.0
27.1±0.0
27.6±0.0
27.6±0.0
27.7±0.0
27.8±0.0
27.9±0.0
27.9±0.0
27.9±0.0
27.5±0.3
c

ก.ย.
27.9±0.1
27.9±0.1
27.8±0.1
27.9±0.1
28.7±0.1
28.4±0.0
28.6±0.0
28.4±0.0
29.2±0.1
28.7±0.0
28.8±0.0
28.5±0.1
28.4±0.4
b

ต.ค.
28.5±0.0
28.4±0.1
28.6±0.1
28.5±0.0
29.4±0.3
28.6±0.1
28.6±0.1
28.7±0.0
29.1±0.0
29.0±0.1
29.0±0.0
28.9±0.0
28.7±0.3
b

พ.ย.
27.2±0.1
27.0±0.1
27.0±0.1
27.0±0.0
24.8±0.2
27.0±0.2
27.0±0.1
26.9±0.2
26.3±0.1
27.2±0.0
27.2±0.0
27.1±0.0
26.7±0.6
d

ธ.ค.
24.9±0.1
25.0±0.1
25.1±0.1
25.2±0.1
22.9±0.4
25.3±0.1
25.3±0.1
25.1±0.1
24.9±0.1
25.2±0.1
25.1±0.1
25.1±0.1
24.8±0.6
e
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ตารางที่ 3 ความโปร่งแสง (cm) จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้า
จานวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate
statistically significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
71.0±5.7
69.0±1.4
81.0±2.8
50.0±1.4
67.5±2.1
77.0±2.8
71.5±2.1
71.5±2.1
67.8±2.5
76.5±0.7
81.0±1.4
73.0±1.4
69.9±8.4
a

ฤดูร้อน
เม.ย.
52.5±0.7
53.5±0.7
57.0±1.4
54.0±1.4
73.0±0.0
69.5±0.7
74.5±2.1
77.0±2.8
79.5±2.1
66.5±0.7
65.0±1.4
61.0±1.4
67.2±9.8
a

พ.ค.
13.5±2.1
25.0±1.4
22.0±1.4
25.0±1.4
19.5±0.7
20.5±2.1
35.8±1.1
34.3±0.4
27.8±0.4
61.0±1.4
57.5±0.7
63.5±0.7
33.7±3.9
b

มิ.ย.
20.8±1.1
22.8±1.1
23.8±0.4
23.0±2.8
22.5±2.1
22.3±1.1
26.3±1.8
24.0±0.0
23.0±0.7
14.8±3.2
15.3±1.8
15.5±1.4
21.1±3.9
c, d

ฤดูฝน
ก.ค.
18.8±0.4
17.4±1.4
18.8±0.4
17.5±0.7
29.5±12.0
15.5±0.7
14.8±0.4
14.8±0.4
15.5±2.1
15.8±1.1
17.8±1.8
19.3±0.4
17.9±4.6
c, d

ฤดูหนาว
ส.ค.
3.3±1.1
2.8±0.4
3.8±0.4
2.0±0.0
13.0±4.2
2.0±0.0
2.0±0.0
2.8±0.4
2.8±0.4
7.0±0.7
6.5±0.7
6.3±0.4
4.5±3.3
f

ก.ย.
14.5±0.7
18.5±2.1
15.3±1.1
16.5±0.7
20.5±0.7
11.3±0.4
13.0±0.0
13.0±1.4
12.8±0.4
14.8±0.4
14.5±2.1
14.0±0.0
14.8±2.6
d, e

ต.ค.
13.8±0.4
14.5±0.7
14.5±0.0
14.8±0.4
19.0±0.0
14.3±1.1
15.5±0.7
14.5±0.7
13.8±0.4
12.8±1.1
14.3±0.4
14.0±0.0
14.6±1.5
d, e

พ.ย.
10.0±0.0
9.8±0.4
8.5±0.7
6.3±0.4
14.0±0.0
7.5±0.7
7.0±0.0
7.0±0.0
13.8±0.4
5.3±0.4
4.0±0.0
4.5±0.7
8.1±3.2
e, f

ธ.ค.
18.5±0.7
28.5±1.1
26.5±2.1
19.5±0.7
30.3±0.4
22.5±0.7
27.3±1.1
24.5±0.7
24.8±0.4
27.5±0.0
27.0±0.0
26.8±0.4
25.0±3.4
b, c

ตารางที่ 4 ค่า pH จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้าจานวน 12 จุด
ระหว่า งเดือ นมีน าคม - ธั น วาคม 2559 (ค่ า เฉลี่ ย ±ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน, Different letters indicate statistically
significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

มี.ค.
8.00
±0.00
7.80
±0.14
7.80
±0.00
7.85
±0.07
7.60
±0.00
7.70
±0.00
7.60
±0.00
7.70
±0.00
7.40
±0.00

ฤดูร้อน
เม.ย.
7.50
±0.00
7.80
±0.00
8.00
±0.00
8.00
±0.00
7.60
±0.00
7.70
±0.00
7.60
±0.00
7.75
±0.07
7.45
±0.07

พ.ค.
8.85
±0.07
8.15
±0.21
7.80
±0.00
7.80
±0.00
7.60
±0.00
8.00
±0.00
7.70
±0.00
7.70
±0.00
7.85
±0.07

มิ.ย.
8.10
±0.00
7.75
±0.07
7.85
±0.07
7.80
±0.00
7.95
±0.07
7.85
±0.07
7.65
±0.07
7.75
±0.07
7.55
±0.07

ฤดูฝน
ก.ค.
7.65
±0.07
7.40
±0.00
7.50
±0.00
7.60
±0.00
7.25
±0.07
7.45
±0.07
7.30
±0.14
7.20
±0.00
7.20
±0.00

ฤดูหนาว
ส.ค.
7.20
±0.00
7.50
±0.00
7.40
±0.00
7.85
±0.07
7.60
±0.00
7.85
±0.07
7.65
±0.07
7.65
±0.07
7.55±0.0
7

ก.ย.
7.30
±0.00
7.30
±0.00
7.35
±0.07
6.72
±0.05
7.63
±0.01
6.98
±0.01
6.71
±0.01
6.59
±0.11
7.45
±0.16

ต.ค.
7.59
±0.01
7.71
±0.02
7.80
±0.01
7.78
±0.01
7.56
±0.08
7.59
±0.01
7.57
±0.00
7.61
±0.00
7.70
±0.00

พ.ย.
7.65
±0.19
7.86
±0.04
7.95
±0.02
7.94
±0.01
7.80
±0.15
7.61
±0.18
7.84
±0.04
7.94
±0.04
7.70
±0.02

ธ.ค.
7.93
±0.21
8.07
±0.02
8.13
±0.02
8.17
±0.01
8.12
±0.01
7.84
±0.04
7.87
±0.01
7.69
±0.18
8.55
±0.03
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ตารางที่ 4 ค่า pH จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้าจานวน 12 จุด
ระหว่า งเดือ นมีน าคม - ธั น วาคม 2559 (ค่ า เฉลี่ ย ±ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน, Different letters indicate statistically
significant differences (p<0.05)) (ต่อ)
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
8.20
±0.28
7.85
±0.07
7.80
±0.00
7.75
±0.22
a, b, c

ฤดูร้อน
เม.ย.
7.80
±0.00
7.80
±0.00
8.30
±0.14
7.78
±0.22
a, b, c

พ.ค.
8.20
±0.14
7.85
±0.07
7.90
±0.00
7.95
±0.33
a, b

มิ.ย.
7.10
±0.00
7.30
±0.00
7.35
±0.07
7.66
±0.28
b, c

ฤดูฝน
ก.ค.
6.95
±0.07
7.00
±0.14
6.90
±0.00
7.28
±0.24
d, e

ส.ค.
7.35
±0.07
7.55
±0.07
7.30
±0.14
7.53
±0.20
c, d

ก.ย.
7.51
±0.03
6.60
±0.33
6.81
±0.24
7.07
±0.38
e

ฤดูหนาว
ต.ค.
พ.ย.
7.71
7.39
±0.01
±0.04
7.90
7.71
±0.02
±0.01
7.87
7.54
±0.02
±0.01
7.69
7.74
±0.11
±0.18
b, c
a, b, c

ธ.ค.
7.91
±0.13
7.86
±0.01
8.00
±0.08
8.00
±0.22
a

ตารางที่ 5 ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บ
ตัวอย่างน้าจานวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Different letters
indicate statistically significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
10.0±0.7
9.0±0.0
8.0±0.7
8.8±1.8
10.0±0.0
8.5±0.7
8.0±0.0
9.0±0.7
8.0±0.0
10.0±2.1
9.3±0.4
8.8±0.4
8.8±0.9
a

ฤดูร้อน
เม.ย.
10.0±0.7
9.5±0.7
9.0±0.0
8.0±0.0
6.3±0.4
7.3±0.4
6.8±0.4
6.8±0.4
7.5±0.7
8.0±0.7
8.5±0.7
9.0±0.0
8.2±1.3
a

พ.ค.
6.3±0.4
6.3±0.4
6.0±0.0
6.3±0.4
6.5±0.7
6.5±1.4
6.3±0.4
7.0±0.7
7.3±0.4
6.8±0.4
7.0±0.0
7.5±0.0
6.6±0.6
b

มิ.ย.
6.0±0.7
7.5±0.7
6.3±0.4
6.8±0.4
6.0±0.0
6.3±0.4
5.8±1.1
6.0±0.0
6.3±0.4
6.5±1.4
6.8±0.4
6.8±0.4
6.3±0.6
b

ฤดูฝน
ก.ค.
5.8±1.1
7.0±0.7
5.5±0.7
5.0±0.0
6.3±0.4
5.3±0.4
5.3±0.4
5.3±0.4
5.8±0.4
5.3±0.4
4.3±0.4
6.0±0.7
5.5±0.7
b, c

ฤดูหนาว
ส.ค.
5.0±0.0
5.0±0.7
4.5±0.7
4.5±0.0
4.5±0.0
3.5±0.0
5.0±0.0
5.0±0.0
4.3±0.4
5.0±0.0
5.0±0.0
6.0±0.0
4.7±0.6
c

ก.ย.
6.5±0.0
6.6±0.0
6.5±0.0
6.5±0.0
7.8±0.4
4.3±0.4
5.0±0.0
6.0±0.0
5.8±1.1
5.0±0.0
4.5±0.7
5.3±0.4
5.8±1.0
b, c

ต.ค.
5.8±0.4
8.0±0.7
6.0±0.0
6.5±0.0
6.8±0.4
5.8±0.4
5.8±0.4
6.3±1.1
6.3±0.4
5.0±0.0
4.8±0.4
5.3±0.4
6.0±0.9
b

พ.ย.
6.3±0.4
6.0±0.7
6.8±0.4
6.3±0.4
7.3±0.4
6.5±0.0
6.8±0.4
5.5±0.0
6.8±0.4
5.5±0.0
5.3±0.4
5.5±0.0
6.1±0.6
b

ธ.ค.
6.0±0.0
6.3±0.4
5.5±0.0
5.8±0.4
9.5±0.7
6.3±0.4
6.0±0.0
6.3±0.4
6.5±0.7
7.0±0.0
5.8±0.4
6.0±0.7
6.3±1.0
b
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ตารางที่ 6 ปริมาณแอมโมเนีย (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่าง
น้าจานวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate
statistically significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ฤดูร้อน
เม.ย.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

พ.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

มิ.ย.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ฤดูฝน
ก.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ส.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ก.ย.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ฤดูหนาว
ต.ค.
พ.ย.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a 0.0±0.0a

ธ.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ตารางที่ 7 ปริมาณไนไตรท์ (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้า
จานวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate
statistically significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ฤดูร้อน
เม.ย.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

พ.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

มิ.ย.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ก.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ฤดูฝน
ส.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ก.ย.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a

ฤดูหนาว
ต.ค.
พ.ย.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a 0.0±0.0a

ธ.ค.
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0a
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ตารางที่ 8 ความกระด้าง (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้า
จานวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate
statistically significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
180.0
±0.0
190.0
±28.3
230.0
±42.4
150.0
±14.1
195.0
±49.5
185.0
±7.1
170.0
±42.4
180.0
±28.3
165.0
±8.1
175.0
±35.4
245.0
±63.6
145.0
±7.1
183.6
±30.0
a, b

ฤดูร้อน
เม.ย.
170.0
±42.4
195.0
±21.2
180.0
±42.4
230.0
±0.0
185.0
±7.1
210.0
±14.1
285.0±4
9.5
225.0
±21.2
230.0
±42.4
215.0
±7.1
225.0
±7.1
205.0
±21.2
208.2
±41.6
a

พ.ค.
130.0±
14.1
155.0
±7.1
140.0
±14.1
190.0
±14.1
140.0
±28.3
175.0
±49.5
185.0±63
.6
135.0
±21.2
200.0
±56.6
230.0
±84.9
170.0
±14.1
230.0
±14.1
173.3
±44.7
a, b, c

มิ.ย.
170.0
±14.1
145.0
±35.4
185.0
±49.5
160.0
±0.0
115.0
±21.2
180.0
±56.6
205.0
±91.9
215.0
±7.1
210.0
±14.1
140.0
±14.1
270.0
±14.1
200.0
±14.1
182.9
±48.5
a, b

ฤดูฝน
ก.ค.
125.0
±7.1
115.0
±35.4
155.0
±35.4
150.0
±28.3
125.0
±7.1
145.0
±7.1
120.0
±28.3
125.0
±49.5
145.0
±35.4
125.0
±7.1
175.0
±21.2
120.0
±14.1
135.4
±26.3
c, d

ส.ค.
165.0
±7.1
180.0
±28.3
160.0
±0.0
190.0
±14.1
110.0
±0.0
120.0
±0.0
130.0
±28.3
100.0
±0.0
150.0
±14.1
190.0
±42.2
255.0
±35.4
125.0
±21.2
156.2
±45.4
b, c

ก.ย.
100.0
±0.0
85.0
±7.1
95.0
±7.1
100.0
±0.0
100.0
±0.0
100.0
±0.0
100.0
±0.0
100.0
±0.0
100.0
±0.0
100.0
±0.0
90.0
±0.0
90.0
±0.0
97.0
±5.5
d, e

ฤดูหนาว
ต.ค.
พ.ย.
95.0
220.0
±7.1
±28.3
100.0
135.0
±0.0
±21.2
95.0
175.0
±7.1
±21.2
85.0
210.0
±7.1
±14.1
85.0
170.0
±7.1
±14.1
100.0
175.0
±0.0
±35.4
90.0
245.0
±0.0
±63.6
90.0
205.0
±0.0
±21.2
90.0
140.0
±0.0
±14.1
85.0
150.0
±7.1
±28.3
90.0
225.0
±0.0
±49.5
90.0
180.0
±0.0
±0.0
91.2
185.8
±6.1
±40.9
e
a, b

ธ.ค.
150.0
±0.0
120.0
±0.0
115.0
±7.1
130.0
±14.1
135.0
±7.1
135.0
±7.1
135.0
±21.2
125.0
±7.1
125.0
±7.1
130.0
±28.3
170.0
±0.0
145.0
±7.1
134.5
±50.9
c, d
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ตารางที่ 9 ความเป็นด่าง (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้า
จานวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate
statistically significant differences (p<0.05))
จุดเก็บ
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

มี.ค.
49.5±0.7
47.0±2.8
45.5±2.1
47.5±0.7
46.0±1.4
45.0±0.0
44.0±0.0
44.0±0.0
46.0±2.8
48.5±6.4
43.5±0.7
45.0±12.7
45.9±2.0
a

ฤดูร้อน
เม.ย.
45.0±2.8
44.5±2.1
46.0±2.8
44.0±1.4
46.0±0.0
46.0±1.4
49.0±0.0
46.5±0.7
44.5±0.7
47.0±4.2
47.5±0.7
47.5±0.7
46.1±3.3
a

พ.ค.
40.5±0.7
43.0±1.4
40.5±0.7
41.0±0.0
44.0±0.0
38.0±0.0
42.0±0.0
41.0±1.4
43.5±4.9
43.5±2.1
42.0±0.0
44.0±0.0
41.9±2.1
b

มิ.ย.
36.0±0.0
33.0±0.0
34.0±0.0
34.0±2.8
32.0±1.4
31.0±4.2
31.0±2.8
31.0±2.8
34.0±2.8
32.0±1.4
33.0±0.0
33.0±1.4
32.8±2.1
d, e

ฤดูฝน
ก.ค.
32.5±0.7
31.0±0.0
34.0±0.0
31.5±0.7
32.5±0.7
33.5±3.5
29.5±2.1
28.0±0.0
27.5±0.7
27.0±1.4
23.5±0.7
27.0±2.8
29.5±3.3
e, f

ฤดูหนาว
ส.ค.
35.5±0.7
42.5±3.5
37.0±0.0
36.0±1.4
28.5±10.6
27.5±0.7
33.0±1.4
34.5±3.5
31.0±0.0
27.0±0.0
24.5±0.7
25.5±0.7
31.7±5.6d,
e

ก.ย.
29.5±0.7
28.0±0.0
31.5±3.5
28.5±0.7
30.5±0.7
25.0±1.4
24.5±0.7
23.5±0.7
23.5±2.1
24.0±0.0
22.0±0.0
24.0±0.0
26.2±3.2
f

ต.ค.
35.0±0.0
30.5±0.7
33.5±2.1
34.0±1.4
22.0±2.8
33.0±1.4
30.0±0.0
29.0±0.0
29.5±0.7
30.5±0.7
28.0±1.4
31.5±0.7
30.5±3.5
e

พ.ย.
34.0±1.4
34.5±2.1
37.5±0.7
33.0±1.4
35.0±2.8
35.5±2.1
30.5±0.7
37.0±4.2
39.0±1.4
32.0±1.4
35.5±4.9
32.5±3.5
34.6±3.0
c, d

ธ.ค.
37.5±0.7
37.0±1.4
37.0±1.4
36.0±0.0
40.0±0.0
39.0±1.4
38.0±1.4
36.5±2.1
38.5±0.7
39.5±0.7
39.0±0.0
37.0±0.0
37.9±1.4
c

วิจารณ์และสรุปผล
จากการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้าตัวอย่างจากแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จานวน 12 จุดเก็บตัวอย่าง
ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 พบว่า มีค่าคุณภาพน้า ดังนี้คือ อุณหภูมิอากาศในช่วง 16.0 - 33.0C อุณหภูมิน้า
ในช่วง 22.9 - 30.4C ความโปร่งแสงในช่วง 2.0 - 81.0 เซนติเมตร ค่า pH อยู่ระหว่าง 6.59 - 8.85 ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้าในช่วง 3.5 - 10.0 mg/L ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์เท่ากับ 0.0 mg/L ความกระด้างมีค่าระหว่าง 85.0
– 285.0 mg/L และค่ าความเป็ นด่ างมีค่ าระหว่าง 22.0 - 49.5 mg/L เมื่อทาการวิเคราะห์ ทางสถิ ติ พบว่า ไม่พบความ
แตกต่างทางสถิติระหว่างอุ ณหภู มิอากาศ อุณหภูมิน้า ความโปร่ งแสง ค่า pH ปริมาณออกซิ เจนละลายน้ า ปริ มาณ
แอมโมเนีย ปริมาณไนไตรท์ ความกระด้างและความเป็นด่าง ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง (p>0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายครั้ง
พบว่า อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 5 ในเดือนกรกฎาคม มีค่ามากที่สุด และสูง
กว่าการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 1, 4, 9 และ 10 ในเดือนมีนาคม, มิถุนายน, พฤศจิกายนและธันวาคมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เนื่องจากในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม และครั้งที่ 9 ในเดือนพฤศจิกายนนั้นอยู่ในช่วงฤดูหนาว
และการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 4 ในเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกจึงทาให้อุณหภูมิอากาศลดลง สาหรับอุณหภูมิน้าเฉลี่ย
รวมทุ กจุ ดเก็ บตั วอย่างจากการเก็ บตั วอย่างน้าครั้ งที่ 3, 4 และ 5 ในเดือนพฤษภาคม มิถุ นายนและกรกฎาคม 2559
ตามลาดับ ซึ่งเป็นฤดูฝน มีค่ามากกว่าการเก็บตัวอย่างครั้งอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยอุณหภูมิน้าจาก
การเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 4 ในเดือนมิถุนายน มีค่ามากที่สุด ส่วนอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน้าจากการเก็บตัวอย่างน้า
ครั้งที่ 10 ในเดือนธันวาคม มีค่าน้อยที่สุด (p<0.05) เนื่องจากในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 10 ในเดือนธันวาคมนั้นอยู่ในช่วงฤดู
หนาว แสดงว่าอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน้าเป็นค่าคุณภาพน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล [8] อย่างไรก็ตามอุณหภูมิ
อากาศและอุณหภูมิน้ายังอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมสาหรับการดารงชีวิตของสัตว์น้า คือ 23 - 32C [9] สาหรับค่าความโปร่ง
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แสงเฉลี่ยรวมทุกจุดเก็ บตัวอย่างจากการเก็ บตัวอย่างน้าครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม มีค่ามากที่สุด และมากกว่าการเก็ บ
ตัวอย่างน้าทุกครั้ง ยกเว้นการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนความโปร่งแสงจากการเก็บ
ตัวอย่างน้าครั้งที่ 6 ในเดือนสิงหาคม มีค่าน้อยที่สุด และน้อยกว่าการเก็บตัวอย่างน้าทุกครั้ง ยกเว้นการเก็บตัวอย่างน้าครั้ง
ที่ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ ครั้งที่ 6 ในเดือนสิงหาคมนั้นเป็นช่วงฤดูน้า
หลาก มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จึงทาให้มีการชะล้างดินบริเวณริมตลิ่งลงมาในแม่นา้ มีผลทา
ให้ปริมาณของแข็งแขวนลอยเพิ่มมากขึ้นและรบกวนการตกตะกอนของของแข็งแขวนลอยในน้า [10] สาหรับความโปร่งแสง
จากการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 9 ในเดือนพฤศจิกายนนั้น เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าความโปร่งแสงจะเห็นได้ว่าจาก
การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 9 ค่าความโปร่งแสงควรจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 8 ในเดือนตุลาคม เนื่องจากหมด
ฤดูฝนแล้ว แต่กลับพบว่าค่าความโปร่งแสงมีค่าลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate
change) และการปล่อยน้าจากเขื่อนที่สร้างกั้นแม่น้าโขงตอนบน โดยในอดีตก่อนการสร้างเขื่อนแม่น้าโขงเคยขึ้นสูงสุดใน
เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เมื่อถึงเดือนธันวาคมน้าก็จะค่อย ๆ ลดระดับลง จนแห้งลงเต็มที่ในเดือนเมษายน แต่ภายหลังจาก
การดาเนินโครงการสร้างเขื่อน พบว่า วัฏจักรน้าท่วม-น้าแล้งที่เคยเป็นไปตามปกติ รวมทั้งระดับน้าในแม่น้าโขงตามฤดูกาล
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน และมีทิศทางการไหลและการพังทลายของตลิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป [11] อีกทั้ง
โดยการขยายตัวของชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความโปร่งแสงของน้าอีกด้วย [12] ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าความโปร่ง
แสงที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลนี้อาจส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของสัตว์นาวั
้ ยอ่อนได้ ซึ่งค่าความโปร่งแสง
ที่วิเคราะห์ได้มีคา่ ไม่เหมาะสมสาหรับสัตว์น้าในบางช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะในฤดูนาหลาก
้
เนื่องจากมีค่าน้อยกว่า
30 cm ซึ่งอาจส่งผลต่อการหาอาหารของสัตว์น้าและการสังเคราะห์แสงของพืชน้าทาให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้าลดลง
ได้ [9] สาหรับค่า pH เฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 10 ในเดือนธันวาคม มีค่ามากที่สุด และมี
ค่ามากกว่าค่า pH จากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 7 ในเดือนกันยายนซึ่งมีค่าน้อยที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
สาหรับค่า pH ทีพ่ บนัน้ ยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสาหรับการดารงชีวติ ของสัตว์น้า คือ 5.0 - 9.0 [9] สาหรับปริมาณออกซิเจน
ละลายน้าเฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคมมีค่ามากที่สุด และมีค่ามากกว่ า
ปริมาณออกซิเจนละลายน้าจากการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 6 ในเดือนสิงหาคมซึ่งมีค่าน้อยที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้าที่วิเคราะห์ได้ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับเหมาะสมสาหรับการดารงชีวิตของ
สัตว์นา้ คือ ไม่นอ้ ยกว่า 3 mg/L [9] และมีค่าสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน คือ สูงกว่า 4 mg/L แสดงว่าน้าใน
บริเวณดังกล่าว ยังไม่เป็นแหล่งน้าเสื่อมโทรม [13] ส่วนความกระด้างและความเป็นด่างเฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอย่างจากการ
เก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายนมีค่ามากที่สุด และมีค่ามากกว่าความกระด้างจากการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่ 8
ในเดือนตุลาคมซึ่งมีค่าน้อยที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และค่ามากกว่าความเป็นด่างจากการเก็บตัวอย่างน้า
ครั้งที่ 7 ในเดือนกันยายนซึ่ งมีค่ าน้ อยที่สุดอย่างมีนั ยสาคั ญทางสถิติ (p<0.05) ค่าความกระด้างที่วิเคราะห์ได้ มีค่ าไม่
เหมาะสมสาหรับการดารงชีวิตของสัตว์น้าในบางช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะในฤดูร้อนหรือฤดูน้าลด เนื่องจากมีค่า
เกิน 150 mg/L ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้าที่ช้าลงได้ [9] สาหรับค่าความเป็นด่างยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สาหรับการดารงชีวิตของสัตว์น้า คือ 20 – 150 mg/L (สานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด, 2530) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
ค่า pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้า ความกระด้างและความเป็นด่างเกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของน้าในแม่น้าโขงจาก
น้าฝน จากการเก็บตัวอย่างน้าไม่พบปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ในทุกจุดและทุกครั้งที่เก็บตัวอย่างน้า เนื่องจาก
แม่น้าโขงมีการไหลตลอดเวลา ทาให้ ไม่เกิ ดการสะสมของแอมโมเนี ยและไนไตรท์ ในแหล่ งน้ า [14, 15] ดั งนั้นปริ มาณ
แอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์จึงอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมสาหรับการดารงชีวติ ของสัตว์นา้ [9]
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พืชพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านตุงลอย ตาบลอมก๋อย อาเภอ
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ศิวกร นิลเพชร1 เยาวนิตย์ ธาราฉาย2 ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล3 และผานิตย์ นาขยัน1
Siwakorn Nilpech1 Yaowanit Tarachai2 TipsudaTangtragoon3 and PhanitNakayan1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาบริบทพื้นที่พืชพื้นบ้านและศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านของชาว
กะเหรี่ยงบ้านตุงลอย ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเล็ก ได้แก่ ผู้รู้ หมอพื้นบ้าน ผู้นาทางจิตวิญญาณ และชาวบ้านทั่วไป โดยวิธีการสารวจตามเส้นทาง
ธรรมชาติ ครัวเรือนและในไร่นาของเกษตรกร และการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า ชาวกะเหรี่ยงบ้านตุงลอย มีการใช้ประโยชน์จากพืชในชีวิตประจาวันที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ
ผ่านการบอกเล่าและการใช้งานจริง โดยไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจาแนกพืชพื้นบ้านเป็นกลุ่มต่าง ๆ
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 7 กลุ่ม คือ (1) พืชอาหาร (2) พืชสมุนไพร (3) พืชที่ใช้เป็นสียอ้ มเครื่องนุ่งห่ม(4) พืชที่สร้าง
ที่ อ ยู่ อ าศั ย และเครื่ อ งใช้ (5) พื ช ในพิ ธี ก รรมความเชื่ อ (6)พื ช มี พิ ษ (7) พื ช ประ โยชน์ อ่ื น ๆจ าแนกเป็ น พื ช อาหาร
86 ชนิด พืชสมุนไพร 105 ชนิดพืชที่ใช้เป็นสี ย้อมเครื่อ งนุ่ง ห่ม 9 ชนิด พืชที่สร้างที่อยู่อ าศั ยและเครื่องใช้ 16 ชนิด
พืชพิธีกรรมความเชื่อ 9 ชนิด พืชมีพิษ 5 ชนิด พืชประโยชน์อ่นื ๆ 15 ชนิด ซึ่งพืชบางชนิดใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างรวม
ทั้งสิ้น 181 ชนิด 245 รายการ พบพืชที่น่าสนใจได้แก่ ไพลดา (Zingiber ottensii Valeton) เป็นพืชสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย
ฟกช้า ขมิ้นดาหรือว่านมหาเมฆ (Curcuma longa L.) ใช้เป็นยาแก้ลมขึ้น ท้องอืด จุกเสียดแน่น ยอป่า (Morinda coreia
Buch.-Ham) ใช้เป็ น พืชสี ย้อ มเครื่อ งนุ่ง ห่ มให้ สี แ ดงและผัก ฮ้าน( Mosla dianthera Buch.- Ham.ex Roxb) ใช้รองก้ น
ยุ้งข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวขึน้ ราซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการสืบทอดความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านค่อนข้างน้อย
ดั ง นั้น ข้ อ มู ลที่ ได้ จากการวิจั ยจะเป็น ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ในอนาคตและพัฒ นาอาชีพ ให้ ชาวบ้ าน ตลอดจน
การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสืบทอดการใช้ประโยชน์จากพืชเหล่านีใ้ ห้คงอยูต่ อ่ ไปได้อย่างยั่งยืน
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Abstract
This research aimed to studying the context of the area where local plants are planted and studying
utilization and ethnic of Karen the local plants in Baan Tung Loi, Omkoi sub-district, Omkoi district, Chiang Mai
Province. It was a qualitative research using small population samples collected from local wisdompeople, folk
medicine doctorand spiritual leaders by surveying and conducting depth interviews the samples planted along the
natural path, household and farm.
It was found that the Karen living in Baan Tung Loi have the local plants usageswhich have been
transferreddirectly and practice without a written record from their ancestors. The local plants were classified into
7 groups by usage; (1) edible (2) medicinal plant (3) natural dyeand clothes(4) construction(5) ritual ceremonies
plant (6) poisonous plant and (7) other beneficial plants. There were 86 species of edible plants, 105 species of
medicinal plants, 9 species of natural dye plants, 16 species of housingand clothes, 9 speciesused for ritual
ceremonies, 5 species of poisonous plants and 15 species of other beneficial plants. The total number was
181species and 245 lists of plant used from 7 groups. There were many interested plants, for instance,
ZingiberottensiiValeton, whichused forrelieving pain and bruises, Curcuma longa L, used for fainting, flatulenceand
angina, Morindacoreia Buch. - Ham, which red colorof dye andMosladiantheraBuch.- Ham.exRoxb, which used for
seeds preventing form mold. However, the indigenous knowledge of local plants uses has not been widely known.
Consequently, it was hoped that this research would be benefit for further studies, occupations development of
community and beneficial information for plant uses and indigenous knowledge conservation for their new
generation.
Keywords: local plant, utilization, Ethnic Karen’s

บทนา
มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชมาตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการของมนุษย์โบราณเมื่อ 2.3 ล้านปีก่อน เพราะพืชพรรณ
ต่าง ๆ เป็นปัจจัยสี่อันจาเป็นต่อการดารงชีพของมนุษย์ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค มนุษย์จึง
จาเป็นต้องอาศัยพืช ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นทรัพยากรพืชจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
มีการนาพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ภูมิสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
นอกจากการใช้พืชในมิติของปัจจัยสี่แล้ว มนุษย์ยังมีการใช้พืชในมิติด้านจิตวิญญาณอีกด้วย เช่น การนาพืชมาใช้ทางด้าน
พิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อเรื่องโชคลางหรือการนาพืชมาใช้ในการเสี่ยงทายต่าง ๆ เช่น การให้พระโคกินพืชพรรณ
ธัญญาหาร ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในแต่ละปี เป็นต้น การใช้
ประโยชน์จากพืช ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหลายรุ่น จนกลายเป็นองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาพื้นบ้านของมนุษย์
หลากหลายกลุ่ ม ซึ่ งภู มิปัญญาพื้นบ้ านส่ วนใหญ่จะถ่ายทอดโดยการบอกต่อจากรุ่ นสู่ รุ่น ความรู้ เหล่ านี้ล้ วนเกิ ดจาก
การแก้ไขปัญหาแบบลองผิดลองถูกที่ได้สั่งสมประสบการณ์ต่อ ๆ กันมาเป็นระยะเวลานานหลายชั่วอายุคน แต่ส่วนใหญ่
มักจะไม่ค่อยมีการจดบันทึกองค์ความรู้จากภูมิปัญญาเหล่านั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากคาบอกเล่าจากความทรง
จา ทาให้การถ่ายทอดความรู้ขาดตอนหรือขาดตกบกพร่องได้ง่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่วัฒนธรรมเมืองหลั่งไหลเข้ามา
มีบทบาทแทนที่วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทาให้วัฒนธรรมพื้นบ้านกลายเป็นวัฒนธรรมรองไปแล้ว

Proceedings
599

ในปัจจุบัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืช ที่ได้รับการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ ยังหลงเหลืออยู่บ้างตามกลุ่มชนพื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลจาก
สังคมเมือง ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้มีความผูกพันกับพืชพรรณต่าง ๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม เช่น การบริโภคเมี่ยง
ของชาวล้ า นนา การบริ โ ภคพืชผั ก จ าพวกสะตอและลู ก เนีย งทางภาคใต้ สิ่ ง ต่า ง ๆ เหล่ า นี้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความ
หลากหลายทางด้านพืชพรรณในอดีตได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันนี้ โลกกาลังสูญเสียความหลากหลายทางชีว ภาพ
เหล่านี้อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งการสูญเสียดังกล่าวเกิดจากการกระทาของมนุษย์เองทั้งสิ้น ประเทศไทยก็กาลังประสบ
ปัญหานีเ้ ช่นเดียวกัน จากพื้นที่ป่าในอดีต เมื่อปี 2516 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ 138,566,875.00 ไร่ หรือร้อยละ 43.21
ของพื้นที่ประเทศในอดีต ขณะที่พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปี 2559 เหลืออยู่ 102,174,805.09ไร่ หรือร้อยละ 31.58
ของพื้นที่ประเทศหมายความว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงกว่า 36,392,070 ไร่ หรือหายไปร้อยละ 11.63 จากปี 2516 ซึ่งถือว่า
อยู่ในขั้นวิกฤติ[1]จากสถานการณ์ปัจจุบันจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและหาแนวทางในการนาพรรณพืช มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนและเพื่อหาแนวทางลดปัญหาการเข้าไปบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ป่า ดังนั้น
แนวทางหนึ่งคือการศึกษาความเป็นมาของกลุ่มชนพืน้ บ้านชาติพันธุ์ตา่ งๆ โดยอาศัยความเกี่ยวข้องของพืชพรรณในวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชนเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
เหล่านี้ไม่ให้สูญหายไป การสารวจและรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในด้านต่างๆ ที่เรียกว่า “พฤกษศาสตร์
พื้นบ้าน” (Ethnobotany) [2]จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและจะช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรพืชอย่างคุ้มค่า และ
นาไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป
ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยอาศัยอยู่ใน 15 จังหวัด 68 อาเภอ 2,130 หมู่บ้าน ประชากรรวม 353,574 คน [3]
ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสภาพความเป็ นอยู่ ที่พ่ึงพิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตล้วนให้ประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อการดารงชีวิตของชุม ชน
กะเหรี่ยงได้เป็นอย่างดี เช่น ด้านอาหาร เครื่องใช้และยารักษาโรค แต่ในปัจจุบันนั้นการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ
เช่น การตัดถนนลาดยางเข้าสู่หมูบ่ ้าน การใช้ไฟฟ้า น้าประปา รถยนต์ โทรทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็น
จุดเริ่มต้นที่ทาให้ชาวกะเหรี่ยงเริ่มหันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้น จากเดิมที่ทาการเกษตรเพื่อยังชีพก็
เปลี่ยนเป็นการเกษตรเพื่อการพาณิ ชย์ เมื่อปริมาณความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึน้ พื้นที่ป่าก็ถูกรุกล้าเพื่อใช้เป็น
พื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาลาย พืชพรรณและสัตว์ป่าถูก
บุกรุกที่อยูอ่ าศัย นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมือง ทาให้ชาวกะเหรี่ยงเริ่ม
ละเลยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ดังนัน้ การรวบรวมข้อมูลทางด้านพืชพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงก่อนที่จะสูญหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
งานวิจัยนี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาคือ บ้านตุงลอย หมู่ 4 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสัมภาษณ์การสังเกต การสนทนากลุ่มและการสารวจ
โดยมีอุปกรณ์ในการวิจัย คือ
- กล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกรูปภาพของพืช
- จานแก้ว
- ปากคีบ
- ใบมีดโกน
- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
- เอกสารทางอนุกรมวิธานพืชที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ทางวิชาการ คือ ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ http://www.qsbg.org/Database/plantdb/herbarium/ และสารานุกรมพืชในประเทศไทยสานักหอพรรณ
ไม้ กรมป่าไม้ http://www.dnp.go.th/botany/dictindex.aspx
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. การสัมภาษณ์จากชาวบ้านในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง คือผู้นาทางจิตวิญญาณ ผู้รู้ หมอพื้นบ้าน ผู้อาวุโส
ในหมู่บ้านและชาวบ้านทั่วไป
3. การสังเกตและการสารวจ โดยการเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน
เพื่อสังเกตการนาพืชมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
4. การสนทนากลุ่ม เป็นการสนทนาแบบขยายความจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสั งเกต ซึ่งข้อมูล
บางส่วนจาเป็นต้องมีการเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุด
วิธีการศึกษา
1. ประชุมกับชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการและขอความร่วมมือกับชุมชน
2. ติดต่อล่ามและผู้นาทางซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นเพื่อสื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับชาวบ้านคนอื่น ๆ และเป็นผู้มี
ความรู้เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากพืชและสามารถนาทาง เพื่อเก็บตัวอย่างพืชได้
3. สัมภาษณ์จากผู้นาทางจิตวิญญาณ ผู้รู้ หมอพื้นบ้าน หรือผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากพืช เช่น ส่วนที่ใช้ ได้แก่ ใบ ดอก ผลและราก วิธีการใช้ เช่น ใช้ประกอบอาหารหรือรับป ระทานสด
การนามาทาเป็นสียอ้ มหรือเครื่องจักสาน มีขนั้ ตอนและวิธีการเตรียมอย่างไร เป็นต้น
4. สารวจพืชจากพื้นที่ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น ป่ารอบ ๆ หมู่บ้าน สวนที่อยู่รอบ ๆ บริเวณบ้านของชาวบ้าน
ป่าชุมชน รวมถึงพืน้ ที่เกษตรของชาวบ้าน เช่น สวน ไร่ นา
5. เข้ า ร่ ว มในพิธีกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านและสัม ภาษณ์คนในหมู่บ้า นเพื่อศึกษาข้ อ มูล ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง
6. ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูล
7. เก็บตัวอย่างพืชที่มีความสมบูรณ์ทั้ง ใบ ดอก ผล เพื่อใช้ในการตรวจสอบชื่อชนิด เขียนบันทึ กชื่อท้องถิ่น
ชื่อไทย วัน เดือน ปี ที่เก็บและสถานที่เก็บ ถ่ายภาพตัวอย่างพืชทั้งส่วน ใบ ดอก ผลและส่วนที่นามาใช้ประโยชน์
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8. บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อพืชที่เป็นภาษาประจาเผ่า ประโยชน์ ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ ขั้นตอน
และวิธีการใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพืช โดยการจัดจาแนกพืชออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่รวบรวมได้ จากการสัมภาษณ์ การสังเกตและจากประเด็นสนทนากลุ่ม มาทาความเข้าใจในเบือ้ งต้น
หลังจากนั้นก็นาข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาแล้วนามาจาแนกออกเป็นหมวดหมู่ แล้ววิ เคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กันไปพร้อม ๆ กันตลอดเวลาที่ดาเนินการวิจัย
โดยการจดบันทึกข้อมูลต่างๆพร้อมกับจัดหมวดหมู่ทุกครัง้ ที่ทาการเก็บข้อมูลในพื้นที่

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. บริบทของพื้นที่บ้านตุงลอย หมู่ 4 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชากรที่อยู่อาศัย
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งสิ้น โดยอาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเล 800-1,200 เมตร
จากระดับน้าทะเล ลักษณะภูมิประเทศเป็นพืน้ ที่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นบางส่วน มีพ้ืนที่
ป่าไม้ประมาณ 13,816 ไร่ [4] จากการที่อยู่อาศัยในบริเวณป่าตามภูเขา ป่าต้นน้าลาธาร จึงมีวิถีชีวิตที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
และผูกพันกับธรรมชาติ มีการทาไร่ทานา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และหาของป่า ในปัจจุบันนี้พบว่าชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่
ไม่ได้ให้ความสนใจจากการใช้ประโยชน์จากพรรณพืชเหมือนในอดีตมากนัก เพราะวัฒนธรรมเมืองเข้าไปมีอทิ ธิพลและ
บทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงอยู่มาก แม้ว่าพื้นที่ศึกษาแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ก็เป็นที่รวบรวมองค์
ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านต่าง ๆ และการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมยังค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่พอสมควร แต่เมื่อ
กระแสแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาก าลั ง หลั่ ง ไหลเข้ า ไปสู่ พ้ืน ที่ อ ย่า งต่อ เนื่ อ ง อาจส่ ง ผลให้ อ งค์ ค วามรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชนเผ่าค่อย ๆ เลือนหายไป หากไม่ได้รับการดูแลรักษาไว้ จะทาให้ชาวกะเหรี่ยงรุ่น
หลังสูญเสียเอกลักษณ์ของตน โดยเฉพาะความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพรรณพืชต่างๆ ทาให้
มรดกทางความรู้ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษต้องสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของชนเผ่า ซึ่งเป็น
เรื่องยากที่จะแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
2. จากการสารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในชุมชนชาวกะเหรี่ยง บ้านตุงลอย ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์พบว่า มีพืชที่พบทั้งหมด 181 ชนิด ซึ่งพืชบางชนิดสามารถใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่าง สามารถแบ่งกลุม่ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจานวนพืช ดังนี้
1. พืชอาหาร 86 ชนิด
2. พืชสมุนไพร 105 ชนิด
3. พืชที่ใช้เป็นสียอ้ มเครื่องนุง่ ห่ม 9 ชนิด
4. พืชที่สร้างที่อยูอ่ าศัยและเครื่องใช้ 16ชนิด
5. พืชในพิธีกรรมความเชื่อ 9 ชนิด
6. พืชมีพิษ 5 ชนิด
7. พืชประโยชน์อ่นื ๆ 15 ชนิด
โดยพืชอาหารเป็นกลุ่มพืชที่พบมากเป็นอันดับ 2 จานวน 86 ชนิด รองจากพืชสมุนไพร มีตัวอย่างพืชที่น่าสนใจ
คือ ข้าวเจ้า (Oryza sativa L.) ซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของชาวกะเหรี่ยง ส่วนข้าวเหนียว (Oryza sativaL. varglutinosa L.)
นิยมปลูกเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ในการทาขนมและประกอบพิธีกรรมในหมู่บ้าน การปลูกข้าวนั้นจะมีการปลูกทั้งข้าวไร่
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และข้าวนา ชาวบ้านจะปลูกข้าวไร่ก่อน โดยอาศัยน้าฝน ส่วนข้าวนาจะปลูกหลังข้าวไร่ 1 เดือน โดยใช้น้าจากการทา
ฝายและแหล่งน้าจากธรรมชาติ โดยข้าวนาจะได้ผลผลิตมากกว่าข้าวไร่ในพื้นที่ขนาดเท่ากัน
พืชอาหารของชาวกะเหรี่ยงนอกจากอาหารหลักคือข้าวเจ้าแล้ว ยังมีพืชผักและผลไม้ ทั้งที่นามาปลูกไว้บริเวณ
ครัวเรือนและในไร่ ยังสามารถพบพืชที่ข้นึ เองตามธรรมชาติบริเวณป่าชุมชนได้ พืชอาหารสามารถนามารับประทานสด
หรือต้มเป็นผักเคียงและยังนามาประกอบอาหารได้ ทั้ง นี้ในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่มีพืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
มากที่สุดในรอบปี
ตัวอย่างพืชอาหารที่น่าสนใจ มีดังนี้
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ใช้/วิธีใช้
กระเจียวขาวหรือ โพโพ๊ะ
Curcuma cochinchinensis ช่อดอกอ่อน ลวกจิ้มน้าพริก ทาแกงส้ม
ดอกดิน
Gagnep
ข้าวฟ่าง
แผ่ง
Sorghum bicolor L.
เมล็ด สามารถนาเมล็ดไปคั่วรับประทานได้
หรือนามาแช่น้าแล้วหุงรับประทานแทน
ข้าวได้
งาขี้ม่อน
น๊าง
Perilla frutescensL.
เมล็ด ใช้เมล็ด 1 ช้อนชา นามาชงกับน้าดื่ม
บุกป่า
เกียวมิงบอง
Amorphophallus
ลาต้นใช้ปรุงอาหาร
konjac K.Koch
เบญจรงค์
ฆังแชะดุเดาะ
Asystasia gangetica (L.) T. ยอดใช้ปรุงอาหาร
Anders.
ผักคราดหัวแหวน ลางต่างดุ๊
Acmellaoleracea (L.)
ดอก ยอดอ่อน ใบอ่อน นาไปกินสดกับ
R.K.Jansen
น้าพริกหรือนาไปใส่แกง
มะเดื่อปล้อง
โพโพ๊ะ
Ficushispida L.
ผลดิบ นาไปลวก ผลสุก กินสดกับน้าพริก
ส้มแปะ
กรัง้ จะชาย
Vaccinium sprengelii (G. ยอดอ่อน มีรสเปรีย้ ว นามากินสดกับ
Don) Sleumer
น้าพริก หรือประกอบอาหารได้
หญ้าไผ่น้า
หพูด่ ุ
Tradescantia fluminensis ยอด รับประทานกับน้าพริก
พืชสมุนไพร เป็นพืชที่ พบมากที่สุ ด สารวจพบทั้ ง สิ้น 105 ชนิด การใช้พืชสมุ นไพรในการรั กษาโรคของชาว
กะเหรี่ยงนั้น มีทั้งการใช้พืชเพียงชนิดเดียว หรือผสมกันหลายชนิดเป็นสูตรยา โดยใช้ทั้งต้นหรือใช้เฉพาะบางส่วน บางชนิด
ใช้ตอนยังสด บางชนิดต้องไปตากแดดให้แห้งก่อน ส่วนใหญ่การเก็บสมุนไพรมักจะเข้าเก็บในป่า แต่บางชนิดสามารถนามา
เพาะปลูกขยายพันธุ์ที่บ้านได้ สาหรับวิธีใช้พืชสมุนไพรในการรักษานั้นก็ต่างออกไปตามแต่ละอาการและชนิดสมุนไพรที่
นามารักษา อาทิ การนามาต้มน้าดื่ม ตาพอกประคบ การนามารับประทานสดหรือนามาประกอบอาหาร เป็นต้น
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ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่น่าสนใจ มีดังนี้
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
กระชาย
พุทรั๊ง

กระแตไต่ไม้

จอหล่าอา

กะทงลาย

ตะซิงบลายดุ

ขมิ้นดาหรือว่าน
มหาเมฆ

-

ตดหมูตดหมา
บอน

ทุยอีแซ
คูทแิ ล

หญ้าตืดแมว

ชุย่ แหม่บรืย้

ไพล

บ่างซ๊ะ

ไพลดา

ปะลุย

ชื่อวิทยาศาสตร์
Boesenbergia rotunda
(L.) Mansf.

Drynaria quercifolia (L.)
J. Sm.
Celastrus paniculatus
Willd..
Curcuma aeruginosa
Roxb.

ส่วนที่ใช้/วิธีใช้
เหง้า ต้มรับประทานช่วยรักษาอาการปาก
เป็นแผล ปากแห้ง ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ
รักษาโรคบิด แก้ปวดมวนท้อง
ราก ใช้เป็นเครื่องจิม้ ในการประกอบอาหาร
หรือเป็นส่วนประกอบของน้าพริกได้
ลาต้น ฝนผสมกับข้าวสารตา ทาบริเวณที่
เป็นแผล
ยอดใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ

เหง้าแห้ง ใช้เป็นยาแก้ลมขึ้น แก้จุกเสียด
แน่นหน้าอก ขับลม แก้จุกเสียดแน่นท้อง
ท้องอืด ท้องเฟ้อ
Paederia linearis Hook.f. ราก ต้มน้าดื่ม แก้ปวดเมื่อย
Colocasia esculenta (L.) หัวใต้ดนิ รับประทานได้ ใช้เป็นยาระบาย
Schott
ห้ามเลือด
Desmodium gangeticum ราก ต้มน้ารักษาโรคเบาหวาน
(L.) DC.
Zingiber montanum
เหง้าสด นามาฝนแล้วทาบริเวณที่มีอาการ
(J.Koenig) Link ex
ฟกช้าบวมหรือเคล็ดขัดยอก ฟกช้าบวม
A.Dietr.
ข้อเท้าแพลง และยังช่วยลดอาการอักเสบ
แก้ปวด บวม เส้นตึง เป็นต้น
Zingiber ottensii Valeton เหง้าสด ใช้เป็นยาทาสมานแผล นามาฝน
ทาแก้อาการเคล็ดขัดยอก ฟกบวม แก้
เหน็บชา ปวดเมื่อยตามร่างกาย

พืชที่ใช้เป็นสีย้อมเครื่องนุ่งห่มสารวจพบจานวน 9 ชนิด เป็นพืชที่พบมากในลาดับที่ 5 รองจาก พืชสมุนไพร
พืชอาหาร พืชที่สร้างที่อยูอ่ าศัยและเครื่องใช้ และมีจานวนชนิดพืชเท่ากับพืชในพิธีกรรมความเชื่อ ชาวกะเหรี่ยงบ้านตุง
ลอยจะใช้พชื เหล่านี้มาใช้ในการทาเครื่องนุง่ ห่มและย้อมสีจากธรรมชาติ ซึ่งสีที่ชาวกะเหรี่ยงนิยม จะเป็นสีเข้มคือสีแดง
สีแดงเลือดหมูและสีดา สีแดงได้จากส่วนรากของต้นยอป่า (Morinda coreia Buch.-Ham) สีเหลืองได้จากเนื้อในเปลือก
ของต้นยอ(Morinda citrifolia L.) เหมือดแอ่หรือพลองดา (Memecylon scutellatum Naud.) สามารถใช้เปลือกผลนามา
ผสมกับครั่งเพื่อให้ครั่งเปลี่ยนสีได้
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พืชที่ใช้เป็นสียอ้ มเครื่องนุ่งห่มที่พบจานวน 9 ชนิด คือ
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
กล้วยป่า
หย่าดึ
Musa acminata Colla
ถั่วแปบ

บ่อบะสะ

บะก๊อ

เบอคือซะ

เพกา
มะเดือยขีห้ นอน

ด็อกกะ
เบอะพะทอ

ยอ

-

ยอป่า

คุ๊

หม่อน

โกวาซะ

เหมือดแอ่หรือ
พลองดา

-

ส่วนที่ใช้/วิธีใช้
กาบใบ หั่นและตาให้ละเอียด ผสมกับ
ขีเ้ ถ้า ให้หมักฝ้าย ให้สีดา
Lablab purpureus (L.)
เถาและใบ นามาต้มน้าผสมกับขีเ้ ถ้า ใช้
Sweet
ย้อมฝ้าย ให้สีเขียว
Livistona speciosa Kurz
เปลือกผล ใช้ยอ้ มฝ้าย โดยผสมกับน้า
ขีเ้ ถ้าและน้ามันหมู ให้สีแดงอมม่วง
Oroxylum indicum (L.) Kurz เปลือกต้น นาไปต้มย้อมฝ้าย ให้สีเขียว
Coix lachryma – jobi L. var. ผลเทียม ใช้ปักตกแต่งประดับเสื้อผ้า
stenocarpa
Morinda citrifolia L.
เนื้อในเปลือก นามาทุบให้ละเอียดต้มกับ
น้า ให้สีเหลือง
Morinda coreia Buch.-Ham ราก โดยนารากมาทุบให้ละเอียดต้มผสม
กับขี้เถ้าต้นก่อ ให้สีแดง
Morus alba L.
ผล ใช้เป็นสียอ้ มฝ้าย โดยนามาตาคั้นน้า
ให้สีแดงอมม่วง
Memecylon scutellatum
เปลือกผลนามาผสมกับครั่งเพื่อให้ครั่ง
Naud.
เปลี่ยนสีได้

พืชที่สร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ สารวจพบจานวน 16 ชนิด เป็นพืชที่พบมากในลาดับที่ 3 รองจาก พืช
สมุนไพรและ พืชอาหาร ชาวกะเหรี่ยงนั้นนิยมสร้างที่อยู่อาศัยด้วยไม้ต่าง ๆ อย่างเรียบง่าย เสาเรือนจะถูกฝังลงในดิน
จึงต้องเลือกไม้ที่เนื้อแข็ง ทนทานและมีอายุใช้งานที่นานพอสมควร เช่น ไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var.
kerri (Crabia & Hutch.) I.C. Nielsen) ไม้ก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.) นอกจากการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีการทาเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์การทอผ้า
ซึ่งจะใช้ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งจะแปรรูปได้ง่าย เช่น ไม้ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) ใช้ทาครกกระเดื่องสาหรับตาข้าวหรือทา
รางอาหารสาหรับสัตว์เลีย้ ง เป็นต้น
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ตัวอย่างพืชที่สร้างที่อยูอ่ าศัยและเครื่องใช้ ที่นา่ สนใจ มีดังนี้
ชื่อสามัญ
ก่อเดือย

ชื่อท้องถิ่น
เชบอส่า

งิว้ แดง
ซ้อ

โคพอ
เก่อมา

แดง

เพล

ตองตึง

หลาเทอหลา

ตองสาด
ทะโล้
พะยอม
มะแฟน

หลาครือหลา
เส่รอื ซะ
ซุ๊
ซะผี่สะ

ชื่อวิทยาศาสตร์
(Castanopsis acuminatissima
(Blume) A. DC.)
Bombax ceiba L.
Gmelina arborea Roxb.

ส่วนที่ใช้/วิธใี ช้
เนือ้ ไม้ ใช้ทาเสาเรือน

เนือ้ ไม้ ทาไหนึ่งข้าว
เนือ้ ไม้ ใช้ทาครกกระเดื่องสาหรับตาข้าว
หรือทารางอาหารสาหรับสัตว์
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. เนือ้ ไม้ ใช้ทาเสาเรือน
kerri (Crabia & Hutch.) I.C. Nielsen
Dipertrocarpus tuberculatus Roxb. ใบ ใช้เย็บเป็นตับมุงหลังคา
เนือ้ ไม้ ใช้สร้างที่อยู่อาศัย
Phrynium pubinerve Blume
ใบ เย็บเป็นตับมุงหลังคา
Anneslea fragrans Wall.
เนือ้ ไม้ ใช้สร้างที่อยู่อาศัย
Shorea roxburghii G. Don
เนือ้ ไม้ ใช้ทาเสาเรือน
Protium serratum Engl.
เนือ้ ไม้ ใช้สร้างที่อยู่อาศัย

พืชในพิธีกรรมความเชื่อที่สารวจพบมีจานวน 9 ชนิด ชาวกะเหรี่ยงมีวัฒนธรรมและความเชื่ อที่สาคัญคือ
การนับถือผี ทั้งผีป่าผีบ้าน ผีฝายและผีบรรพบุรุษ โดยผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อขอพรให้ผีเหล่านี้ปกป้องรักษาผลผลิต
ทางการเกษตรและคุ้มครองสมาชิกของครอบครัวให้มีความสุขและปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ในการประกอบ
พิธีกรรมแต่ละครั้ง จะต้องมีเครื่องเซ่นไหว้ ประกอบด้วยข้าวปลาอาหาร ขนม เหล้า และยังมีการใช้พืชเพื่อนามา
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธ ก็มกี ารนาพืชเหล่านีม้ าบูชาพระรัตนะไตรด้วย
พืชในพิธีกรรมความเชื่อ ที่สารวจพบมีจานวน 9 ชนิดประกอบด้วย
ชื่อสามัญ
ดาวเรือง

ชื่อท้องถิ่น
โพ๊ะบ่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Tagetes erecta L.

ไพลดา

ปะลุย

Zingiber ottensii Valeton

ว่านน้า

พอบื่อหล่า

Acorus calamus L.

ว่านสี่ทิศ

ผอทีแค

Hippeastrum johnsonii Bury

ส้มป่อย

เป๊อะชีซะ

Acacia concinna (Willd.) DC.

หงอนไก่

พอควอ

Celosia argentea L.

ส่วนที่ใช้/วิธใี ช้
ช่อดอก นาไปบูชาพระหรือใช้ในงานพิธีกรรม
ต่าง ๆ เช่น พิธเี ลี้ยงผี
เหง้า มีความเชื่อว่าเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์
สามารถนามาทาเป็นของป้องกันตัวจากไสย
ศาสตร์และสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ ได้
ไหล นามาห้อยคอเมื่อเจ็บคอ มีความเชื่อว่า
สามารถรักษาให้หายได้
ดอก เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดู
เพาะปลูกเนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าจะมีฝนตก
ฝัก ตากแห้งนามาทาน้าขมิ้นส้มป่อย เพื่อใช้
ในการประกอบพิธีกรรม และงานมงคลต่างๆ
ดอก ใช้ในพิธีกรรมเลีย้ งผีนา โดยหว่านเมล็ด
หลังจากปลูกข้าวไร่เสร็จ

Proceedings
606

พืชในพิธีกรรมความเชื่อ ที่สารวจพบมีจานวน 9 ชนิดประกอบด้วย (ต่อ)
ชื่อสามัญ
หนาด

ชื่อท้องถิ่น
โพแน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Blumea balsamifer DC.

อูน หรือ พวงไข่มุก

โพ๊ะแหว่

Sambucus simpsonii Rehder

เอือ้ งหมายนา

โพพะดู่

Cheilocostus speciosus
(J.Koenig) C.D.Specht

ส่วนที่ใช้/วิธใี ช้
ใบ นาไปในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
มีความเชื่อว่าใบหนาดนีส้ ามารถป้องกัน
ภูตผีปีศาจได้
ช่อดอก นาไปบูชาพระหรือใช้ในงานพิธีกรรม
ต่างๆ เช่น พิธเี ลี้ยงผี
ดอก นาไปบูชาพระหรือใช้ในงานพิธีกรรม
ต่าง ๆ เช่น พิธเี ลี้ยงผี

พืชมีพิษ สารวจพบเพียง 5 ชนิด ซึ่งถือว่ามีจานวนน้อยที่สุดในบรรดาพืชกลุม่ ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้ในการเบื่อ
ปลาและล่าสัตว์ เช่น ล่าตัวตุน่ เป็นต้น
พืชมีพิษที่สารวจพบจานวน 5 ชนิด ประกอบด้วย
ชื่อสามัญ
เครือไหล

ชื่อท้องถิ่น
เกร๊อะหยี่

ตาแยช้าง

เอ่โกเปอ

ทะโล้

เส่รอื ซะ

หนามขีแ้ รด

เกล่อะควอ

หมามุย่

ปอหลือสะ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Derris elliptica (Roxb.)
Benth.
Dendrocnide stimulans
(L.f.) Chew
Schima wallichii (DC.)
Korth.
Acacia megaladenaDesv.
var. indochinensis I.C.
Nielsen
Mucuna pruriens (L.) DC

ส่วนที่ใช้/วิธใี ช้
รากมีพิษนามาทุบใช้เบื่อปลา
ทั้งต้น มีพิษทาให้คัน นามาผสมกับดิบบริเวณ
ปากโพรงรังตุ่น เพื่อให้ตุ่นมาขัดถู
เปลือก มีพิษนามาทุบใช้เบื่อปลา
เปลือก มีพิษนามาทุบใช้เบื่อปลา

ฝัก มีพิษทาให้คัน นามาผสมกับดิบบริเวณ
ปากโพรงรังตุ่น เพื่อให้ตุ่นมาขัดถู

พืชที่ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่สารวจพบมีจานวน 15 ชนิดเป็นพืชที่พบมากในลาดับที่ 4 รองจาก พืชสมุนไพร พืชอาหาร
พืชที่สร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ซึ่งพืชกลุ่มมีการใช้ประโยชน์อันหลากหลาย เช่น พืชที่ใช้ห่อหุ้มอาหาร เช่น ตองตึง
(Dipertrocarpus tuberculatus Roxb.) ตองสาด (Phrynium pubinerve Blume)ตองกง (Thysanoleana maximaKuntze)หรือพืช
ทีเ่ ป็นเชื้อเพลิงและใช้เพื่อป้องกันเชื้อราในยุง้ ข้าว เช่น สนสองใบ (Pinus merkusii Jungh.) สนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex
Gordon) ซึ่งพืชกลุ่มนี้มีความสาคัญมากสาหรับชาวกะเหรี่ยง ซึ่งหาทั่วไปได้ไม่ยาก ในบริเวณหมู่บ้าน ป่าบริเวณใกล้เคียง
และในไร่นา เป็นต้น
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ตัวอย่างพืชที่ใช้ประโยชน์อ่นื ๆ ที่น่าสนใจ มีดังนี้
ชื่อสามัญ
ตองกง

ชื่อท้องถิ่น
ก่ายแล

ตองตึง
ตองสาด
ผักฮ้าน

หลาเทอหลา
หลาครือหลา
ห่อพรึย

ยาสูบ

ยาสุ

ละหุ่ง
สนสองใบ

กะทิกครี
โชซู

สนสามใบ

โชบอ

สบู่ดา

แมโหเลา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Thysanoleana maximaKuntze

ส่วนที่ใช้/วิธใี ช้
ใบ ใช้ห่ออาหาร
ดอก ตากแห้งเพื่อใช้ทาไม้กวาด
Dipertrocarpus tuberculatus Roxb.) ใบอ่อน ใช้ห่ออาหาร
Phrynium pubinerve Blume
ใบ ใช้ห่ออาหาร
Mosla dianthera (Buch.- Ham.ex
ทั้งต้น ใช้รองก้นยุ้งข้าว ป้องกันไม่ให้ข้าว
Roxb)
ขึน้ รา
Nicotiana tabacum L.
ใบ ขยีผ้ สมกับน้า ใช้พ่นเพื่อป้องกันแมลง
ศัตรูพชื
Ricinus communis L.
เมล็ด สกัดน้ามันใส่ตะเกียง
Pinus merkusii Jungh.
เนือ้ ไม้ ให้เชื้อเพลิง และป้องกันเชื้อราใน
ยุ้งข้าว
Pinus kesiya Royle ex Gordon
เนือ้ ไม้ ให้เชื้อเพลิง และป้องกันเชื้อราใน
ยุ้งข้าว
Jatropha curcas L.
เมล็ด สกัดน้ามันใส่ตะเกียง

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึ กษาพบว่ าพื ชที่ ชาวกะเหรี่ ยงน ามาใช้ ประโยชน์ ทั้ งสิ้ น 181 ชนิ ดจ าแนกเป็ นพื ชอาหาร 86 ชนิ ด
พืชสมุนไพร 105 ชนิดพืชที่ใช้ทาเป็นเครื่องนุ่งห่มและสีย้อม 9 ชนิด พืชที่ใช้ทาที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ 16 ชนิด พืชที่ใช้ใน
พิธีกรรมความเชื่อต่าง ๆ 9 พืชมีพิษ 5 ชนิด พืชที่ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 15 ชนิด มีการใช้ประโยชน์จากพืชในแต่ละหมวดหมู่
รวมทั้งหมด 245 รายการพืชบางชนิดชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้เฉพาะด้าน เช่น กลุ่มของพืชมีพิษ พืชหลายชนิดสามารถใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ไพลดา (Zingiber ottensii Valeton) นอกจากจะใช้เป็นพืชสมุนไพรแล้ว ยังใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ อีกด้วย จึงทาให้ผลการสารวจพืชทั้ง 181 ชนิด ที่ชาวบ้านประโยชน์ในแต่ละกลุ่มมีมากถึง 245 รายการการ
ใช้ประโยชน์
พืชอาหาร
มีมากถึง 86 ชนิด นอกจากข้าวแล้วพืชอาหารที่เป็นที่นยิ มของชาวกะเหรี่ยงคือ ผักสด ต้มเป็นผักเครื่องเคียง
ของน้าพริก เนื่องจากน้าพริกถือว่า เป็นอาหารหลักประจาวันของชาวกะเหรี่ยงทาให้ผักเครื่องเคียงต่างๆ มีให้เลือก
รับประทานกันอย่างหลากหลายเช่น
พืชที่รับประทานสดเป็นผักเคียง เช่น ยอดอ่อนมะกอก (Spondias pinnata (L. f.) Kurz) ยอดอ่อนและดอกอ่อน
ของส้มแปะ (Vaccinium sprengelii (G. Don) Sleumer)เป็นต้น
พื ช ที่ น ามาต้ ม ก่ อ นรั บ ประทานเป็ น ผั ก เคี ย ง เช่ น ช่ อ ดอกอ่ อ นสะเดา ((Azadirachta indica A. Juss. var.
siamensis Valeton.) ผลและยอดอ่อนมะระขี้นก (Momordica charantia L.) เป็นต้น
พืชที่นามาย่างไฟก่อนรับประทานเป็นผัก เคีย ง เช่น ฝักเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz.) ยอดอ่อ นมั น
สาปะหลัง (Manihot esculenta (L.) Crantz) เป็นต้น
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นอกจากผักเคียงแล้ว พืชในกลุ่มที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร ก็มีความสาคัญไม่น้อยเช่นกัน พืชกลุ่มเครื่องเทศเหล่านี้
จะทาให้อาหารอร่อย ชวนรับประทาน เช่น ช่อดอกสดและแห้งผักอีหลืน (Isodon ternifolius (D.Don) Kudo) เมล็ดสด
และแห้งของพริกไทย (Piper nigrum L.) เป็นต้น
งานวิจัยของ กวีศลิ ป์ (2552) [5] ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงบ้านใหม่สวรรค์และบ้านห้วยปูลิง
ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบพืชอาหาร 176 ชนิด ทั้งนี้ความหลากหลายของจานวนชนิดพันธุ์พืช
อาจมีความแตกต่างกันเนื่องจาก ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วย
ภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้ดอยอินทนนท์ทาให้มีปริมาณน้าและความชื้นมากกว่า โดยมีปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 1,995 มิลิเมตร/ปี [6] ในขณะที่ ตาบลอมก๋อยมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยเพียง 929.8 มิลลิเมตร/ปี [7] เท่านัน้
พืชสมุนไพร
พืชสมุนไพรเป็นพืชที่สารวจพบมากที่สุด มีจานวน 105 ชนิด วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงนั้น ถือว่ามีความผูกพัน
กับพืชสมุนไพรมาอย่างยาวนาน มีการสืบทอดองค์ความรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพร แม้ว่าในปัจจุบัน ความรู้ต่างๆเหล่านี้
จะถูกลบเลือนหายไปบ้างตามกาลเวลา แต่ก็ยังนิยมใช้กันอยู่ในบรรดาผู้สูงอายุ วิธีการใช้สมุนไพรของชาวกะเหรี่ยง
สามารถแบ่งได้ 3 วิธี คือ
1. การรับประทานสด เช่น การใช้เหง้าสดของขิง (Zingiber officinale Roscoe) รักษาอาการขับลม แก้ท้องอืดจุก
เสียดแน่นเฟ้อและการใช้รากของผักเผ็ด (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen) มารักษาอาการแก้ปวดฟัน เป็นต้น
2. นามาต้มน้าดื่ม เช่น การใช้เหง้าของกระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) ต้มรับประทานช่วยรักษา
อาการปากเป็นแผล ปากแห้ง ขับระดูขาว การใช้เหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ต้มรับประทานช่วยรักษาอาการ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่น จุกเสียดแน่น
3 .ยารักษาภายนอก เช่น การใช้เหง้าของไพล (Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr.) นามาฝนแล้ว
ทาบริ เวณที่ มีอ าการฟกช้าบวมหรือ เคล็ ด ขัด ยอกการใช้ย างของหนุ ม านนั่ งแท่ น (Jatropha podagricaHook) น ามา
ใส่แผลสดเพื่อรักษาแผลและห้ามเลือด
ส่วนการศึกษาของวรางรัตน์ (2556) [8] ศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชนเผ่าม้งในอาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ พบพืชสมุนไพรมากถึง 223 ชนิด ทั้งนี้ความหลากหลายของชนิดพืชมีมากกว่าอาจเนื่องจากศึกษาในบริเวณ
พื้นที่กว้างกว่า และสภาพพืน้ ที่ที่อยูข่ องชาวม้งในอาเภอแม่ริมเป็นป่าต้นลาธารของลาน้าแม่ริมและน้าแม่สา นอกจากนี้
ยังเป็นพื้นที่ซับน้าฝนและไหลลงสู่ลาน้าแม่ริม น้าแม่สาและน้าแม่เลาะ [9] ทาให้มีความชื้นมากกว่าในเขตอาเภอ
อมก๋อย จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าอาเภออมก๋อย
ซึ่งมีสภาพพืน้ ที่เป็นป่าเต็งรังและป่าดิบเขา [10] มีปริมาณน้าน้อยกว่า
พืชที่ใช้เป็นสีย้อมเครื่องนุ่งห่ม
พืชที่ใช้เป็นสีย้อมเครื่องนุ่งห่มสารวจพบ 9 ชนิด ในปัจจุบันการใช้พืชประเภทมีน้อยมาก เพราะปัจจุบันใน
บ้านตุงลอย นิยมการใช้สีย้อมสังเคราะห์มากกว่าสีธรรมชาติ เพราะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและใช้ได้ง่ายกว่า การใช้พื ช
สียอมนัน้ ไม่สามารถใช้พชื ได้เพียง 1 ชนิด แต่ยังมีพืชอื่น ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน เพื่อทาให้ได้สที ี่ต้องการ เช่น การนารากของ
ยอป่า (Morinda coreia Buch.-(Ham) มาทุบและผสมกับขี้เถ้าของบะก๊อ (Livistona speciosa Kurz) ทาให้รากของยอป่า
เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดง เป็นต้น
ในขณะที่งานศึกษาของขวัญฤทัย (2551) [11] ศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวกะเหรี่ยง ที่ตาบลบ้านจันทร์
และแจ่มหลวง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พบพืชกลุ่มนี้มากถึง 30 ชนิด ทั้งนี้ความหลากหลายของพืชมีมากกว่า
เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการใช้สีจากธรรมชาติมาย้อมเครื่องนุ่งห่มอย่าง
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แพร่หลาย ทาให้ยังนิยมใช้สีย้อมจากธรรมชาติ ในขณะที่ชาวกะเหรี่ ยงในบ้านตุ งลอย ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋ อย
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านนี้อย่างจากัดและขาดช่วง ทาให้ไม่นิยมใช้สีจากธรรมชาติเพราะมีกรรมวิธีที่ยุ่ งยาก
มากกว่าการใช้สีสังเคราะห์ จึงทาให้ความหลากหลายของชนิดพืชสีย้อมเครื่องนุง่ ห่มมีมากกว่าในเขตอาเภออมก๋อย
พืชที่สร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้
พืชที่สร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ สารวจพบจานวน 16 ชนิด ซึ่งไม่เพียงแต่นาเฉพาะส่วนของเนื้อไม้มาใช้
ประโยชน์ได้เท่านั้น ยังมีการนาใบมาเย็บรวมกันเพื่อใช้มุงหลังคา เช่น ตองสาด (Phrynium pubinerve Blume) และ
ตองตึง (Dipertrocarpus tuberculatus Roxb.) เป็นต้น ในปัจจุบันมีการตัดต้นไม้เพื่อนามาใช้ทาที่อยู่อาศัยจานวนมาก
แม้ในอดีตจะไม่มกี ารตัดต้นไม้ที่มีรกของเด็กฝังอยู่ แต่ปัจจุบันความเชื่อของบรรพบุรุษถูกเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตาม ทาให้
ปริมาณไม้ป่าในธรรมชาติหลายชนิดลดลงอย่างน่าเป็นห่วง
ส่วนการศึกษาของปาริฉัตรและสวาท (2556) [12] ศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวเผ่าม้ง อาเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน พบพืชที่ใช้สร้างที่ อยู่ อาศั ยนี้เพียง 1 ชนิดเท่านั้นคือไผ่ซาง (Dendrocalamus strictus Nees) ทั้งนี้ความ
หลากหลายของพืชมีน้อยกว่า เนื่องจากการมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน โดยชาวม้งในพื้นที่ดังกล่าวนิยมใช้ไผ่ซางเพื่อมาทา
ฝาบ้านและเตียงนอนเท่านั้นและปัจจุบันนิยมสร้างบ้านปูน ส่วนชาวกะเหรี่ ยงในเขตบ้านตุงลอย ยังนิยมใช้ไม้ในการ
สร้างที่อยูอ่ าศัยและเครื่องมือต่างๆอยู่ ทาให้มีการสารวจพบพืชในกลุ่มนี้มากกว่า
พืชในพิธีกรรมความเชื่อ
พืชในพิธีกรรมความเชื่อที่สารวจพบมี 9 ชนิด โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในพิธีกรรมเลี้ยงผี ทั้งผีป่า ผีฝายและ
ผีบรรพบุรุษ โดยความเชื่อถือในเรื่องผีเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ใช้ควบคุมความเป็นระเบียบของสังคมและยังเป็น
การสร้างขวัญและกาลังใจในการดาเนินชีวิตทั้งในยามปกติและยามเจ็บไข้ได้ป่วย ในปัจจุบันนี้ถือว่าความเชื่อเรื่องผียัง
มีอทิ ธิพลต่อชาวกะเหรี่ยงมาก ประเพณีเลีย้ งผียังได้รับการปฏิบัตอิ ยู่เป็นปกติ
ในกรณีศึกษาของนัทธี (2556) [13] ศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของไทลื้อและไทยวนในอาเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ พบพืชในกลุ่มนี้ 16 ชนิด ทั้งนีค้ วามหลากหลายของพืชมีมากกว่าเนื่องจาก ในพืน้ ที่ของอาเภอสะเมิงเป็นที่อยู่
อาศัยของชาวไทลื้อและไทยวน ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา [14] และได้ปฏิบัติสืบทอดกัน
มาอย่างเข้มแข็งไม่ขาดสาย ในขณะที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านตุงลอยจะประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับผีเป็นหลัก โดยมีผู้ประกอบ
พิธีกรรมเพียง 1 คน ซึ่งสูงอายุมากแล้วและไม่มีการถ่ายทอดภู มิปัญญาในด้านนี้ ทาให้จานวนพืชที่ใช้ในพิธีกรรม
สูญหายไปบ้างและมีจานวนมีนอ้ ย
พืชมีพิษ
พืชมีพิษที่สารวจพบมีจานวนเพียง 5 ชนิด ส่วนใหญ่นาไปใช้ประโยชน์คล้ายกันคือใช้เบื่อปลาและล่าสัตว์ แต่
ปัจจุบันนี้มีการใช้พชื มีพิษน้อยลงมาก เพราะพื้นที่ป่าบางส่วนได้รับการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ และสัตว์ที่สามารถล่า
ได้ มีจานวนน้อยลงอย่างชัดเจน ทาให้ความนิยมในการใช้พชื มีพิษหมดไป
จากข้อมูลการศึกษาของขวัญฤทัย (2551) ศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวกะเหรี่ยง ที่ตาบลบ้านจันทร์
และแจ่มหลวง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พบพืชกลุ่มนี้ เพียง 4 ชนิด และอัญชลี (2554) [15] ศึกษาพื้นบ้านของ
ชาวม้งในตาบลบ้านปางช้าง ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน พบพืชกลุ่มนี้เพียง 3 ชนิด ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับที่
พบในพื้นที่บ้านตุงลอย ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในปัจจุบัน จานวนปลาและสั ตว์ป่าใน
ธรรมชาติลดลงและอุปกรณ์ในการดักปลาเช่น แหและอวน มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า จึงไม่นิยมใช้พืชมีพษิ
ซึ่งมีขนั้ ตอนที่ยุ่งยากมากกว่า ทาให้ความนิยมใช้พืชมีพษิ หมดค่อย ๆ ไปเหมือนกัน
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พืชประโยชน์อื่น ๆ
พืชประโยชน์อ่นื ๆ ที่สารวจพบมี 15 ชนิด ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมาก ทั้งพืชที่เป็นเชื้อเพลิง พืชที่ใช้
ห่ออาหารหรือใช้รองก้นยุ้งข้าว ป้องกันไม่ให้ข้าวขึ้นรา ซึ่งยังมีความนิยมในการใช้พืชเหล่านี้อยู่มากและถือว่าเป็นพืช
ส าคั ญ กลุ่ ม หนึ่ง ในปั จ จุ บัน พืชเหล่ า นี้ยั ง มีอ ยู่เป็ น จ านวนมาก เช่น สนสองใบ (Pinus merkusii Jungh.) สนสามใบ
ใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) ใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิง ซึ่งยังหาได้งา่ ยในป่าชุมชน และมีปริมาณมากพอสมควร
ส่วนการศึกษาของคมกริชและดวงใจ (2552) [16] ซึ่งศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวมูเซอดา บ้านห้วยปลาหด
ตาบลด่านแม่ละเมา อาเภอแม่สอด จังหวัดตากสารวจพบจานวน 19 ชนิด ทั้งนี้ความหลากหลายของพืชมีมากกว่าแต่
จานวนใกล้เคียงกันเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าว เป็นแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน บนเทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดยาวกั้นพรมแดน
ไทย-พม่า มีความสูงเหนือระดับน้าทะเลโดย ประมาณ 500 เมตรขึน้ ไป มีลักษณะดินร่วนปนทรายคล้ายกับในพื้นที่ ตาบล
อมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตที่อาศัยและพึ่งพิงป่าเหมือนกัน มีการสืบทอดภูมิปัญญา
ในการดารงชีวติ และใช้ประโยชน์จากป่าเหมือนกัน ทาให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชกลุ่มนี้ในจานวนใกล้เคียงกัน
โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นว่าพืชพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงบ้านตุงลอย ยังมีความหลากหลายที่น้อ ย
เมื่อเทียบกับสถานที่อ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นเพื่อจะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
ควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสาคัญในการฟื้นฟู เพื่อให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชมากขึ้น อันจะ
ส่งผลให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารและสมุนไพร มีความยั่งยืนได้ดยี ่งิ ขึน้
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การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืช 3 ชนิด ในการกาจัดแมลงสาบ
Efficiency of Crude Extracts from 3 Local Plants against Cockroaches (Periplanta america)
พัชราวรินทร์ เรือนโต1*, กัลยา แซ่ว่าง1 และ เรมิการ์ ราชลา1
Patcharawarin Ruanto1*, Kanlaya Saewang1 and Remika Rachalum1
บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการก าจั ดแมลงสาบของสารสกั ดจากพืช 3 ชนิด ได้ แก่
น้อยหน่า (Annona squamosa) สะเดา (Azadirachta indica) และสาบเสือ(Chromolaena odorata) โดยการสกัดด้วยน้ากลั่ น
และสารละลายแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วนพืชต่อตัวทาละลาย 1:2 w/v ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดกับแมลงสาบ (Periplanta
america) โดยการฉี ดพ่น บันทึกอัตราการตายสะสมทุ ก 20 นาที เพื่อหา ร้อยละการตายสะสม พบว่าสารสกั ดจากใบ
น้อยหน่าที่สกัดด้วยเอทานอล และ น้า มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกาจัดแมลงสาบ ทาให้แมลงสาบตาย 100% และ 72%
ตามลาดับ ภายในเวลา 5 ชั่วโมง รองลงมาคือสารสกัดจากใบสะเดาที่สกัดด้วยเอทานอล และ น้า ทาให้แมลงสาบตาย 64%
และ 36% ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ส่วนสารสกัดจากสาบเสือออกฤทธิ์น้อยที่สุด โดยทาให้แมลงสาบตาย 36% และ 12%
คาสาคัญ: สารสกัด, สะเดา, น้อยหน่า, สาบเสือ, แมลงสาบ

Abstract
The purpose of this research is to study the efficiency against cockroaches of crude extracts from 3 local
plant species (Annona squamosal, Azadirachta indica and Chromolaena odorata) by extraction with either distilled
water or ethanol as solvent (1:2 w/v of plant leaves per solvent). The extracts were sprayed on cockroaches
(Periplanta america) and the accumulative mortality rate was recorded every 20 minutes. It was found that the
extract of Annona squamosa was the most effective as cockroaches died 100% (ethanol as solvent) and 72%
(water as solvent) within 5 hours, followed by the extract of Azadirachta indica (64% and 36% with ethanol and
water as solvents respectively). The extract of Chromolaena odorata was less efficient (36% and 12% with ethanol
and water as solvents respectively).
Keywords: crude extract, Annona squamosal, Azadirachta indica, Chromolaena odorata, Periplanta america

1

โปรแกรมชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100
Biology program, Faculty of Education, Chiang rai Rajabhat University, Chiang Rai Province, 57100
*Corresponding author e-mail: p.ruanto@gmail.com
1

Proceedings
613

บทนา
แมลงสาบ (Cockroach) มีจานวนมากกว่า 4,000 ชนิด โดยทั่วไปมีลักษณะลาตัวยาวรีเป็นรูปไข่ มี สีดาหรือสี
น้าตาลเข้ม ส่วนหัวซ่อนอยู่ใต้อก มีหนวดยาวคล้ายเส้นด้าย ส่วนขายาวมีหนามคลุม ตัวเต็มวัยมีทั้งมีปีกและไม่มีปีก
แมลงสาบที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ Periplaneta americana หรือเรียก แมลงสาบอเมริกัน ตัวเต็มวัยมีลาตัวยาว
ประมาณ 3 เซนติเมตร สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว มักจะออกหากินในเวลากลางคืนหรือในที่ไม่มีแสง และ
มีแหล่งอาหารจากเศษอาหาร เนื่องจากแมลงสาบอาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีขยะ ของเสีย แมลงสาบจึงเป็นพาหะนาเชื้อโรค
มากมายสู่มนุษย์ ทั้งจากการกิน และการสูดดม เช่น โรคท้องเดิน, บิด, ไทฟอยด์, อหิวาตกโรค, อาหารเป็นพิษ, โรค
ผิวหนัง และภูมิแพ้
การกาจัดแมลงสาบโดยทั่วไปนิยมใช้สารเคมีจาพวกสเปรย์พน่ เนื่องจากใช้ง่าย และออกฤทธิ์เร็ว แต่สารเคมี
กาจัดแมลงสาบที่นิยมใช้กันนั้นมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากได้รับเป็นเวลานานอาจ
ตกค้างในร่างกายทาให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ผู้วิจัยจึงได้นาพืชในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ สะเดา สาบเสือ และ
น้อยหน่า เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดพืชดังกล่าวในการกาจัดแมลงสาบ และศึกษาความเป็นไปได้ในการนามา
ใช้แทนสารเคมีกาจัดแมลงสาบสังเคราะห์ที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดแมลงเกิดการต้านทานสารเคมี
สะเดา (Azadirachta indica) เป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์สูงในการป้องกันกาจัดแมลง เช่น สารอะซาดิแรคติน
(Azadirachtin) ซึ่งพบในปริมาณสูงกว่าสารออกฤทธิ์ชนิดอื่น สามารถออกฤทธิ์ป้องกันกาจัดแมลงได้หลายรูปแบบ เช่น
ใช้เป็ นสารฆ่าแมลง สารไล่ แมลง ทาให้ การเจริ ญเติบโตของแมลงผิ ดปกติ ยั บยั้ งการเจริ ญเติ บโตของแมลง เป็ นต้ น
(สุภาณี พิมพ์สมาน และ สังวาล สมบูรณ์, 2541; อัญชลี สงวนพงษ์, 2556) การศึกษาสะเดาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในเชิงการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนการศึกษาผลของสะเดาต่อแมลงสาบยังไม่พบในประเทศไทย
สาบเสือ (Chromolaena odorata) มีรายงานหลายฉบับที่ศกึ ษาองค์ประกอบทางเคมีจานวนมากที่พบใน
สารสกัดจากสาบเสือ มีองค์ประกอบบางชนิดออกฤทธิ์ตอ่ แมลง เช่น Limonene, Pinene, Naphthoauinone จึงสามารถ
นามาใช้เป็นยาฆ่าแมลงได้ (หนึ่งฤทัย แพรสีทอง, 2553)
น้อยหน่า (Annona squamosa) ในใบและเมล็ ดมีสารอั ลคาลอยด์ annonanine ความเป็นพิษของสารสกั ด
หยาบจากน้อยหน่าค่อนข้างหลากหลาย โดยเป็นพิษทางสัมผัส และทางกระเพาะอาหาร จึงสามารถนาไปใช้ฆ่าแมลงและ
กาจัดแมลง อีกทั้งขัดขวางการกินอาหารของแมลงได้หลายชนิด (คณิต ขอพลอยกลาง และ จารุยา ขอพลอยกลาง, 2557)

ภาพที่ 1 ก,ข ต้นและใบสะเดา (Azadirachta indica) ค,จ ต้น และใบสาบเสือ (Chromolaena odorata)
ฉ,ช ต้น และใบน้อยหน่า (Annona squamosa)
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับการกาจัดแมลงสาบส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลของสารเคมีในการไล่แมลง สาหรับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สารจากธรรมชาติยังมีจานวนไม่มากนัก เช่น ใช้สารสกัดจากไพล ชะพลู และว่านน้า (มยุรา สุนย์วีระ,
2550) และ น้าส้มควันไม้ (อัญชลี สวาสดิ์ธรรม และ ทศพร คมกริช, 2554) งานวิจัยชิ้นนี้จึงน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการนา
พืชท้ องถิ่ นมาใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ในการก าจั ดแมลงต้ นเหตุ ความร าคาญ และเป็ นพาหะของโรคในชุ มชน นอกจากนี้
ยังได้วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดพืชที่ไม่เคยมีรายงานการศึกษาสาหรับการกาจัดแมลงสาบมาก่อน
เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการใช้งานเชิงพาณิชย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ในการกาจัดแมลงสาบ และแมลงอื่น ๆ ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมแมลง
แมลงสาบที่ใช้คือ Periplaneta americana ตัวเต็มวัย ที่อาศัยอยู่ในตลาดบ้านดู่เมืองใหม่ ตาบลบ้านดู่ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดารงชีพของแมลงสาบ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยที่อับชื้น มีท่อระบายน้า
และมีเศษอาหารเหลือทิ้งจากแผงตลาดซึ่งเป็นอาหารของแมลงสาบ จึงทาให้มีแมลงสาบอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ทาการ
จับโดยนาเศษอาหารไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในที่มืดตอนกลางคืน เพื่อรอจับแมลงสาบที่ออกมากินเศษอาหาร คัดเลือกเอา
เฉพาะแมลงสาบตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นระยะที่มีขนาดความยาวประมาณ 30-50 มิลลิเมตร มีสีน้าตาลแดง นามาเก็บไว้ใน
ภาชนะพลาสติกที่มีรูเจาะระบายอากาศก่อนนาไปทดลอง
การเตรียมสารสกัด
ใช้น้า และเอทานอล 95% เป็นตัวทาละลาย เตรียมสารสกัดโดยนาใบสะเดา สาบเสือ และน้อยหน่าที่ปั่น
ละเอียด มาหมักกับน้า หรือเอทานอล ที่อัตราส่วนพืชต่อตัวทาละลาย 1 : 2 w/v เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กรองเศษใบพืช
ออก นาสารสกัดเก็บในอุณหภูมิ 4 °C เพื่อใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป สาหรับสารสกัดใบพืชด้วยเอทานอล นาสารสกัดมา
ระเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบหมุนเหวี่ยง ก่อนนาไปเก็บที่อุณหภูมิ 4 °C

วิธีการทดลอง
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโดยการฉีดพ่นสารสกัด 5 มิลลิลิตร ลงในภาชนะที่บรรจุแมงสาบ โดยภาชนะ
ที่ใช้เป็นกล่องพลาสติกที่มีรูระบายอากาศขนาด 10x10x15 เซนติเมตร (ภาพที่ 2) บรรจุแมลงสาบกล่องละ 5 ตัว
ทาการทดลองซ้า 5 ครัง้ สาหรับทุกชุดการทดลอง ดังนี้
1. การทดสอบฤทธิ์ของสารที่สกัดด้วยน้า
ชุดการทดลอง 1.1 น้า (control)
ชุดการทดลอง 1.2 สารสกัดจากใบสะเดา
ชุดการทดลอง 1.3 สารสกัดจากใบสาบเสือ
ชุดการทดลอง 1.4 สารสกัดจากใบน้อยหน่า
2. การทดสอบฤทธิ์ของสารที่สกัดด้วยเอทานอล (เตรียมสารสกัดความเข้มข้น 1% w/v โดยใช้นาเป็
้ นตัวทาละลาย)
ชุดการทดลอง 2.1 น้า (control)
ชุดการทดลอง 2.2 สารสกัดเอทานอลจากใบสะเดา
ชุดการทดลอง 2.3 สารสกัดเอทานอลจากใบสาบเสือ
ชุดการทดลอง 2.4 สารสกัดเอทานอลจากใบน้อยหน่า
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บันทึกจานวนการตายทุก 20 นาที นามาคานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์การตาย
สะสม และเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของฤทธิ์ สารสกัด จากพืชแต่ละชนิด ด้ว ยวิธี One Way Analysis of Variance
(ANOVA) จากนั้นทดสอบขั้นยืนยันเพิ่มเติมด้วย Duncan’s Multiple Range Test

ภาพที่ 2 ภาชนะบรรจุแมลงสาบที่ใช้ในการทดลอง

ผลการทดลอง
ร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบหลังฉีดพ่นสารสกัดจากพืชโดยใช้น้าเป็นตัวทาละลาย ผลจากการทดลอง
ดังตารางที่ 1 พบว่าสารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงสาบได้ดีที่สุด ได้แก่ สารสกัดจากน้อยหน่า ทาให้แมลงสาบ
มีอัตราการตาย ร้อยละ 64 ภายในเวลา 5 ชัว่ โมง รองลงมาคือสารสกัดจากสะเดา ทาให้แมลงสาบมีอัตราการตาย ร้อยละ 36
ภายในเวลา 5 ชั่วโมง และสารสกัดจากสาบเสือ ทาให้แมลงสาบมีอัตราการตาย ร้อยละ 12 ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ตามลาดับ
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ multiple comparison ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test พบว่าสารสกัดหยาบจากน้อยหน่า
และสะเดา ที่สกัดด้วยน้ากลั่น มีฤทธิ์กาจัดแมลงสาบ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) เมื่อเทียบกั บชุด
ควบคุม (น้ากลั่น) ส่วนผลของสารสกัดหยาบจากสาบเสือ แม้จะสามารถกาจัดแมลงสาบได้มากกว่าชุดควบคุม แต่ไม่มคี วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบ เมื่อฉีด
พ่นสารสกัดด้วยน้ากลั่นของพืชแต่ละชนิดพบว่า ที่เวลา 5 ชั่วโมง สารสกัดจากน้อยหน่ามีร้อยละการตายของแมลงสาบสูง
ที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากสะเดา และสารสกัดจากสาบเสือ
ตารางที่ 1 ร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบจากฤทธิ์ของสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยน้ากลั่น
ชนิด
Control
สะเดา
สาบเสือ
น้อยหน่า

ชั่วโมงที่ 1

% การตายสะสม (Mean ± SD) (1,2)
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 3
ชั่วโมงที่ 4

ชั่วโมงที่ 5

0.00 ± 0.00 a,A

0.00 ± 0.00 a,A

0.00 ± 0.00 a,A

0.00 ± 0.00 a,A

0.00 ± 0.00 a,A

16.00 ± 4.00 a,B 16.00 ± 4.00 a,A

24.00 ± 4.00 ab,B 32.00 ± 4.90 b,BC 36.00 ± 4.00 b,B

0.00 ± 0.00 a,A

12.00 ± 4.90 a,AB 12.00 ± 4.90 a,AB

12.00 ± 4.90 a,AB

24.00 ± 7.49 a,B 48.00 ± 10.20 a,B 52.00 ± 13.56 a,C 56.00 ± 14.70 a,C

64.00 ± 16.00 a,C

8.00 ± 4.90 a,A

หมายเหตุ: Mean ± SD ในแถวเดียวกัน ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กต่างกัน (1) หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05 by
DMRT) Mean ± SD ในคอลัมน์เดียวกัน ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตา่ งกัน(2) หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05 by
DMRT)
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ภาพที่ 3 เปอร์เซนต์การตายสะสมของแมลงสาบจากฤทธิ์ของสารสกัดหยาบใบพืชชนิดต่างๆที่สกัดด้วยน้ากลั่น
ร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบหลังฉีดพ่น สารสกัดจากพืชโดยใช้เอทานอลเป็น ตัวทาละลาย
ผลจากการทดลองดังตารางที่ 2 พบว่า สารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงสาบได้ดีที่สุด ได้แก่ สารสกัดจาก
น้อยหน่า ทาให้แมลงสาบมีอัตราการตาย ร้อยละ 100 ภายในเวลา 5 ชั่วโมง รองลงมา คือ สารสกัดจากสะเดา ทาให้
แมลงมีอัตราการตาย ร้อยละ 72 ภายในเวลา 5 ชั่วโมง และสารสกัดจากสาบเสือ ทาให้แมลงสาบมีอัตราการตาย
ร้อยละ 36 ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ตามลาดับ ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและร้อยละการตายสะสม
ของแมลงสาบหลังฉีดพ่นสารสกัดพืชแต่ละชนิดที่สกัดด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดจากน้อยหน่ามีร้อยละการตายของ
แมลงสาบสูงที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากสะเดา และสารสกัดจากสาบเสือตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ multiple
comparison ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test พบว่าสารสกัดหยาบจากน้อยหน่า สะเดา และสาบเสือ มีฤทธิ์ใน
การกาจัดแมลงสาบ โดยแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
ตารางที่ 2 ร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบจากฤทธิ์ของสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเอทานอล
ชนิด
ชั่วโมงที่ 1
Control
สะเดา
สาบเสือ
น้อยหน่า

% การตายสะสม (Mean ± SD)(1,2)
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 3
ชั่วโมงที่ 4

ชั่วโมงที่ 5

0.00 ± 0.00 a,A 0.00 ± 0.00 a,A 0.00 ± 0.00 a,A 0.00 ± 0.00 a,A 0.00 ± 0.00 a,A
32.00 ± 4.90 a,C 44.00 ± 4.00 a,C 64.00 ± 4.00 b,C 68.00 ± 8.00 b,C 68.00 ± 8.00 b,C
16.00 ± 4.00 a,B 24.00 ± 4.00 a,B 28.00 ± 8.00 a,B 36.00 ± 7.48 a,B 36.00 ± 7.48 a,B
32.00 ± 8.00 a,C 52.00 ± 4.90 b,C 68.00 ± 8.00 bc,C 76.00 ± 7.48 c,C 100.00 ± 0.00 d,D

หมายเหตุ: Mean ± SD ในแถวเดียวกัน ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กต่างกัน (1) หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05 by
DMRT) Mean ± SD ในคอลัมน์เดียวกัน ตามด้วยตัวอักษรพิม พ์ใหญ่ตา่ งกัน (2) หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05 by
DMRT)
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ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของแมลงสาบจากฤทธิ์ของสารสกัดหยาบใบพืชชนิดต่าง ๆ ที่สกัดด้วยเอทานอล
จากผลการทดลองสรุปได้ว่าสารสกัดพืชทุกชนิดที่สกัดด้วยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงสาบ
สูงกว่าสารสกัดที่สกัดด้วยน้ากลั่น โดยอัตราการตายของแมลงสาบสูงสุดเมื่อฉีดพ่นด้วยสารสกัดน้อยหน่าที่สกัดด้วย
เอทานอล ทาให้แมลงสาบมีอัตราการตายร้อยละ 100 ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ในขณะที่สารสกัดจากน้อยหน่าที่สกัด
ด้วยน้ากลั่น ทาให้แมลงสาบมีอัตราการตายร้อยละ 64 ภายในเวลา 5 ชั่วโมง
วิเคราะห์ผลการทดลอง
เป้าหมายของงานวิจัยชิน้ นี้ คือการศึกษาประสิทธิภาพการกาจัดแมลงสาบของพืชในท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ ได้แก่
น้อยหน่า (Annona squamosa) สะเดา (Azadirachta indica) และ สาบเสือ (Chromolaena odorata) โดยบันทึกผลทุก
ชั่วโมงหลังจากแมลงสาบได้รับการฉี ดพ่นสารสกัด ทั้งที่สกัดด้วยน้าและเอทานอลจนครบห้าชั่วโมง ผลการทดสอบ
พบว่า สารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยน้อยหน่ามีฤทธิ์กาจัดแมลงสาบมากที่สุด รองลงมาคือ
สะเดา และสาบเสือ ตามลาดับ เปอร์เซนต์การตายสะสมของแมลงสาบแต่ละชั่วโมงสาหรับสารสกัดแต่ละชนิดมีค่า
ดังนี้ น้อยหน่า (32%, 52%, 68%, 76%, 100%) > สะเดา (32%, 44%, 64%, 68%, 68%) > สาบเสือ (16%, 24%,
28%, 36%, 36%)
ใบพืชเป็นแหล่งสะสมสารอินทรีย์จานวนมาก โดยสารบางชนิดมีฤทธิ์ยับยั้ง และกาจัดแมลงได้ นอกจากนี้
ประสิทธิภาพการกาจัดแมลงสาบยังมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเมื่อแมลงสาบได้รับสัมผัสจากสารสกัดพืชใน
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นผลงานวิจัยนี้จึงเป็นการสนับสนุนความพยายามในการประเมินประสิทธิภาพของสาร
สกัดพืชชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะใบน้อยหน่าซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสารฆ่าแมลงดังที่ ได้พิสูจน์แล้วว่ามีฤทธิ์กาจัด
แมลงสาบ Periplanata americana สามารถลดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ที่มีแมลงสาบเป็นพาหะและไม่เกิดการตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้น ย่อยสลายได้ง่าย การควบคุมทาง
ชีวภาพของแมลงนี้สามารถนามาพัฒนาเป็นแนวทางใช้ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ได้ต่อไป
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ผลของไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์
Effects of Micro/Nano Bubble on growth and development in Chinese Morning
Glory in Hydroponic system
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการให้ ไมโคร/นาโนบั บเบิ ลต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริ ญเติบโตของผักบุ้ ง วาง
แผนการทดลองแบบ CRD โดยมีกรรมวิธีการทดลองคือ 1. สารละลายธาตุอาหาร 0.5X ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิล 2.
สารละลายธาตุอาหาร 0.5X 3.สารละลายธาตุอาหาร 1X ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิล และ 4. สารละลายธาตุอาหาร 1X
ผลการทดลองปรากฎว่าการให้สารละลายธาตุอาหาร 1 x ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิลมีผลต่อความสูงของต้นสูงของต้น
มากที่สุด การให้สารละลายธาตุอาหาร 1X ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิล และสารละลายธาตุอาหาร 1X มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลาต้น จานวนใบ ความยาวใบ และค่าความเขียวของใบมากกว่า การให้สารละลายธาตุอาหาร 0.5X ร่วมกับไมโคร/นา
โนบับเบิล และสารละลายธาตุอาหาร 0.5X ในขณะที่ความยาวรากและความกว้างของใบไม่แตกต่างกัน
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Abstract
The study on effects of micro/nano bubble on growth and development in Chinese morning glory in hydroponic
system was investigated. The experimental design was CRD with 4 treatments i.e. 1. 0.5X nutrient solution with micro /
nano bubble 2. 0.5X nutrient solution 3. 1X nutrient solution with micro / nano bubble and 4. 1X nutrient solution. The
result showed that the 1X nutrient solution with micro / nano bubble gave the greatest on plant height. However, the 1X
nutrient solution with micro / nano bubble and 1X nutrient solution treatments had stem diameter, leaf number, leaf length
and leaf greenness higher than 0.5X nutrient solution in combination with micro / nano bubble and 0.5X nutrient solution
treatments. Whereas, there were no effect on root length and leaf width.
Keywords: micro/nano bubble, nutrient solution growth, development

บทนา
ไมโคร/นาโนบั บ เบิ ล คื อ ฟองอากาศที่ มี ข นาดเล็ ก มากไมโครบั บ เบิ ล มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 10-50
ไมโครเมตร ส่วนนาโนบับเบิลมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 นาโนเมตร โดยปกติฟองอากาศทั่วไปจะลอยขึ้นอย่าง
รวดเร็วและแตกออกบริเวณผิวน้า แต่ฟองอากาศแบบไมโครบับเบิลจะลอยขึน้ สู่ผิวน้าอย่างช้า ๆ แล้วทาให้อนุมุลอิสระ
(Free radical) ที่อยู่ระหว่าพื้นผิวของฟองอากาศ ซึ่งเป็นอะตอมหรือโมเลกุล ที่มีอิเล็คตรอนไม่เป็นคู่ที่อยู่ในวงรอบ
อะตอม จะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไมโครบับเบิ้ลแตกออกในน้า ขณะที่นาโนบับเบิลจะยังคงอยู่ในน้าได้เป็นเวลานาน [1] [2]
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นเทคโนโลยีสาหรับการเจริญเติบโตพืชภายใต้การหมุนเวียนของสารอาหารและน้าเพิ่ม แต่
โดยไม่ใช้ดิน ระบบการปลูกพืชไร้ดนิ คือตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก สาหรับการผลิตพืชผักและการเพาะปลูกผลไม้
บางชนิด และการปลู ก พืชโดยไม่ใช้ดิ น ในประเทศได้รับความนิย มอย่างมากเนื่อ งจากให้ ผ ลผลิ ต สูง ควบคุ ม การ
เจริญเติบโตของพืชได้ ระยะเวลการปลูกสั้นกว่าการปลูกลงดิน วางแผนระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดได้ ให้ผลผลิตที่สูง ผลผลิตมีคุณภาพ และสามารถลดการใช้สารกาจัดวัชพืชและสารกาจัดแมลงได้ ทาให้ไม่
พบสารกาจัดวัชพืชและสารกาจัดแมลงตกค้างในผลผลิต อย่างไรก็ตามระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นระบบที่มีการ
ลงทุนค่อนข้างสูงในปีแรก [3] [4] การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของไมโคร / นาโนบับเบิลจะมีการรายงานในช่วงเขตข้อมูล
ที่หลากหลายเช่นการทาให้น้าเสียเป็นน้าที่สะอาดได้ การปรับปรุงคุ ณภาพน้าฆ่าเชื้อ การทาน้าให้ใส การทาความ
สะอาดของน้าที่ปนเปื้อนและการส่งเสริมกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ [5] การใช้ไมโคร / นาโนบับเบิลเพิ่ม
ฟองอากาศและออกซิเจนในน้ามีผลกระตุ้นการงอกทาให้เมล็ดคะน้างอกได้เร็วขึ้น [6] และส่งผลทาให้กระตุ้นให้พืชมี
การเจริญเติบโตที่ดี [7] การใช้ประโยชน์ไมโคร / นาโนบับเบิลเป็นการเพิ่มฟองอากาศขนาดเล็กในน้ามีผลในการเพิ่ม
ออกซิเจนในน้า การบาบัดน้าเสีย การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและกาจัดสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ที่ตกค้างใน
ผลผลิต [5] ไมโคร / นาโนบับเบิลเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ โดยในประเทศไทยยังมีงานวิจัยที่ไม่มากนักและมีจากัด
ดังนัน้ ในการทดลองในครั้งนี้จึงศึกษาผลของไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแลงทางสรีรวิทยา
ของผักบุง้ ในระบบการปลูกในสารละลาย
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การทดลองครัง้ นี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 4 กรรมวิธี 4 ซ้า ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ความเข้มข้นธาตุอาหาร 0.5X + ไมโคร/นาโนบับเบิล
กรรมวิธีที่ 2 ความเข้มข้นธาตุอาหาร 0.5X
กรรมวิธีที่ 3 ความเข้มข้นธาตุอาหาร 1X (ปกติ) + ไมโคร/นาโนบับเบิล
กรรมวิธีที่ 4 ความเข้มข้นธาตุอาหาร 1X (ปกติ)
ทดลองในโรงเรือนกระจก ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
ลาปาง การทดลองในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบน้าไหลเวียน โดยเพาะเมล็ดผักบุ้งวันที่ 25 ธันวาคม 2559
และย้ายลงชุดปลูกหลังต้นผักบุ้งอายุ 7 วัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ในกะละมังพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
15x20x5 นิ้ว ปริมาตรน้าที่ใช้ปลูก 15 ลิตร (ใช้น้าปะปาที่ผ่านระบบกรอง) โดยมีแผ่นโฟมปลูกขนาด 13x17 นิ้ว เจาะรู
ขนาด ½ นิ้ว ทั้งหมด 12 หลุมต่อแผ่นโฟมต่อ 1 กะละมัง และใช้ฟองน้าขนาด 1x1x1 นิ้ว ห่อผักบุ้งจานวน 3 ต้นต่อ
1 หลุม ใช้ปั๊มไหลเวียนโดยมีถังสารละลายธาตุอาหารขนาด 40 ลิตร การทดลองให้ไมโคร/นาโนบับเบิลเป็นเวลา
10 นาทีในวันที่ 1, 4, 7, 10, 14, 17, 21, 24 และ 28 หลังการย้ายปลูก เปรียบเทียบกับการไม่เติมอากาศจากเครื่อง
ไมโคร/นาโนบับเบิล ซึ่งให้สารละลายธาตุอาหารสูตรดัดแปลง (ชิต,ิ 2556) ดังภาพที่ 1
เครื่องไมโคร/นาโนบับเบิล พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรและการ
ประมงขั้นสูง เครื่องไมโคร/นาโนบับเบิล (KVM10) อัตราการไหลของน้า 1.7 ลิตรต่อนาที อัตราการไหลของอากาศ
0.5 ลิตรต่อนาที ขนาดไมโครบับเบิล 40-50 ไมโครเมตร ความเข้มข้น 60,000 บับเบิลต่อมิลลิลิตร และนาโนบับเบิล
ขนาด 200-1,000 นาโนเมตร ความเข้มข้น 108-1,011 บับเบิลต่อมิลลิลิตร [8] [9] (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 เครื่องไมโคร/นาโนบับเบิล และการทดลองในระบบไฮโดรโปนิกส์
การบันทึกข้อมูล
การวัดค่าปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ ค่าการนาไฟฟ้า และค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายธาตุอาหาร
ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้า (U-50 Multi-parameter water quality meter, Horiba, Japan)
การเจริญเติบโตทางด้านลาต้นได้แก่ความสูงของต้น เส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้น และความยาวราก จานวน
ใบ ความกว้างของใบ ความยาวของใบและการเปลี่ยนแปลงค่าความเขียวของใบ (SPAD) หลังการทดลอง 4, 7, 10, 14,
17, 21, 24 และ 28 วัน
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การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้วิธี Duncan’s Multiple
Rang Test (DMRT)

ผลการศึกษา
หลั ง การเตรี ย มสารละลายธาตุ อ าหารและใช้ เครื่อ งไมโคร/นาโนบั บ เบิ ล ทาการสุ่ ม วั ด ค่ า ออกซิ เจนใน
สารละลายพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นในกรรมวิธีที่มีการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลในสารละลาย ส่วนค่าอุณหภูมิ ค่าการนาไฟฟ้า
และค่าความเป็นกรด-ด่างไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจน (DO) อุณหภูมิ (T) ค่าการนาไฟฟ้า (EC) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ของสารละลายธาตุอาหารหลังการใช้เครื่องไมโคร/นาโนบับเบิล
DO
T
EC
pH
กรรมวิธี
-1
º
(mg·L )
( C)
(µS/cm)
0.5X+MNB
9.95 a
28.75
0.51
6.67
0.5X
8.73 b
28.80
0.50
6.65
1X+MNB
9.76 a
29.19
1.01
6.56
1X
8.72 b
29.30
1.02
6.54
F-test
*
NS
NS
NS
หมายเหตุ * มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไม่มค
ี วามแตกต่างกันทางสถิติ
ความสูงของลาต้น
จากการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงของผักบุ้ง พบว่ากรรมวิธีที่ 3 การให้
สารละลาย 1X+MNB มีค่าความสูงของต้นมากที่สุดหลังการทดลอง 4, 14, 17 และ 21 วันหลังการย้ายปลูก นอกจากนี้
กรรมวิธีการให้สารละลาย 1X+MNB และ สารละลาย 1X มีความสูงมากกว่า การให้สารละลาย 0.5X และ สารละลาย
0.5X+MNB (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของผักบุง้ ในด้านความสูงของลาต้น
กรรมวิธี
0.5X+MNB
0.5X
1X+MNB
1X
F-test

4 วัน
6.96b
6.20b
8.20a
7.04b
*

7 วัน
7.87
8.08
15.03
8.46
NS

การเจริญเติบโตในด้านความสูง(ซ.ม.)
10 วัน
14 วัน 17 วัน 21 วัน
10.66
14.45b 13.47c 12.75b
13.23
15.1b
15.34c 19.9b
11.45
16.31a 19.67a 24.58a
11.66
15.93b 16.5b 21.45b
NS
**
**
**

24 วัน
15.56b
22.18ab
25.48a
25.56a
**

28 วัน
15.95c
22.09b
27.41a
26.75a
**

หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกต่างกันทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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เส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้น
ในด้านการเจริญเติบโตด้า นเส้นผ่า ศูน ย์กลางของลาต้น พบว่าในช่วง 4 วันแรก พบว่ากรรมวิธีก ารให้
สารละลาย 1X+MNB มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุด และ กรรมวิธีการให้สารละลาย 1X+MNB และสารละลาย 1X
มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นมากกว่าการให้สารละลาย 0.5X+MNB และสารละลาย 0.5X ส่วนในช่วง 7 10 17 21
และ 24 วันหลังการย้ายปลูกให้ผลไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของลาต้น
กรรมวิธี
0.5X+MNB
0.5X
1X+MNB
1X
F-test

4 วัน
1.97b
1.64b
2.77a
2.06ab
*

7 วัน
3.64
3.64
4.16
3.81
NS

การเจริญเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้น (มม.)
10 วัน
14 วัน
17 วัน 21 วัน 24 วัน
3.85
4.68b
5.50
6.73
6.2
3.85
4.71b
5.50
6.73
6.2
4.70
4.89a
5.87
7.07
7.26
3.36
4.89a
5.72
6.75
8.26
NS
*
NS
NS
NS

28 วัน
7.12b
7.12b
9.41ab
10.92a
*

หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกต่างกันทางสถิตท
ิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ความยาวราก
จากการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตด้านความยาวรากของผักบุง้ พบว่าในช่วงดาเนินการ
ทดลองให้ผลไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของผักบุง้ ในด้านความยาวราก
กรรมวิธี
0.5X+MNB
0.5X
1X+MNB
1X
F-test

4 วัน
9.38
9.93
9.84
9.18
NS

7 วัน
10.08
9.96
10.16
10.61
NS

การเจริญเติบโตในด้านความยาวราก (ซม.)
10 วัน
14 วัน
17 วัน 21 วัน
10.79
11.71
14.01
18.78
10.8
12.35
15.20 18.8
11.63
12.70
14.41
19.21
12.9
14.03
16.41
18.75
NS
NS
NS
NS

24 วัน
20.65
20.9
21.46
22.65
NS

28 วัน
21.91
21.75
22.72
24.25
NS

หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกต่างกันทางสถิตท
ิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

จานวนใบ
จากการทดลองการเจริญเติบโตของผักบุ้งด้านจานวนใบ ช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ไม่มคี วามแตกต่างกันในทาง
สถิ ติ หลั ง จากปลู กได้ 17 21 24 และ 28 วั น พบว่า การปลู ก ด้ วยกรรมวิธีที่ 3 และ 4 มีจ านวนใบเฉลี่ย มากกว่า
กรรมวิธีที่ 1 และ 2 (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของผักบุง้ ด้านจานวนใบ
กรรมวิธี
0.5X+MNB
0.5X
1X+MNB
1X
F-test

การเจริญเติบโตในด้านจานวนใบ (ซม.)
4 วัน
1.50
1.31
1.72
1.62
ns

7 วัน
2.37
2.12
2.43
2.68
ns

10 วัน
3.62
3.31
3.5
3.93
ns

14 วัน
4.3
4.18
4.68
4.87
ns

17 วัน 21 วัน
5.37b 6.43b
5.81b 6.37b
6.06ab
7ab
6.87a 7.75a
*
**

24 วัน
6.06c
7.18b
8.12a
8.81a
**

28 วัน
5.81c
7.75b
9.18a
9.62a
**

หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกต่างกันทางสถิตท
ิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ความกว้างของใบ
จากการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตด้านความกว้างของใบผักบุ้ง โดยมีการเก็บข้อมูลทุก
3 วัน พบว่า ตลอดช่วงระยะเวลาการทดลองจานวน 28 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในด้านความกว้างของผักบุ้ง
(ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของผักบุง้ ด้านความกว้างของใบ
กรรมวิธี
0.5X+MNB
0.5X
1X+MNB
1X
F-test

การเจริญเติบโตในด้านความกว้างของใบ (ซม.)
7 วัน
1.01
1.04
1.10
1.16
NS

10 วัน
1.15
1.02
1.05
1.15
NS

14 วัน
1.2
1.08
1.08
1.26
NS

17 วัน
1.17
1.16
1.08
1.28
NS

21 วัน
1.36
1.22
1.13
1.37
NS

24 วัน
1.30
1.33
1.11
1.29
NS

28 วัน
1.31
1.16
1.14
1.31
NS

หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกต่างกันทางสถิตท
ิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ความยาวใบ
จากการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตในด้านความยาวของใบพบว่า ในช่างการทดลอง
4 วันหลังการทดลอไม่สามารถวัดใบได้ และในช่วง 7-17 วันหลังการย้ายปลูกให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่ในช่วง 21-28 วัน
หลังการย้ายปลูกพบว่ากรรมวิธีการให้สารละลาย 1X+MNB และสารละลาย 1X มีค่าความยาวของใบมากกว่าการให้
สารละลาย 0.5X+MNB และสารละลาย 0.5X (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของผักบุง้ ด้านความยาวของใบ
กรรมวิธี
0.5X+MNB
0.5X
1X+MNB
1X
F-test

การเจริญเติบโตในด้านความยาวของใบ (ซม.)
7 วัน
8.06
7.92
7.73
8.68
NS

10 วัน
8.90
8.69
9.43
10.45
NS

14 วัน
9.08
8.48
9.93
10.54
NS

17 วัน
11.98
8.53
10.68
10.67
NS

21 วัน
9.56b
8.63b
11.40a
11.10a
*

24 วัน
9.63 b
8.72 b
11.87 a
12.06 a
**

28 วัน
9.69b
8.73b
12.65a
12.97a
*

หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกต่างกันทางสถิตท
ิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ความเขียวของใบ (SPAD)
การเปลี่ยนแปลงในด้านความเขียวของใบผักบุง้ พบว่ากรรมวิธีการให้สารละลาย 1X+MNB และสารละลาย
1X มีค่าความเขียวของใบมากกว่าการให้สารละลาย 0.5X+MNB และสารละลาย 0.5X ในช่วง 7-21 วันหลังการทดลอง
(ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของผักบุง้ ด้านความเขียวของใบ
กรรมวิธี
0.5X+MNB
0.5X
1X+MNB
1X
F-test

ความเขียวของใบ (SPAD)
7 วัน
27.95b
25.83b
32.46a
30.90a
**

10 วัน
27.89b
25.83b
32.46a
30.90a
**

14 วัน
31.92b
34.18b
38.91a
39.60a
**

17 วัน
30.69c
33.4bc
38.96a
37.90a
*

21 วัน
31.93b
34.18b
39.01a
39.60a
**

24 วัน
34.96
35.95
40.98
40.20
NS

28 วัน
34.04
35.99
40.99
40.84
NS

หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

วิจารณ์และสรุปผล
ผลของการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง โดยการให้
การให้สารละลายธาตุอาหาร 1X ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิลมีความสูงของต้นมากที่สุดในช่วง 4 14 และ 17 วันหลังการ
ย้ายปลูก และการให้สารละลายธาตุอาหาร 1X ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิล และสารละลายธาตุอาหาร 1X ให้ผลต่อ
เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น จานวนใบ และความยาวใบ และค่าความเขียวของใบมากกว่า สารละลายธาตุอาหาร 0.5X ร่วมกับ
ไมโคร/นาโนบับเบิล และสารละลายธาตุอาหาร 0.5X ในขณะที่ความกว้างของใบและความยาวของรากให้ผลไม่แตกต่าง

Proceedings
626

กันทางสถิติ ในการทดลองในครั้งการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลสามารถช่วยทาให้ต้นผักบุ้งสูงกว่าไม่ใช้ แต่ในการเจริญเติบโต
ในด้านอื่น ๆ มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งการให้สารละลายธาตุอาหารที่มคี วามเข้มข้นปกติ (1X) ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทาง
ลาต้นมากกว่าการลดความเข้มข้นของสารละลายลง (0.5X) แต่ในการทดลองการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลสามารถเพิ่ม
การเจริญเติบโตทางด้านความสูงของลาต้น ส่วนในด้านอื่นๆ ให้ผลใกล้เคียงกับการไม่ให้ไมโคร/นาโนบับเบิล อาจเกิดจาก
ระยะเวลาการให้เป็นช่วงที่สั้นเกินไปและไม่ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่การให้ไมโคร/นาโนบับเบิลเป็นการเพิ่ม
ออกซิเจนในสารละลาย [1] นอกจากนี้ในการทดลองกับผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน พบว่าสารมารถเพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโตของผักกาดหอมได้ [10] การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารส่งผลทาให้กระตุ้นพืชมีการ
เจริญเตินโตที่ดี กระตุ้นการเจริญเติบโตและการหายใจของราก [11] นอกจากนี้ในการทดลองกับผักสลัดที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้ไมโครนาโนบับเบิ้ลในสารละลายเปรียบเทียบกับไม่ใช้พบว่าการให้ฟองอากาศนาโนช่วยกระตุ้นความสูง
ของต้น ความยาวใบและน้าหนักสดมากกว่าการปลูกในสารละลายและให้อากาศอย่างเดียว [12] การใช้ประโยชน์ของ
ไมโคร/นาโนบับเบิ้ล เช่นการทาให้น้าเสียกลับมาเป็นน้าที่บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ได้ การปรับปรุงคุณภาพน้าโดยการ
ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ใน การทาให้น้าที่มีการปนเปื้ อนให้สะอาดน้าที่ ปนเปื้อนและการส่ งเสริมกิ จกรรมทางสรี รวิทยาของ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ [5] การศึกษาผลของไมโคร/นาโนบับเบิ้ลเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องมีการศึกษาการใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจน และยังสามารถกาจัดเชื้อจุลินทรีย์ในสารละลายได้
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อิทธิพลของดินขาวเคโอลีนต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของแตงเทศ
Influence of Kaolin on Growth and Photosynthesis Performance for Melon
วิเชียร ผลแสง1 และ ชิติ ศรีตนทิพย์1*
Wichien Phonsaeng1 and Chiti Sritontip1*
บทคัดย่อ
อิทธิของดินขาวเคโอลีนต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ของแตงเทศ เพื่อศึกษาผลของการพ่นดินเคโอลีนต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของแตงเทศ ศึกษาผลของดินเคโอลีนต่อการเกิ ด
จานวนดอก การแตกตาข้างหรือกิ่งแขนง โดยวางแผนทดลองแบบ Factorial in Randomized Complete Block Design : RCBD
(4X3) จานวน 4 ซ้ามี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัย A ทาการฉีดพ่นดินเคโอลีนที่ความเข้มข้น 0 40 60 และ 80 กรัมต่อน้า 1 ลิตร
จานวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ พ่นทั้งหมด 4 ครั้ง และปัจจัย B พ่นหลังย้ายปลูก 14 28 และ 42 วัน ผลการทดลองพบว่า ปัจจัย
A และ B ไม่มผี ลต่อการเจริญเติบโตทางด้านลาต้นในด้านความสูง จานวนดอก จานวนตาข้าง และการสังเคราะห์แสง
คาสาคัญ: แตงเทศ, เคโอลีน, การเจริญเติบโต, การสังเคราะห์แสง

Abstract
The influence of kaolin on growth and photosynthesis performance for melon to study the effects of
spraying Kaolin clay on growth performance and photosynthesis changes of melon. The flowering and the number
of buds or branches development. The experimental design was a 4X3 Factorial in RCBD with 4 replications. Factor
A included 4 concentrations of Kaolin clay spray i.e. 0, 40, 60, and 80 grams per 1 liter of water, sprayed 1 time
per week for four times. Factor B were 4 dates of spraying i.e. 14, 28 and 42 days after transplantation. The results
showed that factor A and B did not have any effect on plant height and photosynthesis the flowering and the
number of buds or branches development.
Keywords: melon, Kaolin, growth and photosynthesis
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บทนา
แตงเทศหรือเมล่อนเป็นพืชผักผลไม้ที่มีผู้บริโภคจานวนมาก และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากอดีตเป็น
ผลไม้ที่นาเข้าจากต่างประเทศและมีการบริโภคเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้ดีเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวเข้ามาใน
ประเทศไทย ทาให้มีการตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคสามารถมีกาลังชื้อและขยายพื้นที่ปลูกในเชิงการค้ามาก
ขึน้ จึงทาราคาของแตงเทศหรือเมล่อนถูกกว่าเมื่อเทียบกับการนาเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะคือ ความกรอบ
หอม หวาน จึงทาให้เป็นผลไม้ที่ติดตลาดในปัจจุบัน [1] เนื่องจากแตงเทศเป็นพืชที่ต้องการแสงอย่างเพียงพอ และใน
ฤดูร้อนของประเทศไทยก็มีอากาศที่ร้อนจัด ผนวกกับสภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยใน
สภาวะดังกล่าวจะทาให้พืชในช่วงฤดูร้อนเกิดสภาวะเครียดและกระบวนการสังเคราะห์สั้นลง ความร้อนทาให้อุณหภูมิ
ในทรงพุ่มของพืช หรือความเครียดจากการขาดน้าและความเครียดของพืชที่เกิดจากอุณหภูมิสูง สารเคลือบใบพืชดิน
ขาวเคโอลีน สามารถช่วยลดความเครียดของพืชได้ สามารถลดความเครียดจากความอุณหภูมสิ ูงหรือความร้อนทาให้
อุณหภูมิในทรงพุ่มของพืชลดลงได้หรือความเครียดจากการขาดน้าและสามารถลดความเสียหายของผลผลิตจากการ
ถูกแดดเผา นอกจากนี้ยังสามารถลดการทาลายของโรคและแมลงในพืชได้ [2]
ดินขาวเคโอลีน (Kaolin) ส่วนใหญ่ถูกพบในภูเขาหินปูนที่พบทั่วไปในประเทศไทย ที่พบมากได้แก่ ลาปาง
อุตรดิตถ์ ระนอง โดยส่วนใหญ่ถูกนามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเซรามิก เครื่องสาอาง ยาสีฟัน ดินขาว
เคโอลีนมีสูตรโครงสร้างทางเคมีที่มี ซิลิก้า อยู่มากที่สุด ซึ่งทาหน้าที่เสมือนกระจกสะท้อนแสงหรือความร้อนที่มา
กระทบ เมื่อ น ามาฉี ด พ่น ที่ ใ บพืชจะช่ว ยลดความร้ อ นลงได้ จากการศึกษาในมะม่วงที่ ออกดอกในฤดู ร้อนและฝน
โดยในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศมีความเข้มของแสงและอุณหภูมิสูง อัตราการสังเคราะห์ถูกยับยั้ง ส่งผลให้ผลผลิต
ลดลง การใช้ดินขาวเคโอลีนจากจังหวัดลาปาง อัตรา 60 กรัม/ลิตร เป็นสารเคลือบใบมะม่วงทาให้ใบมะม่วงมีอัตราการ
สังเคราะห์สูงขึ้น ดังนั้น มะม่วงจึงสามารถนาสารอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้มาก
ขึ้นได้ [3] ในสภาวะอากาศที่แห้งและอุณหภูมิที่สูงในตอนกลางวันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการสังเคราะห์และการปิด
เปิดของปากใบของต้นมะม่วง ทั้งในด้านสรีรวิทยาและอัตราการผลิตลดลงเนื่องจากพืชเกิดสภาวะเครียด ดินขาวเคโอ
ลีน สามารถช่วยลดปัญหาเหล่านัน้ ได้ [4] ผู้วิจัยได้มองเห็นความสาคัญที่จะมาใช้ลดปัญหาดังกล่าวได้
อุปกรณ์และวิธีการ
พันธุ์แตงเทศที่ปลูกคือ พอทออเร็นจ์ (Port orange) โดยทาการเพาะเมล็ดในถาดหลุมขนาด 104 หลุม โดยใช้
มีเดียเป็นวัสดุเพาะ รดน้าวันละ 2 ครัง้ ในช่วงเช้าและเย็น เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบ อายุประมาณ 12-15 วัน จึงย้ายลง
ปลูกได้ โดยใช้วัสดุปลูก คือ กาบมะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:1 บรรจุใส่ในถุงพลาสติกสีขาวที่มีขนาด
8 x 13 นิ้ว ให้เต็มถุง โดยวางเป็นแถวเดี่ยวในโรงเรือนที่มีขนาด 6 x 32 เมตร ทั้งหมด 8 แถว ให้ระยะห่างระหว่างต้น
กับแถวเท่ากับ 40 x 60 เซนติเมตร ซึ่งจะวางได้แถวละ 49 ถุง รวมทั้งหมด 392 ถุง
วางแผนทดลองแบบ 4x3 Factorial in Randomized Complete Block Design : RCBD จานวน 4 ซ้ามี 2 ปัจจัย
คือ ปัจจัย A ฉีดพ่นด้วยดินขาวเคโอลีนที่ความเข้มข้น 0 40 60 และ 80 กรัมต่อน้า 1 ลิตร จานวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
โดยจะทาการฉีดพ่นทั้งหมด 4 ครั้ง และปัจจัย B ระยะเวลาของการฉีดพ่น มีอยู่ 3 ระยะ คือ ที่ 14 28 และ 42 วัน
หลังจากย้ายปลูก มีทั้งหมด 12 กลุ่มทดลอง โดยแต่ละกลุ่มมีแตงเทศ 8 ต้น ทาการวัดด้วยเครื่องสังเคราะห์แสง
LCpro+ Model : ADC, BioScientific Ltd., Hoddessdon, Herts, England. บันทึกข้อมูลทางด้านการเจริญเติบโตทางด้าน
ลาต้นและใบ ได้แก่ ความยาวของเถา จานวนดอก จานวนการเกิดตาข้างหรือกิ่งแขนง และ ค่า Parameter ต่าง ๆ ของ
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การสังเคราะห์แสง นาข้อมูลที่บันทึกได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ 4x3 Factorial
in RCBD และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

ผลการทดลอง
การเจริญเติบโตด้านความยาวเถาของแตงเทศ ผลการทดลองการฉีดพ่นด้วยดินขาวเคโอลีนของปัจจัย A
ที่ระดับความเข้มข้น 0 40 60 และ 80 กรัมต่อน้า 1 ลิตร และปัจจัย B คือ ระยะเวลาที่ฉีดพ่นหลังย้ายปลูก 14, 28
และ 42 วัน พบว่า ทั้งสองปัจจัย ไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิติ โดยทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลต่อกัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและระยะเวลา ต่อการเจริญเติบโตด้านความยาวเถาของแตงเทศ
ปัจจัย
ความยาวของเถาแตงเทศ (เซนติเมตร)
A ความเข้มข้น
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
0
95.73
193.40
249.40
40
95.79
186.10
249.70
60
95.79
186.50
246.80
80
95,92
190.30
248.80
B ระยะเวลาหลังย้ายปลูก (วัน)
14
19,22
187.20
248.50
28
19.23
193.10
249.10
42
19.19
186.10
248.60
A
ns
ns
ns
B
ns
ns
ns
AXB
ns
ns
ns
C.V. (%)
8.34
8.86
4.58
ns = non significant
การเจริญเติบโตในด้านจานวนดอกของแตงเทศช่วงสามสัปดาห์แรก ทั้งสองปัจจัย ไม่มีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ โดยทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลต่อกัน ดังตารางที่ 2
จากผลการมดลองฉีดพ่นด้วยดินขาวเคโอลีนของปัจจัย A ที่ระดับความเข้มข้น 0 40 60 และ 80 กรัมต่อน้า
1 ลิตร และปัจจัย B คือ ระยะเวลาที่ฉีดพ่นหลังย้ายปลูก 14 28 และ 42 วัน เมื่อทาการวัดด้วยเครื่องสังเคราะห์ ที่มีค่า
Parameter ต่ าง ๆ ได้ แก่ อุ ณหภู มิ แซมเบอร์ (Tch) อุ ณหภู มิ ผิ วใบ (Ti) การคายน้ า (E) การแลกเปลี่ ยนแก็ ส (Gs)
การสังเคราะห์ (A) ในช่วงที่แตงเทศกาลังออกดอกพร้อมที่จะผสมเกสร หรือ 25 วันหลังย้ายปลูก พบว่าค่า Parameter
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาของทั้งสองปัจจัย ไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิติ และทั้งสองปัจจัยไม่มอี ทิ ธิพลต่กัน ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 2 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและระยะเวลา ต่อการเจริญเติบโตด้านจานวนดอกของแตงเทศ
ปัจจัย
จานวนดอกของแตงเทศ (ดอก)
A ความเข้มข้น
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
0
3.56
5.10
3.65
40
3.67
5.83
4.21
60
3.71
5.10
3.78
80
3.75
5.29
3.84
B ระยะเวลาหลังย้ายปลูก (วัน)
14
3.70
5.70
3.81
28
3.64
5.27
4.19
42
3.70
5.03
3.62
A
ns
ns
ns
B
ns
ns
ns
AXB
ns
ns
ns
C.V. (%)
17.29
27.74
33.83
ns = non significant
ตารางที่ 3 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและระยะเวลา ต่อการเจริญเติบโตด้านจานวนตาข้างหรือกิ่งแขนง
ของแตงเทศ
ปัจจัย
จานวนตาข้างหรือกิ่งแขนงของแตงเทศ (จานวน)
A ความเข้มข้น (กรัม/ลิตร)
สป. 1
สป. 2
สป. 3
สป. 5
สป. 6
สป. 7
0
3.79
12.65
6.73
7.67
12.63
3.94
40
3.81
12.77
6.85
7.51
13.52
4.28
60
3.79
12.77
6.56
6.21
13.71
4.22
80
3.69
12.98
6.42
7.85
14.79
4.04
B ระยะเวลาหลังย้ายปลูก (วัน)
14
3.53
12.83
6.34
7.29
13.58
3.75
28
3.64
12.58
7.00
7.23
14.11
4.32
42
3.66
12.97
6.58
7.41
13.30
4.28
A
ns
ns
ns
ns
ns
ns
B
ns
ns
ns
ns
ns
ns
AxB
ns
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
15.88
7.93
12.14
30.03
17.60
21.68
ns = non significant
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ตารางที่ 4 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและ ระยะเวลาที่วัดด้วยเครื่องสังเคราะห์ (LC pro + ) ของใบแตง
เทศหลังการทดสอบ 25 วันหลังย้ายปลูก
ปัจจัย
การสังเคราะห์แสง
A ความเข้มข้น (กรัม/ลิตร)
(Tch)
(Ti)
(E)
(Gs)
(A)
0
40.71
35.74
11.87
2.36
12.51
40
40.19
35.68
11.75
2.61
13.15
60
40.28
35.68
11.71
2.11
11.50
80
41.21
35.54
12.56
2.28
11.01
Bระยะเวลาหลังย้ายปลูก (วัน)
14
40.80
36.14
12.22
2.41
11.84
28
40.24
35.51
11.68
2.42
12.07
42
40.75
36.07
12.03
2.19
12.22
A
ns
ns
ns
ns
ns
B
ns
ns
ns
ns
ns
AxB
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
9.26
8.34
28.81
70.52
45.56
หมายเหตุ: ns = non significant : Tch = Chamber temperature (C°) : Ti = Leaf surface temperature ( C°) : E = Transpiration (mol m-2s1) :
Gs = Stomatal conductance (mmol m-2s-1) : A = Net assimilation rate of CO2 (µmol m-2s-1)

ตารางที่ 5 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและ ระยะเวลาที่วัดด้วยเครื่องสังเคราะห์ (LC pro + ) ของใบแตงเทศหลัง
การทดสอบ 40 วันหลังย้ายปลูก (เริ่มผสมเกสรติดผล)
ปัจจัย
A ความเข้มข้น (กรัม/ลิตร)
0
40
60
80
Bระยะเวลาหลังย้ายปลูก (วัน)
14
28
42
A
B
AxB
C.V. (%)

(Tch)
40.71
40.24
39.68
40.83

(Ti)
35.74
36.01
35.93
36.10

การสังเคราะห์แสง
(E)
11.87
9.97
9.63
10.14

40.43
40.21
40.42
ns
ns
ns
9.35

36.07
35.87
36.11
ns
ns
ns
7.91

10.10
9.81
9.84
ns
ns
ns
23.99

(Gs)
2.36
1.71
1.61
1.86

(A)
12.51
10.64
11.34
8.81

1.90
1.65
1.62
ns
ns
ns
47.92

10.64
9.54
10.28
ns
ns
ns
30.56

หมายเหตุ: ns = non significant : Tch = Chamber temperature (C°) : Ti = Leaf surface temperature ( C°) : E = Transpiration
(mol m-2s1) : Gs = Stomatal conductance (mmol m-2s-1) : A = Net assimilation rate of CO2 (µmol m-2s-1)
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เมื่อ ต้น แตงเทศผสมติดผลและเลือ กไว้ผลเดี ยว คื อ 54 วั น หลั ง ย้า ยปลูก พบว่า ทั้ ง สองปัจ จัย ไม่มีค วาม
แตกต่างกันในทางสถิติ และทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลต่อกัน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและ ระยะเวลาที่วัดด้วยเครื่องสังเคราะห์ (LC pro + ) ของใบแตงเทศหลัง
การทดสอบ 54 วันหลังย้ายปลูก (เริ่มไว้ผล)
ปัจจัย
การสังเคราะห์แสง
A ความเข้มข้น (กรัม/ลิตร)
(Tch)
(Ti)
(E)
(Gs)
(A)
0
44.69
40.24
12.77
0.77
12.08
40
44.26
39.70
11.84
0.71
11.59
60
44.60
39.56
11.81
0.82
10.20
80
45.22
40.02
12.04
0.78
11.29
Bระยะเวลาหลังย้ายปลูก (วัน)
14
44.90
40.06
12.36
0.80
12.24
28
44.25
39.54
11.84
0.74
10.32
42
44.92
40.03
12.09
0.77
11.30
A
ns
ns
ns
ns
ns
B
ns
ns
ns
ns
ns
AxB
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
4.39
3.02
9.41
32.91
3.08
หมายเหตุ: ns = non significant : Tch = Chamber temperature (C°) : Ti = Leaf surface temperature ( C°) : E = Transpiration (mol
m-2s1) : Gs = Stomatal conductance (mmol m-2s-1) : A = Net assimilation rate of CO2 (µmol m-2s-1)

ต้นแตงเทศ ให้ผลที่แก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยว คือ 68 วันหลังย้ายปลูก ของทั้งสองปัจจัย ไม่มีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ และทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลต่อกัน เช่นกัน ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและ ระยะเวลาที่วัดด้วยเครื่องสังเคราะห์ (LC pro +) ของใบแตงเทศหลัง
การทดสอบ 68 วันหลังย้ายปลูก (เริ่มเก็บเกี่ยวผล)
ปัจจัย
การสังเคราะห์แสง
A ความเข้มข้น (กรัม/ลิตร)
(Tch)
(Ti)
(E)
(Gs)
(A)
0
44.69
40.24
12.77
0.77
12.08
40
43.85
39.44
11.17
0.76
10.23
60
44.59
39.90
10.96
0.58
8.88
80
45.01
40.29
11.57
0.61
7.94
Bระยะเวลาหลังย้ายปลูก (วัน)
14
44.77
40.30
11.54
0.58
9.50
28
44.11
39.69
11.16
0.64
9.65
42
44.11
40.15
11.33
0.62
9.18
A
ns
ns
ns
ns
ns
B
ns
ns
ns
ns
ns
AxB
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
5.69
4.44
8.33
37.74
38.37
หมายเหตุ: ns = non significant : Tch = Chamber temperature (°C): Ti = Leaf surface temperature (°C): E = Transpiration (mol m-2
s-1): Gs = Stomatal conductance (mmol m-2 s-1): A = Net assimilation rate of CO2 (µmol m-2 s-1)

วิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดลองการด้านความยาวเถาของแตงเทศ จานวนดอก จานวนตาข้ างหรือกิ่ งแขนง เมื่อฉีดพ่นด้ วย
ดินขาวเคโอลีนของปัจจัย A ที่ระดับความเข้มข้น 0 40 60 และ 80 กรัมต่อน้า 1 ลิตร และปัจจัย B คือ ระยะเวลาที่ฉีดพ่น
หลังย้ายปลูก 14 28 และ 42 วัน พบว่าทั้งสามสัปดาห์ ทั้งสองปัจจัย ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ โดยทั้งสองปัจจัย
ไม่มีอิทธิพลต่อกัน และเมื่อทาการวัดด้วยเครื่องสังเคราะห์แสง (LC pro +) ที่ใบแตงเทศช่วงอายุ ต่าง ๆ หลังย้ายปลูกแล้ว
น าค่ า Parameter ต่าง ๆ ได้ แก่ อุ ณหภู มิแชมเบอร์ (Tch) อุ ณภู มิผิ วใบ (Ti) การคายน้ า (E) การแลกเปลี่ ยนแก็ ส (Gs)
การสังเคราะห์แสง (A) นาไปวิเคราะห์ทางสถิติ ในช่วงที่ต้นแตงเทศกาลังออกดอกพร้อมที่จะผสมเกสร หรือ 25 วันหลัง
ย้ายปลูกที่อายุ 40 วันหลังย้ายปลูก หรือวัดในช่วงที่ต้นแตงเทศผสมเกสรเริ่มติดผลแล้ว ต่อมาช่วงที่ต้นแตงเทศผสมติด
ผลและเลือกไว้ผลเดียว คือ 54 วันหลังย้ายปลูกและในช่วงที่ตน้ แตงเทศ ให้ผลที่แก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยว คือ 68 วันหลังย้าย
ปลูก พบว่า ค่า Parameter ต่าง ๆ ที่กล่าวมาของทั้งสองปัจจัย ไม่มคี วามแตกต่างกัน และทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลต่อกัน
มีรายงานการวิจัยของ สุดใจ [5] กล่าวว่า การเคลือบด้วยดินขาวคาโอลินไม่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซและปริมาณ
ผลผลิต อย่างไรก็ตามเมื่อวัดค่าการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิที่ใบอายุ 16 และ 30 วันหลังย้ายปลูก พบว่าการสังเคราะห์
ด้ วยแสงสุ ทธิ ลดลงเมื่ อใบพริ กหวานมี อ ายุ มากขึ้น ทั งต้นที่ เคลือบ 16.46 และ 13.25 µmol CO2·m -2 s-1 ตามล าดั บ
และไม่เคลือบ 16.42 และ 12.20 µmol CO2 m -2 s -1 ตามลาดับ ด้วยดินขาวคาโอลิน
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สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองในครั้งนี้ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตในด้านความยาวของเถา จานวนของดอก และจานวน
ของตาข้างหรือกิ่งแขนง และเมื่อวัดด้วยเครื่องสังเคราะห์แสง ทุกช่วงระยะ การใช้ดินขาวเคโอลินพ่นในอัตราความ
เข้มข้นต่าง ๆ หรือ พ่นในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่าไม่มผี ลใด ๆ กับค่าพารามิเตอร์ที่ทาการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่ช่วยอนุเคราะห์สถานที่ในการทางานวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และน้องนักศึกษาพืชศาสตร์ทุกคน

เอกสารอ้างอิง
1. อภิชาต ศรีสะอาด. สุทธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย. เมล่อน และ แคนตาลูป เงินล้าน. นาคา อินเตอร์มีเดียร์; 2558 : 136 หน้า
2. Glenn, D.M., A. Erez, G.J. Puterka, and P. Gundrum. Particle films affect carbon assimilation and yield. Empire
appl. J. Amer. Soc. Hort. Sci; 2003: 128(3): p. 356-362.
3. คณพล จุฑามณี. การใช้ดินขาวเคโอลินเพื่อควบคุมอาการผลไหม้และเพิ่มคุณภาพผลผลิตของส้ม เอกสารประกอบการ
อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1. วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ณ โครงการหลวง. เชียงใหม่; 2558.
4. Chamchaiyaporn T, K. Jutamanee, P. Kasemsap, P. Vaithanomsat and C. Henpitak. Effects of kaolin clay coating on
mango leaf gas exchange, fruit yield and quality. Kasetsart J. (Nat. Sci.); 2013 : - (47) p. 479 – 491.
5. สุดใจ ล้อเจริญ และ ปริยานุช จุลกะ. ผลของการเครือบด้วยดินขาวเคโอลีนต่อการแลกเปลี่ยนก๊าชและปริมาณผลผลิต
ของพริกหวานพันธุ์แคลิฟอร์เนียวันเดอร์. วารสารวิทยาศาตร์เกษตร; 2558 : 46(3) (Suppl.): หน้า 545-548.

Proceedings
636

การใช้น้าส้มควันไม้เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ไม้
Application of wood vinegar for inhibition of fungal growth on wood products
กัลยวรรธน์ อินถา1 และ ศิริลักษณ์ สันพา1*
Kanlayawat Intha 1and Sirilak Sanpa1*
บทคัดย่อ
น้าส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้าตาลที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีสารประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอินทรีย์
ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์หลายชนิด ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อราทาลายไม้
5 ชนิ ด คื อ Aspergillus sp., Pennicilium sp., Rhizopus sp., Alternaria sp. และ Cladosporium sp. บนผิ ว หน้ า อาหาร
PDA โดยผสมกับน้าส้มควันไม้ที่มคี วามเข้มข้นต่างกันคือ 0%, 2%, 4% และ 6% พบว่าการใช้น้าส้มควันไม้ความเข้มข้น
6% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ทุกชนิด เมื่อทาการทดสอบการงอกของสปอร์ ที่ผสมน้าส้มควันไม้ความ
เข้มข้น 0%, 2%, 4% และ 6% บนอาหาร Rose Bengal Agar บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน พบว่าน้าส้มควันไม้
ความเข้มข้น 4% และ 6% สามารถยับยัง้ การงอกของสปอร์เชื้อราได้ทุกชนิด และเมื่อทาการทดสอบบนแผ่นไม้ โดยนา
แผ่นไม้ไปแช่กับน้าส้มควันไม้ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, และ 50% พบว่าไม่มกี ารเจริญของเชื้อราบนแผ่นไม้ที่ถูก
แช่ในน้าส้มควันไม้ความเข้นข้นตัง้ แต่ 20% ขึน้ ไป
คาสาคัญ: น้าส้มควันไม้, เชื้อรา, การงอกของสปอร์, ผลิตภัณฑ์ไม้

Abstract
Wood vinegar is brown liquid obtained from condensation in wood charcoal. The wood vinegar has
organic acid and many other compounds, which many have ability to inhibit growth of microorganisms. The
inhibitory effect of wood vinegar was done with five wood destroying fungi, including Aspergillus sp., Pennicilium
sp., Rhizopus sp., Alternaria sp. and Cladosporium sp. The 0, 2, 4, 6% of wood vinegar were mixed into PDA
medium. It was found that 6% concentration of wood vinegar can inhibit all of fungal growth. For inhibition of spore
germination, each fungal spore was mixed with wood vinegar. After three days incubation on Rose Bengal Agar,
4 and 6% wood vinegar can inhibit all of fungal spore germination. The inhibitory effect of wood vinegar for inhibition
of fungal growth on wood products was applied by soaking wood plank into 10, 20, 30, 40 and 50% wood vinegar.
It was found that no fungal growth was observed in wood products containing 20% or more of wood vinegar.
Keywords: wood vinegar, Fungi, Spore germination, wood products
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บทนา
น้าส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากควันที่ใช้เผาถ่าน ซึ่งในช่วงที่ไม้กาลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อทาให้เย็นลงจน
ควบแน่น แล้ ว เกิด การกลั่ นตั ว เป็ นหยดน้า ของเหลวที่ ไ ด้มีส่ วนประกอบที่เป็ น กรดอะซิ ติก มี ค วามเป็ น กรดต่ า [1]
นอกจากนี้ น้าสมควันไมยังมีสารประกอบตาง ๆ มากมาย จึงสามารถนาไปใช้ประโยชนไดอยางหลากหลาย ปัจจุบันมี
การใชประโยชนจากน้าสมควันไม เช่น อุตสาหกรรมรมควัน อุตสาหกรรมยอมผา นอกจากนี้สามารถใชในครัวเรือน
และนิยมใช้อย่างมากในด้านการเกษตรหรือในด้านปศุสัตว์ เช่นการใช้นาส้
้ มควันไม้เป็นสารจับใบ สาหรับการฉีดพ่นปุ๋ย
หรือสารกาจัดศัตรูพืช น้าสมควันไม้จะแตกตางจากน้าสมสายชูหรือน้าสมชนิดอื่น ๆ ที่ไดจากการหมักหรือสังเคราะห
คือมีสารประกอบหลากหลาย โดยเฉพาะฟีนอลซึ่งได้จากการสลายตัวของลิกนิน น้าสมควันไมที่ไดจากไมตางชนิดก็จะ
มีคุณสมบัติแตกตางกันดวย น้าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัสจะมีความเปนกรดต่าและมีสีใส แตมีเมธานอลสูงกว่าไม
กระถิ น ยั ก ษหรื อไมสะเดา ส าหรั บ น้าสมควัน ไมที่ไ ดจากไมสั กซึ่ง มีลักษณะที่ สาคัญ โดยคาดวาจะพบสารพิ เศษ
เฉพาะตัว เชน เทคโทควิโนน สารพิเศษที่ใชทดแทนน้ามันสนหรือสารอื่น ๆ ที่สามารถใช้ประโยชนทางการแพทยตางๆ
ปะปนอยู่ [2] นอกจากนี้ยังใช้เป็นอาหารเสริมภูมติ ้านทาน อาหารเสริมการทางานของตับ รวมไปถึงการผลิตสารช่วย
ย่อย ถ้าหากมีงานวิจัยที่มีการขยายงานในการสกัดน้าส้มควันไม้ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสาอาง จะสามารถเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นาส้
้ มควันไม้ในราคาที่สูงขึ้น [3]
เชื้อราเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถเพิ่มจานวนได้โดยการสร้างสปอร์ เมื่อสปอร์อยู่ในอาหารและมีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเจริญ จะฝังตัวและมีการเจริญเติบโตตามวัสดุต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ไม้เป็นอีกวัสดุชนิดหนึ่งที่มักพบเชื้อรา
มีการฝังตัวและเจริญเติบโต [4] เชื้อราที่พบจะมีลักษณะหลายรูปแบบ เช่น เป็นจุดสีเขียว สีดา สปอร์มีการเกาะกลุ่ม
หรือ มีก ารแพร่ ก ระจายการสร้ า งเส้ น ใยไปทั่ ว บริ เ วณเนื้อ ไม้ ซึ่ ง มั ก จะเป็ น กลุ่ ม เชื้อ รา Cladosporium, Alternaria,
Aspergillus, Pennicilium และ Rhizopos [4] ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในกลุ่ม โซเดียมไฮโปคลอไรท์ สารฟอร์มาลดีไฮด์
น้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้าขาว ผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา มาฉีดพ่นหรือเช็ดความสะอาดเชื้อราที่เกิดขึ้น ซึ่งมักก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองตา จมูก และผิวหนังเกิด การเลือกผลิตภัณฑ์น้าส้มควันไม้ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ มาใช้แทน
สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายเหล่า นั้น ได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของน้าส้มควัน ไม้ ใ น
การยับยัง้ การเจริญของเชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหาการทาลายเนื้อไม้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การทดสอบประสิทธิภาพของน้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
ผสมน้ าส้ ม ควั น ไม้ ใ นอาหาร PDA ให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น สุ ด ท้ า ยเท่ า กั บ 0, 2, 4 และ 6% ถ่ า ยเชื้ อ ราที่ ท า
การทดสอบทั้ ง 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ Cladosporium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp., Pennicilium sp.และRhizopos sp.
โดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร เจาะชิ้นวุ้นที่มีเชื้อราเจริญอยู่ แล้วนามาวางบนจานอาหาร
PDA ตัวอย่างละ 3 ซ้า จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเป็นเวลา 7 วัน บันทึกผล
2. การทดสอบประสิทธิภาพของน้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการงอกของสปอร์
เตรี ยม spore suspension ของเชื้ อราทั้ ง 5 ชนิ ด ให้ มี ความเข้ มข้ น 106 สปอร์ /มิ ลลิ ลิ ตร น า spore suspension
ที่เตรียมไว้ 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดอาหาร PDB ปริมาตร 10 มิลลิลิตรที่ผสมน้าส้มควันไม้ความเข้มข้น 0, 2, 4, 6%
นาไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์
เพื่อสังเกตการงอกของสปอร์ นา spore suspension ที่เตรียมได้ 0.1 มิลลิลิตร spread ลงบนอาหาร Rose Bengal Agar เพื่อ
สังเกตการเจริญของเชื้อราบนอาหารแข็ง บ่มไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งสังเกตการงอกของสปอร์ทุกวันเป็นเวลา 3 วัน บันทึกผล
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3. การทดสอบประสิทธิภาพของน้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนแผ่นผลิตภัณฑ์ไม้
เตรียม spore suspension ของเชื้อรา 5 ชนิดให้มีความเข้มข้นเข้มข้น 106 สปอร์/มิลลิลิตร นาแผ่นไม้อัดขนาด
10×10 เซนติเมตร มาแช่ลงในน้าส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, และ 50% เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้นาส้
้ ม
ควันไม้ซึมเข้าเนื้อไม้ หลังจากนั้นทาการฉีดพ่น spore suspension ของเชื้อราปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงบนไม้อัด ทิ้งไว้
30 นาที เพื่อให้สปอร์ซึมเข้าเนื้อไม้ ทาการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้า ใส่แผ่นไม้อัดในกล่องพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง สังเกตผลการเจริญของเชื้อราบนแผ่นไม้เป็นเวลา 7 วัน บันทึกผล

ผลการศึกษา
1. การทดสอบประสิทธิภาพของน้าส้มควันไม้ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
ในการทดสอบน้าส้มควันไม้สาหรับการยับยั้งเชื้อราได้ทาการทดสอบโดยนาน้าส้มควันไม้ผสมกับอาหาร PDA
ที่มีความเข้มข้นต่างกันคือ Control, 2%, 4%, และ 6% โดยทาการวัดการเจริญเป็นเวลา 7 วัน น้าส้มควันไม้มีความ
เข้มข้น 6% สามารถยับยั้งการเจริญได้ดีที่สุด โดยจากการวัดการเจริญของเส้นใยเป็นเวลา 7 วัน ไม่มีการเจริญของ
เส้ น ใยของเชื้ อ รา Pennicilium sp , Aspergillus sp และ Alternaria sp. ส่ ว นการเจริ ญ ของเชื้ อ รา Rhizopus sp.
ในความเข้มข้นน้าส้มควันไม้ที่ 6% สามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยได้ดี ซึ่งทาการวัดการเจริญทั้งหมด 7 วัน เชื้อรา
มีการเจริญของเส้นใยเพียง 1 เซนติเมตร และการเจริญของเชื้อรา Cladosporium sp. ในความเข้มข้นน้าส้มควันไม้ที่
6% สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้พอใช้ ซึ่งทาการวัดการเจริญทั้งหมด 7 วัน เชื้อรามีการเจริญของเส้ นใย
สูงสุดเพียง 2.6 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1, และภาพที่ 1
2. การทดสอบประสิทธิภาพของน้าส้มควันไม้ในการยับยัง้ การงอกของสปอร์
การทดลองการยั บยั้ง การงอกของสปอร์ เชื้อ รา โดยการน า Spore suspension ความเข้ ม ข้ น 106 สปอร์ /
มิลลิลิตร ที่เตรียมไว้ 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหาร PDB ที่ผสมน้าส้มควันไม้ในแต่ละความเข้มข้น Control, 2%, 4%
และ 6% โดยนาไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน 18 ชั่วโมง เมื่อนามา Spread
Plate บนผิวหน้าอาหาร Rose Bengal Agar พบว่าในความเข้มข้นที่ เป็น Control และ 2% มีการเจริญของเส้นใยบน
ผิวหน้าอาหาร บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน และทาการสังเกตการเจริญทุกๆวัน ในความเข้มข้นที่ 4% และ 6%
ไม่พบการงอกของสปอร์ในอาหาร ดังแสดงตารางที่ 2 และภาพดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการเจริญของเชื้อราทดสอบ 5 ชนิด บนอาหาร PDA ที่ผสมน้าส้มควันไม้ความเข้มข้นต่าง ๆ
เชื้อราทดสอบ
วันที1่
Pennicilium sp.
control
2%

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี (เซนติเมตร)
วันที2่
วันที3่
วันที4่
วันที5่
วันที่ 6

วันที่ 7

0.1
0

0.8
0.3

1
0.7

1.6
1.4

2.1
2.2

2.5
2.6

3
3

0
0

0
0

0.3
0

0.6
0

1
0

1.3
0

1.6
0

control
0.6
1.7
2%
0.4
1
4%
0
0.4
6%
0
0
Alternaria sp.
control
0.6
1.2
2%
0.6
1
4%
0
0
6%
0
0
Rhizopus sp.
control
1.2
2.3
2%
1.1
2
4%
0.5
1.2
6%
0
0.1
Cladosporium sp.
control
0.7
1.3
2%
0.7
1
4%
1.5
2
6%
0.2
0.7
*ค่าเฉลี่ยจากการทดลองจานวน 3 ซ้า

2.4
2
0.9
0

2.9
2.6
1
0

3.3
3.2
1.2
0

3.5
3.5
1.4
0

3.5
3.5
1.6
0

2
1.5
0.2
0

2.5
2
0.5
0

3
2.6
0.8
0

3.3
3
1
0

3.5
3.5
1
0

2.9
2.4
1.9
0.3

3.3
3
2.3
0.7

3.5
3.4
2.7
0.7

3.5
3.5
3.2
1

3.5
3.5
3.5
1

1.8
1.5
2.4
1.6

2.4
2.2
3
2

2.7
2.6
3
2.3

3.2
3
3
2.6

3.5
3.5
3.2
2.6

4%
6%
Aspergilus sp.
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4

ความเข้มข้น
0%

3
2

ความเข้มข้น
2%

1
0

Aspergilus sp.
ขนาดเส้นใยเชื้อรา (cm)

ขนาดเส้นใยเชื้อรา (cm)

Pennicilium sp.

ความเข้มข้น
1 2 3 4 5 6 7 8
วันที่ทาการวัดการเจริญ (วัน)4%

4
3
2
1
0
1

2

3

5

6

7

8

วันที่ทาการวัดการเจริญ (วัน)

Alternaria sp.

Rhizopus sp.
4

4

ขนาดเส้นใยเชื้อรา (cm)

ขนาดเส้นใยเชือรา(cm)

4

3
2
1
0
1

3

5

7

9

3
2
1
0
1

วันที่ทาการวัดการเจริญ(วัน)

3

5

7

วันที่ทาการวัดการเจริญ (วัน)

ขนาดเส้นใยเชือรา(cm)

Cladosporium sp.
4
3
2
1
0
1

3

5

7

9

วันที่ทาการวัดการเจริญ(วัน)

ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเจริญของเชื้อราทัง้ 5 ชนิดที่เจริญบนอาหาร PDA ผสมน้าส้มควันไม้ในแต่ละความ
เข้มข้น
แทนตัว Control ,
ความเข้มข้น 6%

แทนความเข้มข้น 2% ,

แทนความเข้มข้น 4% และ

แทน
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ตารางที่ 2 แสดงการงอกของสปอร์ในอาหาร PDB ที่ผสมตัวอย่างน้าส้มควันไม้ในแต่ละ่ ความเข้มข้น
การงอกของสปอร์ใน Pennicilium Aspergillus
น้าส้มควันไม้แต่ล่ะ
sp.
sp.
ความเข้มข้น
Control
++
++
2%
+
+
4%
6%
ค่าเฉลี่ยจากการทดลองจานวน 3 ซ้า

Rhizopus
sp.
++
+
-

Alternaria Cladosporium
sp.
sp.
+
+
-

++
+
-

หมายเหตุ
++ มีจานวนโคโลนีของเชือ้ รามากกว่า 50 โคโลนี หรือเชือ้ ราเจริญปกคลุมผิวหน้าอาหาร
+
มีจานวนโคโลนีของเชือ้ ราจานวน 10-50 โคโลนี
- ไม่มีการงอกของสปอร์บนอาหารแข็ง
C%

2%

4%

6%

ภาพที่ 2 แสดงการยับยัง้ การงอกของสปอร์เชื้อรา Cladosporium sp.
บนอาหาร Rose Bengal Agar
3. การทดสอบประสิทธิภาพตัวอย่างน้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ไม้
การทดสอบประสิทธิภาพน้าส้มควันไม้ในการยับยั้งเชื้อรา โดยการนาแผ่นไม้ไปแช่นาส้
้ มควันไม้ทั้งหมด 6 ความ
เข้มข้นคือ control , 10%, 20%, 30%, 40% และ 50% เป็นเวลา 30 นาทีและฉีดพ่นด้วย spore suspension ความเข้มข้น
106 สปอร์/มิลลิลิตร ของเชื้อราแต่ละชนิดฉีดพ่นบริเวณเนื้อไม้ พบว่าเชื้อราในน้าส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นของ Control
และ 10% มีเชื้อราขึ้นบริเวณด้านข้างของผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนความเข้มข้นน้าส้มควันไม้ความเข้มข้นที่ 20%, 30%, 40%
และ 50% สามารถยับยัง้ เชื้อราที่สามารถขึ้นบริเวณผลิตภัณฑ์ไม้ได้ ดังตาราง 3 และภาพแสดงต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้าส้มควันไม้ในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ไม้
การงอกของสปอร์ใน Pennicilium Aspergillus
น้าส้มควันไม้แต่ล่ะ

Rhizopus

Alternaria Cladosporium

sp.

sp.

sp.

sp.

sp.

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

ความเข้มข้น
Control
10%
20%
30%
40%
50%

*ค่าเฉลี่ยจากการทดลองจานวน 3 ซ้า
หมายเหตุ
+
มีการเจริญของเชือ้ ราบนผลิตภัณฑ์ไม้
- ไม่มีการเจริญของเชือ้ ราบนผลิตภัณฑ์ไม้
C

10%

20%

30%

40%

50%

ภาพที่ 3 แสดงการเจริญของ Aspergillus sp. บนผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทดสอบด้วยน้าส้มควันไม้ ความเข้มข้นต่างๆ
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สรุปและอภิปรายผล
อภิปรายผลการทดลอง
จากการทดสอบประสิทธิภาพของน้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราทั้ง 5 ชนิด พบว่า น้าส้ม
ควันไม้ที่ความเข้มข้นที่ 6% สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ดีที่สุด จากการวัดการเจริญของเส้นใยเป็นเวลา 7 วัน
ไม่มีการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา Pennicilium sp. Aspergillus sp. และ Alternaria sp. ส่วนการเจริญของเชื้อรา Rhizopus
sp. ในความเข้มข้นน้าส้มควันไม้ที่ 6% สามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยได้ดี ซึ่งทาการวัดการเจริญทั้งหมด 7 วัน เชื้อรา
มีการเจริญของเส้นใยเพียง 1 เซนติเมตร และการเจริญของเชื้อราCladosporium sp. ในความเข้มข้นน้าส้มควันไม้ที่ 6%
สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้พอใช้ เชื้อรามีการเจริญของเส้น ใยสูงสุด 2.6 เซนติเมตร และจากการทดสอบ
การยับยั้งการงอกของเชื้อราโดยการนา spore suspension ความเข้มข้น 106 สปอร์/มิลลิลิตร ของเชื้อราทั้ง 5 ชนิดมาใส่ใน
อาหาร PDB ที่ผสมน้าส้มควันไม้ในแต่ละความเข้มข้นคือ 0, 2, 4 และ 6% เมื่อนามา Spread plate บนอาหาร Rose Bengal
Agar พบว่าในความเข้มข้นที่เป็นตัว Control และ 2% มีการงอกของเชื้อราบนผิวหน้าอาหาร และในความเข้มข้นน้าส้มควัน
ไม้ที่ 4% และ 6% สามารถยับยัง้ การงอกของเชื้อราได้ทั้ง 5 ชนิด ไม่มกี ารงอกของสปอร์เชื้อราบนผิวหน้าอาหาร และจาก
การทดสอบประสิทธิภาพตัวอย่างน้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ไม้การนาแผ่นไม้ไปแช่น้าส้ม
ควันไม้ทั้งหมด 6 ความเข้มข้นคือ control, 10%, 20%, 30%, 40% และ 50% เป็นเวลา 30 นาทีและฉีดพ่นด้วย spore
suspension ความเข้มข้น 106 สปอร์/มิลลิลิตร ของเชื้อราแต่ละชนิดฉีดพ่นบริเวณเนื้อไม้ พบว่าเชื้อราในน้าส้มควันไม้ที่มี
ความเข้มข้นของ Control และ 10% มีเชื้อราขึน้ บริเวณด้านข้างของผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนความเข้มข้นน้าส้มควันไม้ความเข้มข้น
ที่ 20%, 30%, 40% และ 50% สามารถยับยัง้ เชื้อราที่สามารถขึน้ บริเวณผลิตภัณฑ์ไม้
น้าส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกชนิดใหม่ที่มีการนามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในด้านการเกษตร
นามาใชฉีดพนที่ใบพืช รวมทั้งพื้นดินรอบตนพืชทุก ๆ 7 –15 วัน เพื่อขับไล่ป้องกันแมลงและกาจัดเชื้อรา นอกจากนี้ยัง
กระตุ นความตานทานและการเจริญเติบโตของพืช หรือมีการนามาใชผสมน้า 20 เทา พนลงดินเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย
และแมลงในดิน เชน โรคเนาเละจากแบคทีเรีย โรคโคนเนาจากเชื้อรา [2] นอกจากนี้มีสารประกอบตาง ๆ ของน้าส้ม
ควันไม้ที่สามารถกระตุนใหพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อใบพืชถูกกระตุนดวยกรดอินทรียออน ๆ ชั่วคราว จะกระตุน
ความตานทานตอโรค รวมทั้งทาใหใบหนา แข็ง และเขียวเปนมัน เพิ่มปริมาณคลอโรฟลล ทาใหปรุงอาหารไดดีขึ้น[2]
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณมงคลและคณะ [5] ได้มีการประยุกต์ใช้น้าส้มควันไม้มาประยุกต์ใช้ในทางเกษตร
ซึ่งได้นาน้าส้มควันไม้มาทาการเจือจางและกาจัดเชื้อราและเป็นสาเหตุของโรครากเน่า นอกจากนั้นมาใช้ในการป้องกัน
จั๊ ก จั่ น ขาวหรื อ แม้ แ ต่ ห นอนที่ เ ป็ น ศั ต รู พื ช ซึ่ ง ผลการทดลองพบว่ า น้ าส้ ม ควั น ไม้ มีฤ ทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง ศั ต รู พืชได้ ดี
นอกจากนี้งานวิจัยของ คุ ณ พิม พ์ภั สรา และคณะ [6] ที่ ไ ด้ มีก ารนาน้าส้ม ควัน ไม้ม าผสมกับแผ่นยางในการยับยั้ง
เชื้อราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นยาง รวมไปถึงความยืดหยุ่นของแผ่นยางอีกด้วย ซึ่งผลการทดลองพบว่าความ
เข้มข้นของน้าส้มควันไม้ที่มาก สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและจะมีผลต่อความสามารถในการรับแรงกระทาและ
ความยืดหยุ่นได้ดี เมื่อเทียบกับการใช้กรดฟอร์มิกในแผ่นยางเพียงอย่ างเดียว โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของทาง
ผู้จัดทาที่มีการปรับความเข้มข้นของน้าส้มควันไม้ในแต่ละความเข้มข้นเพื่อฉีดพ่นบริเวณเนื้อไม้เพื่อป้องกันเชื้อราที่เกิด
ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ไม้ เนื่องจากคุณสมบัติของน้าส้มควันไม้ มีปริมาณกรดอะซีติก หรือส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ฟีนอล
(Phenol) ซึ่งได้จากการสลายตัวของลิกนิน (Lignin)น้าสมควันไมที่ไดจากไมตางชนิดก็จะมีคุณสมบัตแิ ตกตางกันดวย [2]
โดยคุ ณ สมบั ติข องกรดอะซิ ติก และสารประกอบเหล่ า นี้ อาจจะมีผ ลต่อ การยั บยั้ง เชื้อ ราหรือ การงอกของสปอร์
ซึ่ ง งานวิ จั ย ของคุ ณ Z.Fencl และ J.Leopold [7] ที่ มี ก ารใช้ ก รดอะซิ ติ ก ในการยั บ ยั้ ง การงอกของสปอร์ เ ชื้ อ รา
Aspergillus niger. พบว่าความเข้มข้นของกรดอะซิติก จะยับยั้งฟอสเฟต(Phosphate)ซัลเฟต(Sulphate)และซักซีเนต
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ไอออน (Succinate ion) ที่ เป็ นสิ่ งที่ จ าเป็ นต่ อการงอกของสปอร์ ท าให้ ไม่ เกิ ดการงอกของสปอร์ เกิ ดขึ้ น นอกจากนี้
คุณ K.V.Srinivasan และ R.Narasimhan[8] ได้ทาการศึกษาวิจัยสารประกอบฟีนอลในการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา
Colletotrichum faIcatum ซึ่งผลการทดลองพบว่าสารประกอบของโมโนฟีนอลสามารถยังยั้งการงอกของสปอร์เชื้อราได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ Yodthong และคณะ [9] ที่ได้ทาการศึกษาน้าส้มควันไม้ที่มสี ่วนประกอบของกรดอะซิตกิ
กรดฟอร์มิก และ ฟีนอล ทดลองเปรียบเทียบกับกรดอะซิติกและกรดฟอร์มิกเพียงอย่างเดียว พบว่าน้าส้มควันไม้สามารถ
ช่วยให้ยางมีการจับตัวและป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดีและเทียบเท่ากับการใช้กรดฟอร์มิกและกรดอะซิติกเพียงอย่างเดียว
โดยปัจจุบันได้มีการนาน้าส้มควันไม้มาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังรายงานการวิจัยของคุณจุไรวั ลย์และคณะ [10]
ได้มีการนาน้าส้มควันไม้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันแมลงรวมถึงการกาจัดเชื้อราในเฟอร์นิเจอร์และทาการทดสอบน้าส้ม
ควันไม้แต่ละชนิดที่ให้สารที่แตกต่างกัน ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อป้องกันมอดและแมลงแทนการใช้สารเคมีที่มี
ราคาแพง ผลการทดลองพบว่าในน้าส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นสูง มีความเป็นกรดสูง สามารถกาจัดมอดและแมลงที่เป็น
ตัวทาลายเนื้อไม้ได้ดี
สรุปผลการทดลอง
น้าส้มควันไม้มีการรายงานทางวิ ทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันในการมีฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อรา ดังนั้นจึงเป็นเหตุผล
หนึ่ ง ที่ ส ามารถชี้บ อกประสิ ท ธิ ภ าพของน้ าส้ ม ควั น ไม้ใ นการยั บ ยั้ ง เชื้ อ ราที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาที่ อ าศั ย อยู่ใ น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบ โตก็จะฝังตัวและมีการขยายพันธุ์ สปอร์ของเชื้อราจะมีรากที่จะฝังตัวอยู่ในวัสดุ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในบ้านหรือในเฟอร์นิเจอร์ [4] น้าส้มควันไม้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
ทาการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุในการทาลายเนื้อไม้เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมี ที่การก่อให้เกิดการระคาย
เคืองและมีผลกระทบต่อสุขภาพตามมา
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การสังเคราะห์ผงผลึก BCT-NBT โดยวิธีเกลือหลอมเหลวเปรียบเทียบกับวิธีมิกซ์ ออกไซด์
แบบดั้งเดิม
Synthesis BCT-NBT powders by molten salt method compared with
conventional mixed oxide method
ชมพูนุช วรางคณากูล1,2*
Chompoonuch Warangkanagool1,2*
บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ศึกษาโครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาคของผงผลึก (Ba0.90Ca0.10)0.90(Na0.5Bi0.5)0.10TiO3 หรือ
BCT-NBT ที่สังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลวเปรียบเทียบกับวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม โดยการแปรค่าอุณหภูมิใน
การเผาแคลไซน์ผงผลึก BCT-NBT ตั้งแต่ 500 ถึง 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ที่สังเคราะห์โดยวิธีเกลือ
หลอมเหลว) และตั้งแต่ 700 ถึง 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ที่สังเคราะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์) ตรวจสอบ
โครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการเผาแคลไซน์ที่ทาให้
ผงผลึก BCT-NBT ที่สังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว และวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม คือ ณ อุณหภูมิ 700 และ
850 องศาเซลเซียสตามลาดับ ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
นาไปหาขนาดของอนุภาคเฉลี่ยจากภาพถ่าย SEM พบว่าอนุภาคของผงผลึก BCT-NBT ที่เตรียมทั้งสองวิธีนั้น มีการจับ
กันเป็นกลุ่มก้อน ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก BCT-NBT ที่สังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว ณ อุณหภูมิแคลไซน์
700-900 องศาเซลเซี ย ส อยู่ ใ นช่ ว ง 0.10-0.15 ไมโครเมตร ขณะที่ ข นาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย ของผงผลึ ก BCT-NBT
ที่สังเคราะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์ ณ อุณหภูมิแคลไซน์ 800-900 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วง 0.24-0.29 ไมโครเมตร
การเตรียมผงผลึกด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวจะได้อนุภาคของผงผลึกมีขนาดเล็กกว่า การเตรียมผงผลึกด้วยวิธีมกิ ซ์ออก
ไซด์แบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว
คาสาคัญ: การสังเคราะห์, ผงผลึก BCT-NBT, วิธีเกลือหลอมเหลว, วิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม
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Abstract
In this research, the phase structure and microstructure of (Ba0.90Ca0.10)0.90(Na0.5Bi0.5)0.10TiO3 or BCT-NBT
powders synthesis by molten salt methods compared with conventional mixed oxide method were investigated.
These powders were various calcination temperatures from 500 to 9 00 oC for 4h (molten salt method) and from
700-900 oC for 4h (mixed oxide method). The phase structure was examined by x-ray diffraction (XRD). It was
found that, the optimum calcination temperature of BCT-NBT powders synthesis by molten salt and conventional
mixed oxide method were found at 700 and 850 oC, respectively. The microstructure was examined by scanning
electron microscopy (SEM) and measurement the average particle sizes from SEM micrographs. The results showed
that the particles of BCT-NBT powders with both methods are rounded and agglomerated. The average particle
sizes of BCT-NBT powders synthesis by molten salt method at 700-900 oC were between 0.10 to 0.15 m while
the average particle sizes of BCT-NBT powders synthesis by molten salt method at 8 00-900 oC were between
0.2 4 to 0. 2 9 m. The average particle sizes of BCT-NBT powders synthesis by molten salt method are smaller
than sizes of BCT-NBT powders by conventional mixed oxide method.
Keywords: synthesis, BCT-NBT powders, molten salt method, conventional mixed oxide

บทนา
เซรามิกในระบบโซเดียมบิสมัสไททาเนต (NBT) เป็นเซรามิกที่ไม่มีสารตะกั่ว และแสดงสมบัติพิโซอิเล็ก ทริก
ที่ดี สามารถนามาใช้แทนเซรามิกที่มีส่วนผสมของตะกั่วเป็นหลักได้ มีอุณหภูมิคูรี (Tc) ประมาณ 320 องศาเซลเซียส
เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงพอที่จะสามารถใช้สารนี้ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิต่ากว่า Tc ได้ ระบบผลึกของ NBT
เป็นแบบรอมโบฮีดอล ซึ่งมีสมบัติทางไฟฟ้าเป็นเฟร์โรอิเล็กทริก แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระบบผลึกจะเปลี่ยนไปเป็น แบบ
เตตระโกนอลและผลึก แบบลูกบาศก์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสมบัติทางไฟฟ้า เช่นกัน โดยที่จะมีการเปลี่ยนไปเป็นแอน
ติ เ ฟร์ โ รอิ เ ล็ ก ทริ ก และพาราอิ เ ล็ ก ทริ ก [1,7,13] วั ส ดุ เ ซรามิ ก NBT บริ สุ ท ธิ์ มี ค่ า สนามไฟฟ้ า ลบล้ า งที่ สู ง ถึ ง 7.3
กิโลโวลต์/มิลลิเมตร และมีสภาพนาไฟฟ้าสูงเป็นสาเหตุของปัญหาในการจัดทาขั้ว เพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงมุง่ เน้นการวิจัย
ไปที่การเตรียมเซรามิก 2 ระบบที่มี NBT เป็นองค์ประกอบ เช่น NBT-BaTiO3 [2,4,6,9,11] NBT-SrTiO3 [3] เป็นต้น
สาหรับแบเรียมแคลเซียมไททาเนต (BCT) ก็เป็นวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกอีกตัวหนึ่งที่มแี บเรียมไททาเนตเป็นวัสดุ
ฐานที่ไม่มีสารตะกั่วมีโครงสร้างแบบเพอร์รอฟสไกต์ (ABO3) มีสมบัติพิโซอิเล็กทริกและสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกที่ดี
เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของ BaTiO3 มีความเสถียรสูง ทาให้ง่ายต่อการเผาแคลไซน์ โดยมีความแน่นอนทาง
องค์ ประกอบเคมีที่ดี โดยทั่ ว ไปนั้น จะเติม สารแคลเซี ย มคาร์ บอเนต เพื่อ ช่ว ยในการเพิ่ม ช่ว งอุ ณ หภู มิเสถี ย รของ
เฟสเตตระโกนอล [8,12]
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ผงผลึก ใน 2 ระบบ ของแบเรียมแคลเซียมไททาเนตกับโซเดี ยม
บิสมัทไททาเนต ในสูตร (Ba0.90Ca0.10)0.90(Na0.5Bi0.5)0.10TiO3 หรือเขียนย่อๆ ว่า BCT-NBT โดยใช้วิธีเตรียมผงผลึกแบบ
เกลือหลอมเหลวเทียบกับแบบมิกซ์ออกไซด์ เพื่อ ศึกษาโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมใน
การเตรียมผงผลึก BCT-NBT ทั้งสองวิธี
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
น าสารตั้ง ต้นแบเรี ย มคาร์ บอเนต (BaCO3) แคลเซี ย มคาร์ บอเนต (CaCO3) ไททาเนีย มไดออกไซด์ (TiO2)
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และบิสมัทออกไซด์ (Bi2O3) โดยคานวณ และไปชั่งตามปริมาณสารสัมพันธ์ ทาการบด
ผสมเปียกโดยใช้ลูกบดอิทเทีย-เซอร์โคเนียเป็นตัวบด และใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยกระจายตัวของอนุภาค
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทาแห้งและคัดขนาด เรียกผงที่ได้น้วี ่าเป็นผงผสม BCT-NBT นาผงผสม BCT-NBT ทีไ่ ด้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนาผงผสม BCT-NBT ที่ทาแห้งและคัดขนาดแล้วไปผสมกับผงเกลือผสม (ผงเกลือผสมเตรียม
โดยการบดผสมเกลือ NaCl และ เกลือ KCl ในสัดส่วน 1:1 โดยโมล) จากนั้นบดผสมผงเกลือผสมและผงผสม BCT-NBT
ในสัดส่วน 1:1 โดยน้าหนัก นาไปเผาแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 500, 600, 700, 800 และ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
4 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึน้ /ลงความร้อน 5 องศาเซลเซียส/นาที หลังการเผาแคลไซน์ทาการแยกเกลือออกจากผงผลึก
BCT-NBT ด้วยการล้างด้วยน้าร้อนที่ปราศจากไอออน เทน้าที่ล้างเกลือออก แล้วล้างซ้าด้วยน้าร้อนที่ปราศจากไอออน
อีกจนคลอไรด์ไอออนหมด (ทดสอบว่าไม่มีคลอไรด์ไอออนเหลืออยู่ โดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรดลงในน้าที่
ล้างเกลือที่เททิ้ง จนกระทั้งสารละลายซิลเวอร์ไนเตรดไม่ทาปฏิกิริยากับน้าล้างเกลือ ที่เททิ้งแล้ว จึงแน่ใจว่าไม่มี
คลอไรด์ไอออนเหลืออยู่) แล้วทาให้แห้ง เรียกวิธีการนี้ ว่าการเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว ส่วนที่ 2 นาผงผสม
BCT-NBT ที่ทาแห้งแล้วไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700, 750, 800, 850 และ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
ด้วยอัตราการขึ้น/ลงความร้อน 5 องศาเซลเซียส/นาที เรียกการเตรียมส่วนนี้ว่าการเตรี ยมด้ วยวิธีมิกซ์อ อกไซด์
แบบดั้งเดิม นาผงผลึก BCT-NBT ที่เตรียมได้ทั้งสองวิธี ตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์
(XRD) นาข้อมูลที่ได้ไปคานวณหาค่าความบริสุทธิ์ของผงผลึกที่ได้โดยใช้สมการที่ (1) [10]
ร้อยละความบริสุทธิ์ (%)



Ip
 100
(IP  II )

(1)

โดยที่

Ip แทนค่าความเข้มสูงสุดของพีค X-ray ของเฟสหลัก
II แทนค่าความเข้มสูงสุดของพีค X-ray ของเฟสแปลกปลอม
นาผงผลึก BCT-NBT ที่สังเคราะห์ได้จากทั้งสองวิธี ตรวจสอบลักษณะรูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้ว ย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) นาข้อมูลที่ได้จากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมา
คานวณหาขนาดของอนุภาคเฉลี่ยด้วยโปรแกรมอิมเมทเจ
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ผลการศึกษา

ภาพที่ 1 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก BCT-NBT เผาแคลไซน์นาน 4 ชั่วโมง (ก) วิธีเตรียมแบบเกลือ
หลอมเหลว ณ อุณหภูมิ 500-900 องศาเซลเซียส (ข) วิธีการเตรียมแบบมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ณ อุณหภูมิ
700-900 องศาเซลเซียส
นาผงผลึก BCT-NBT ที่สังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500, 600, 700, 800 และ
900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700, 750, 800, 850
และ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง มาวิเคราะห์การก่อเกิดเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ได้ผล
ดังภาพที่ 1 (ก) และ 1 (ข) ตามลาดับ
จากภาพที่ 1 (ก) พบว่ า รู ปแบบการเลี้ ย วเบนของรั ง สี เอกซ์ ข องผงผลึ ก BCT-NBT ที่ ท าการเผาแคลไซน์
ณ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส นัน้ พบว่ายังไม่เป็นเฟสบริสุทธิ์เมื่อเทียบกับผงผสม BCT-NBT ที่ยังไม่ได้เผาแคลไซน์ และ
เมื่ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 600 องศาเซลเซียส พบว่ามีการก่อตัวเป็นเฟสบริสุทธิ์ของผงผลึก BCT-NBT มากขึ้น
จนกระทั่งอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เป็น 700 องศาเซลเซียส พบว่าผงผลึก BCT-NBT มีเฟสบริสุทธิ์ทั้งหมด เทียบกับ
ข้อมูลมาตรฐานของผงผลึกในแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 81-0042 [5] และจากภาพ 1(ข) พบว่ารูปแบบ
การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก BCT-NBT ที่ทาการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 700 และ 750 องศาเซลเซียส นั้น
พบว่ายังไม่เป็นเฟสบริสุทธิ์เมื่อเทียบกับผงผสม BCT-NBT ที่ยังไม่ได้เผาแคลไซน์ และเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็ น
800 องศาเซลเซียส พบว่ามีการก่อตัวเป็นเฟสบริสุทธิ์ของผงผลึก BCT-NBT มากขึ้น จนกระทั่งอุณหภูมิในการเผาแคล
ไซน์เป็น 850 องศาเซลเซี ยส พบว่าผงผลึก BCT-NBT มีเฟสบริสุทธิ์ทั้งหมด เทียบกับข้อมู ลมาตรฐานของผงผลึ กใน
แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 81-0042 [5]
จะเห็นได้ชัดว่า การสังเคราะห์ผงผลึก BCT-NBT ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวนั้น มีอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ต่ากว่า
การสังเคราะห์ผงผลึกชนิดเดียวกันด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เนื่องจากเกลือผสมที่ใส่ลงไปนั้นไปช่วยลดอุณหภูมิใน
การเผาแคลไซน์ หรือเรียกว่าฟลักซ์ (flux) โดยเกลือผสมที่ใส่ลงไปในผงผสมนั้นมีจุดหลอมเหลวที่ต่ากว่าผงผสม BCT-NBT
มาก เมื่อจะได้รับความร้อนจะทาให้เกลือเกิดการละลายกลายเป็นของเหลว และปลดปล่อยความร้ อนให้แก่ผงผสม BCTNBT ทาให้ผงผสมดังกล่าวได้รับความร้อนมากกว่าความร้อนที่ได้จากการเผาแคลไซน์ จึงทาให้ผงผสม BCT-NBT มีความ
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บริสุทธิ์โดยใช้อุณหภูมิแคลไซน์ต่ากว่าวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เมื่อคานวณหาความบริสุทธิ์ของผงผลึกเซรามิก BCTNBT ตามสมการที่ (1) โดยวิธีของ Swart และ Shrout [12] จากการเตรียมทั้งสองวิธี จะได้ร้อยละความบริสุทธิ์ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละความบริสุทธิ์ของผงผลึก BCT-NBT ที่สังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว เทียบกับวิธีมิกซ์ออกไซด์
แบบดั้งเดิม
ร้อยละความบริสุทธิ์ของผงผลึก BCT-NBT (%)
อุณหภูมแิ คลไซน์
(องศาเซลเซียส)
วิธีเกลือหลอมเหลว
วิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม
500
34.7
600
87.5
700
100
33.5
750
35
800
100
86
850
100
900
100
100
นาผงผลึก BCT-NBT ที่เตรียมได้ทั้ง 2 วิธี มาศึกษาลักษณะรูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 เมื่อหาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคของผงผลึกทั้งสองวิธี
จะได้ดังตารางที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดของผงผลึก BCT-NBT ทีส่ ังเคราะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว
เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 500-900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดของผงผลึก BCT-NBT ทีส่ ังเคราะห์ด้วยวิธมี กิ ซ์ออกไซด์
แบบดั้งเดิม เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
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จากภาพที่ 3(ก) - 3(จ) ซึ่งเป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของผงผลึก
BCT-NBT ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700, 750, 800, 850 และ 900 องศาเซลเซียส ตามลาดับ จะเห็นว่าภาพถ่าย
ลักษณะของอนุภาคของผงผลึก BCT-NBT เมื่อทาการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 700-750 องศาเซลเซียส ลักษณะของ
ผงผลึกไม่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นก้อนเล็กผสมก้อนใหญ่ซึ่งมีรูปร่างไม่เหมือนกันผสมกันอยู่อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากความร้อนที่ใช้ในการเผาแคลไซน์นั้นยังสูงไม่เพียงพอที่จะทาให้ผงผสมนั้นเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์
เมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ใ นการแคลไซน์ เ ป็ น 800 องศาเซลเซี ย ส ขึ้ น ไป จะเห็ น ว่ า ลั ก ษณะของผงผลึ ก นั้ น มี ค วามเป็ น
เนื้อเดียวกัน เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์แล้ว มีลักษณะเป็นก้อนค่อนข้างกลม และขนาดของอนุภาคมีขนาด
เล็กสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ในการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์สูงขึ้น
ขนาดอนุภาคของผงผลึกมีแนวโน้มใหญ่ขนึ้ แต่ก็ใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก BCT-NBT ที่สังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว เทียบกับวิธีมิกซ์ออกไซด์
แบบดั้งเดิม
อุณหภูมแิ คลไซน์
(องศาเซลเซียส)
700
800
850
900

ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก BCT-NBT (ไมโครเมตร)
วิธีเกลือหลอมเหลว
วิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม
0.10  0.03
0.12  0.02
0.24  0.05
0.28  0.06
0.15  0.04
0.29  0.06

จากข้อมูล XRD ในภาพที่ 1 และข้อมูล SEM ในภาพที่ 2 และ 3 พบว่าผงผลึก BCT-NBT ที่สังเคราะห์โดยวิธี
เกลือหลอมเหลว และวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม สามารถหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเผาแคลไซน์ผงผลึก BCT-NBT
ที่สังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลวคือที่อุณหภูมิแคลไซน์ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และเงื่อนไขที่
เหมาะสมสาหรับการสังเคราะห์ผงผลึก BCT-NBT โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์คือ ที่อุณหภูมิแคลไซน์ 850 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์น้ีต่ากว่าผลการทดลองของ Yun และคณะ [13] ที่ได้ทาการเตรียม
เซรามิกในระบบ BCT-NBT โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์เช่นเดียวกัน

วิจารณ์และสรุปผล
การสังเคราะห์ผงผลึก BCT-NBT โดยวิธีเกลือหลอมเหลว และวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ให้มีความบริสุทธิ์ได้
โดยเงื่ อ นไขที่ เ หมาะสมในการเผาแคลไซน์ ใ ห้ ไ ด้ ผ งผลึ ก BCT-NBT ทั้ ง สองวิ ธี อ ยู่ ที่ อุ ณ หภู มิ ก ารเผาแคลไซน์
700 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 4 ชั่วโมง และ 850 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 4 ชั่วโมง ตามล าดั บ ดั งนั้นการเตรี ย ม
ผงผลึก BCT-NBT โดยวิธีเกลือหลอมเหลวสามารถลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึก BCT-NBT ได้ถึง 150 องศาเซลเซียส
โดยผงผลึก BCT-NBT ที่สังเคราะห์ โดยวิธีเกลือหลอมเหลวจะมีขนาดเล็กกว่าผงผลึ ก BCT-NBT ที่เตรียมโดยวิธี มิ กซ์
ออกไซด์แบบดัง้ เดิม
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การกาจัดแคดเมียม สังกะสีและโครเมียม โดยเซลล์ตรึงชีวมวล Humicola phialophoroides
Removal of Cadmium Zinc and Chromium by Immobilized Humicola
phialophoroides
ทินพันธุ์ เนตรแพ1*
Tinnapan Netpae1*
บทคัดย่อ
การปล่อยโลหะหนักจากโรงงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ในงานวิจัยนี้นาชีวมวลของรา Humicola phialophoroides ที่คัดแยกจากตะกอนดินของลาห้วยบริเวณเหมืองสังกะสี
จังหวัดตาก ประเทศไทย โดยเซลล์ตรึงได้จากการนาชีวมวลรา H. phialophoroides ที่แช่โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
ผสมกับโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 4 ในอัตราส่วน 1:38 เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับแคดมียม (Cd2+) สังกะสี (Zn2+)
และโครเมียม (Cr6+) จากน้าสังเคราะห์ ที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) เม็ดของเซลล์ราที่ถูกตรึงโดยอัลจิเนต
ถูกบรรจุในคอลัมน์ปริมาณ 15 มิลลิลิตร เพื่อบาบัดโลหะหนักที่ละลายในน้าความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (พีเอช
7) โดยมีระยะเวลาที่สารละลายไหลผ่านคอลัมน์ระหว่าง 15 ถึง 300 นาที ประสิทธิภาพในการกาจัด Cd2+ Zn2+ และ
Cr6+ สูงสุดที่เวลา 15 นาที เท่ากับ 4.25±0.08 4.51±0.14 และ 0.99±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ สาหรับอัตรา
การไหลที่ 5 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ นาที และสามารถก าจั ด ได้ 5.03±0.51 5.24±0.17 และ 1.12±0.06 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ตามลาดับ สาหรับอัตราการไหลที่ 10 มิลลิลิตรต่อนาที จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการกาจัดโลหะหนัก
ลดลงเมื่อระยะเวลาที่สารละลายไหลผ่านคอลัมน์ยาวนานขึ้น และจากผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เซลล์
ตรึงของชีวมวลรา H. phialophoroides ที่แช่โซเดียมไฮดรอกไซด์ซ้าเพื่อใช้ในการกาจัดโลหะหนักจากสารละลายในน้าได้
คาสาคัญ: แคดเมียม, สังกะสี, โครเมียม, เซลล์ตรึง, Humicola phialophoroides
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Abstract
Emissions of heavy metals from industrial establishments are one of the major sources of environmental
pollution. In this research, biomass of Humicola phialophoroides fungus which isolated from the creek sediments at
the zinc mine area, Tak province, Thailand. The immobilized cell was H. phialophoroides biomass, treated with
sodium hydroxide (NaOH) and mixed with 4% sodium alginate in a 1:38 ratio to adsorp of Cd2+, Zn2+ and Cr6+ from
synthetic water at room temperature (30±2 oC) fungus column was packed with 15 ml alginate-fungus beads to
treat of 20 mg l-1 of heavy metal from aqueous solution (pH 7) with retention time between 15 to 300 minutes.
Maximum removal efficiency of Cd2+, Zn2+ and Cr6+ were 4.25±0.08, 4.51±0.14 and 0.99±0.03 mgl-1 at 5 ml
minute-1 and 5.03±0.51, 5.24±0.17 and 0.52±0.06 mgl-1 at 10 ml minute -1, residence time at 15 minutes. Studies
showed that removal efficiency of heavy metal decreases by increasing resident time. Immobilized cell of H.
phialophoroides biomass treated with NaOH can be used repeatedly for removal of heavy metals from aqueous
solutions.
Keywords: Cadmium, Zinc, Chromium, Immobilized cell, Humicola phialophoroides

บทนา
แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) และโครเมียม (Cr) เป็นโลหะหนักที่นิยมนามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่
หลากหลายมากในปัจ จุบัน โดย แคดเมี ย มนิย มใช้ใ นอุต สาหกรรมแบตเตอรี ่ สี พลาสติก ขณะที ่ส ัง กะสีแ ละ
โครเมีย มมัก นิย มที่ใ ช้ใ นอุต สาหกรรมชุบ โลหะ ถ้า ในแหล่ง น้าธรรมชาติไ ด้รับโลหะหนัก ทั้ ง สามชนิด มากเกิน ไป
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือเกิดการสะสมและถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารในสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งจาก
ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรมออกตามความในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2560 เรื่อ ง กาหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้าทิ้งจากโรงงาน ว่าในน้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน [1] ไม่ควรมีแคดเมียมเกินกว่า 0.03 มิลลิกรัมต่อ
ลิต ร สัง กะสีไ ม่ค วรเกิน เกิน กว่า 5 มิล ลิก รัม ต่อ ลิต ร ขณะที่โ ครเมีย มเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+) และโครเมีย มไตรวา
เลนต์ (Cr3+) ไม่ควรเกิน 0.25 และ 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นความสนใจในการใช้จุลินทรีย์ทั้ง แบคทีเรีย ยีสต์ รา และสาหร่าย มาใช้ในการ
บาบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้าทิ้งมากขึ้น โดยการใช้โครงสร้างบางส่วนของจุลินทรีย์ที่ตายแล้วหรือที่มีชีวิตมาใช้บาบัดน้า
ทิ้ง ทั้งนี้จากการศึกษาของ Abbas และคณะ [2] พบว่าวิธีการทางชีวภาพไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และมีประสิทธิ ภาพ
ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากสามารถใช้กากชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตยาที่มีการใช้จุลินทรีย์ใน
กระบวนการผลิตมาใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักได้ จากการศึกษาของ Netpae, Suckley และ Phalaraksh [3] พบว่าชีวมวลรา
Humicola sp. ที่ได้มาจากตะกอนดินห้วยแม่ตาว บริเวณเหมืองสังกะสี อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพในการดูด
ซับแคดเมียมในน้าสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวมวลรา Humicola sp. ที่ผ่านการแช่เบส [4,5]
และจากงานวิจัยของ ทินพันธุ์ เนตรแพ [6] ได้ระบุชนิดของรา Humicola sp. ดังกล่าวเป็นชนิด “H. phialophoroides”
ในการผลิตและพัฒนาวัสดุดูดซับชีวภาพโดยใช้มวลชีวภาพของจุลินทรีย์ที่ไม่ มีชีวิตให้มีคุณภาพในการดักจั บ
โลหะหนักและมีคุณสมบัติที่คงทน นิยมนาจุลินทรีย์มาตรึง (immobilization) ให้อยู่ในรูปเม็ดเจล และบรรจุในคอลั มน์
เพื่อสะดวกต่อการบาบัดน้าทิ้ง และสามารถจัดการได้ง่ายในกระบวนการนากลับมาใช้ใหม่ [7] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนารา
H. phialophoroides ที่แช่เบส มาผ่านการตรึงเซลล์บรรจุในคอลัมน์ เพื่อหาประสิทธิภาพในการบาบัดน้าที่มีการปนเปื้อน
แคดเมียม สังกะสี และโครเมียม เพื่อลดต้นทุนในการบาบัดน้า รวมทั้งลดปัญหาจากการบาบัดโลหะหนักโดยใช้สารเคมี
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การเตรียมชีวมวลรา H. phialophoroides แช่เบส
รา H. phialophoroides ได้จากตะกอนดินห้วยแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเลี้ยงในอาหารพีดี เอ
(PDA, Potato Dextrose Agar) วางเอียง ที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง โดยสปอร์ราเตรียมโดย
ใส่สาร Tween 80 เข้มข้นร้อยละ 0.1 ใช้เข็มเขี่ยเชื้อให้สปอร์กระจายเป็นสารแขวนลอย นับความหนาแน่นของสปอร์
โดยใช้ฮีมาไซโตมิเตอร์ และเจือจางด้วยน้าปราศจากไอออนให้สปอร์มจี านวนอยู่ระหว่าง 106 – 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร
จากนั้นเลีย้ งรา H. phialophoroides ในอาหารเลีย้ งเชื้อพีดีบี (PDB, Potato Dextrose Broth) เขย่าในเครื่องเขย่าแบบหมุนที่
150 รอบต่อนาที อุ ณหภู มิ 30±2 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นน าชีวมวลที่ เกิดขึ้นแช่ด ้ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น ร้อยละ 10 (w/v) เขย่าในเครื่อ งเขย่าแบบหมุนวนที่ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ
30±2 องศาเซลเซีย ส เป็น เวลา 30 นาที แล้ว กรองและล้า งด้ว ยน้าปราศจากไอออน ทาให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนัน้ บดให้มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
2. ทดสอบอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ทาให้เกิดเม็ดเซลล์ตรึง
การเตรียมเซลล์ตรึง (immobilized cell) ทาตามวิธีของ Lu และ Wilkins [8] โดยใช้ละลายโซเดียมอัลจิเนต
(sodium alginate) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) ผสมกับชีวมวลรา H. phialophoroides ที่ได้จากข้อ 1 ในอัตราส่วน 1:1
จนถึง 1:40 (เพื่อหาอัตราส่วนที่สามารถขึ้นรูปเม็ดเซลล์ตรึงได้) หลังจากนั้นดูดส่วนผสมที่ได้ หยดลงในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) เข้มข้นร้อยละ 2 (w/v) ทิง้ ไว้ให้แข็งตัวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และล้างเม็ดเซลล์ตรึงที่เกิดขึ้นด้วย
แคลเซี ย มคลอไรด์ ร้ อ ยละ 2 (w/v) อี ก ครั้ ง และแช่ ทิ้ ง ไว้ อี ก 1 ชั่ ว โมงเพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการพอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น
(polymerization) โดยสมบูรณ์ และวัดขนาดเม็ดเซลล์ตรึงโดยเวอร์เนีย (ภาพที่ 1)

10 ไมโครเมตร เลีย้ งใน PDB

ไมซีเลียมรา H. phialophoroides

แช่ NaOH

ตรึงโดย

อบ และบด

โซเดียมอัลจิเนต

ชีวมวลรา H. phialophoroides
ที่ล้างด้วยเบส

เซลล์ตรึง

สปอร์รา H. phialophoroides

ภาพที่ 1 การเตรียมเซลล์ตรึงของรา H. phialophoroides
3. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมโดยชีวมวลราในคอลัมน์
น าเม็ ดเซลล์ ตรึ งมาบรรจุ ในคอลั มน์ (pack column) เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง 1.5 เซนติ เมตร สู ง 15 เซนติ เมตร
โดยเติมเม็ดเซลล์ตรึงให้อัดตัวกันแน่น จากนั้นเทน้าปราศจากไอออนผ่านเซลล์ตรึงปริมาตร 50 มิลลิลิตร เพื่อปรับอัตรา
การไหลของสารละลายให้ได้ตามที่กาหนด โดยให้มีอัตราการไหลของสารละลายโลหะหนักที่ 5 และ 10 มิลลิลิตรต่อนาที
เมื่ออัตราการไหลคงที่แล้ว เทสารละลายแคดเมียมไนเตรท (CdNO3) สังกะสีไนเตรท (ZnNO3) และโพแทสเซียมไดโครเมียม
(K2Cr2O7) ที่มีความเข้มข้นของโลหะหนักแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมที่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรด-เบสที่ 7
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ผ่านคอลัมน์ ณ อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) เก็บสารละลายตัวอย่างที่ไหลผ่านคอลัมน์ที่เวลา 15 30 45 60 90
180 และ 300 นาที วิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม สังกะสีและโครเมียมที่เหลืออยู่ในสารละลาย เพื่อหาประสิทธิภาพ และ
อัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุด จากนัน้ นาคอลัมน์ที่ผ่านการดูดซับแคดเมียม สังกะสี และโครเมียม ที่ระยะเวลา 300 นาที
มาผ่านกระบวนการคายโลหะหนัก โดยการใช้กรดไนตริก (HNO3) เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ไหลผ่านคอลัมน์ที่ 5 มิลลิลิตรต่อนาที
เป็นเวลา 120 นาที หลังจากนัน้ นามาดูดซับแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ไหลผ่าน
คอลัมน์อีกครั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไป 15 นาที นาสารละลายที่ได้ไปทาการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักที่เหลืออยู่ เพื่อหา
ประสิทธิภาพในการนากลับมาใช้ใหม่
ปริ มาณแคดเมียม สั งกะสี และโครเมียม ในสารละลายตรวจวั ดโดยเครื่องอะตอมมิคแอบซอบชั่น สเปก
โตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น PinAAcle 900T
วิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจะใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยวิ ธี ท างสถิ ติ คื อ การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ ANOVA) และ Post Hoc. duncan test (p<0.05)

ผลการศึกษา
1. อัตราส่วนที่เหมาะสมที่ทาให้เกิดเม็ดเซลล์ตรึง
จากการนาชีวมวลของรา H. phialophoroides ที่ล้างด้วยเบสมาผ่านการตรึง (immobilization) โดยอัลจิเนต
(alginate) ที่อัตราส่วน 1:1 ถึง 1:40 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่สามารถขึ้นรูปได้และมีชีวมวลของรา H. phialophoroides
อยู่ในเม็ดเซลล์ตรึงมากที่สุด พบว่ าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ทาให้เกิดเม็ดเซลล์ตรึงระหว่างเซลล์กับอัลจิเนต คือ 1: 38
โดยเซลล์ ตรึ งสามารถขึ้นรู ปได้ ในสภาวะอุ ณหภู มิห้อง (30±2 องศาเซลเซี ยส) มี เส้ นผ่ าศู นย์กลางเฉลี่ ย 4.26±0.11
มิลลิเมตร
2. ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมโดยชีวมวลราในคอลัมน์
2.1 อัตราการไหลของสารละลายทีผ่านคอลัมน์ ที่ 5 มิลลิลิตรต่อนาที
เมื่อทาการปล่อยสารละลายแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เข้าคอลัมน์
โดยปรับอัตราการไหลของสารละลายทีไหลผ่านคอลัมน์ ที่ 5 มิลลิลิตรต่อนาที และทาการตรวจสารละลายตัวอย่างที่ไหล
ผ่านคอลัมน์ที่เวลา 15 30 45 60 90 180 และ 300 นาที พบว่าประสิทธิภาพในการบาบัดแคดเมียมและสังกะสีเมื่อเวลา
ผ่านไป 30 นาที จะมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) และความสามารถในการดูดซับจะมีแนวโน้มลดลง
หลังจากผ่านไป 45 นาที โดยความสามารถในการดูดซับแคดเมียมจะลดลงเหลือ 1.86±0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร และสังกะสี
จะลดลงเหลือ 2.61±0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อระยะเวลาผ่านไป 300 นาที หรือประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมและ
สังกะสีลดลงจากร้อยละ 100 เหลือเป็นร้อยละ 43.79 และ 49.88 ตามลาดับ ในส่วนของโครเมียมพบว่า ชีวมวลราใน
คอลัมน์มปี ระสิทธิภาพในการดูดซับที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับสังกะสีและแคดเมียมหลังจากเก็บตัวอย่างสารละลายที่ไหลผ่าน
คอลัมน์ ที่ระยะเวลา 15 นาที พบว่าสามารถดูดซับโครเมียมได้เพียง 0.99±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้น ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปถึง 300 นาที พบว่าชีวมวลในคอลัมน์จะไม่
สามารถดูดซับโครเมียมได้เลย (ตารางที่ 1)
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2.2 อัตราการไหลของสารละลายทีผ่านคอลัมน์ ที่ 10 มิลลิลิตรต่อนาที
เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้จริงจึงเพิ่มอัตราการไหลของสารละลายโลหะหนักให้ผ่านคอลั มน์มากขึ้น
ซึ่งจากผลการทดลองที่แสดงในตารางที่ 2 จะพบว่าประสิทธิภาพในการบาบัดแคดเมียม สังกะสี และโครเมียม ที่อัตรา
การไหลเป็น 10 มิลลิ ลิตรต่อนาที จะมีแ นวโน้มลดลงเมื่อ ระยะเวลาผ่ านไปโดยมีค่า แตกต่างกัน อย่างมีนั ยส าคั ญ
(p<0.05) สังเกตเห็นได้ว่าในการดูดซับโลหะหนั กทั้ง 3 ชนิดในคอลัมน์ที่มีอัตราการไหลของสารละลายโลหะหนักที่
10 มิลลิลิตรต่อนาที มีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ระยะเวลาเริ่มต้นที่ 15 นาที เพิ่มขึ้นมากกว่าคอลัมน์ที่มีอัตราการไหล
5 มิลลิลิตรต่อนาที ทั้งนี้เนื่องจากสารละลายโลหะหนักมีปริมาณที่ไหลผ่านเม็ดตรึงเซลล์มากกว่าถึงเท่าตัวเมื่อระยะเวลา
ผ่านไป (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของคอลัมน์ในการบาบัดแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยมีอัตราการไหลของสารละลายผ่านคอลัมน์ ที่ 5 มิลลิลิตรต่อนาที
เวลาที่สารละลายไหล
แคดเมียมที่ถูกดูดซับ
สังกะสี่ที่ถูกดูดซับ
โครเมียมที่ถูกดูดซับ
ผ่านคอลัมน์ (นาที) มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละ มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละ มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละ
15
4.25±0.08a
100.00
4.51±0.14c
100.00 0.99±0.03e 100.00
30
4.16±0.16a
97.86
4.50±0.17c
99.68
0.37±0.06d
37.75
45
3.01±0.41b
70.75
4.36±0.39c
96.75
0.16±0.06c
15.87
60
2.86±0.26b
67.36
4.37±0.34c
96.86 0.08±0.02b
8.43
90
2.19±0.13c
51.56
4.13±0.42bc
91.63 0.07±0.00ab
6.75
180
2.18±0.04c
51.21
3.65±0.07b
80.85 0.02±0.00ab
1.76
300
1.86±0.37c
43.79
2.85±0.39a
63.20
0.00±0.02a
0.07
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันของโลหะแต่ละชนิดหมายถึงไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของคอลัมน์ในการบาบัดแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยมีอัตราการไหลของสารละลายผ่านคอลัมน์ ที่ 10 มิลลิลิตรต่อนาที
เวลาที่สารละลายไหล
แคดเมียมที่ถูกดูดซับ
สังกะสี่ที่ถูกดูดซับ
โครเมียมที่ถูกดูดซับ
ผ่านคอลัมน์ (นาที) มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละ มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละ มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละ
15
5.03±0.51a
100.00
5.24±0.17e
100.00 1.12±0.06d 100.00
30
4.58±0.22b
91.04
5.20±0.22e
99.10
0.42±0.06c
81.64
45
4.06±0.04c
80.69
4.85±0.34d
92.59
0.21±0.00b
40.37
60
3.14±0.14d
62.39
4.22±0.22c
80.54
0.18±0.00b
34.71
90
2.17±0.00e
43.21
4.13±0.05c
78.76
0.13±0.00b
25.46
180
1.90±0.10e
37.87
3.46±0.22b
66.02
0.12±0.00b
22.76
300
0.55±0.08f
10.91
2.61±0.11a
49.88
0.01±0.01a
2.57
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันของโลหะแต่ละชนิดหมายถึงไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
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การดู ด ซั บโลหะหนั ก ทั้ ง สามชนิด โดยเม็ ด เซลล์ ต รึ ง จะมี ประสิ ท ธิ ภ าพลดลงเมื่ อ ระยะเวลาผ่ า นไป ทั้ ง นี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hai-Suo และคณะ [9] ที่พบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปการดูดซับโลหะหนักทั้งสองจะเข้าใกล้
ค่าคงที่ ซึ่งอาจเกิดจากการอิ่มตัวของตาแหน่งยึดเหนี่ยวบนพืน้ ผิวของชีวมวลบนเม็ดเซลล์ตรึง โดยมีกลการดูดซับแบบ
เกิดสมดุลทางเคมี และการอิ่มตั ว ดังนั้นเมื่อความเข้มข้ นของสารละลายแคดเมีย ม สังกะสีและโครเมียมเพิ่ม ขึ้น
ชีวมวลจะสามารถดูดซับได้เพิ่มขึ้นจนกระทั้งตาแหน่งยึดเหนี่ยวที่พื้นผิวของชีวมวลเกิดการกระทากับไอออนโลหะหนัก
ในสารละลายจนหมด ซึ่งกระบวนการดูดซับโลหะเป็นเรื่องซับซ้อนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกลไกหลายแบบ เช่น การดูดซับ
ทางกายภาพ (physical adsorption) ซึ่งเป็นแรงดึงดูดแบบไฟฟ้าสถิต การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange) การเกิด
สารเชิ ง ซ้ อ นที่ พ้ืน ผิ ว (surface complexation) และการตกตะกอนที่ พ้ื น ผิ ว (surface precipitation) [10] [11] ซึ่ ง กลไก
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอน หรือกระบวนการที่แตกต่างกัน เช่นการที่ไอออนบวก (cation) เข้ายึดเหนี่ยวบนพื้นผิว หรือ
ภายในเซลล์ และ/หรือเกิดปฏิกิริยาตกตะกอนกับโพลิเมอร์ (polymer) ที่เซลล์ขับออกมานอกเซลล์ เป็นต้น

ความเข้มข้นของโครเมียมที่ถูกดูดซับ
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

ก.

ข.

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
15

30

45

60
90
เวลา (นาที)

180

300

ค.
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของคอลัมน์ในการบาบัดแคดเมียม (ก) สังกะสี (ข) และโครเมียม (ค) ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โดยมีอัตราการไหลของสารละลายผ่านคอลัมน์ ที่ 5 มิลลิลิตรต่อนาที (
) และ 10 มิลลิลิตรต่อ
นาที (
)
2.3 ประสิทธิภาพการดูดซับโดยชีวมวลราในคอลัมน์ หลังผ่านกระบวนการคายโลหะหนัก
เมื่อนาตัวอย่างที่ผ่านการดูดซับโลหะหนักที่เวลา 300 นาที มาทาการคายโลหะหนักด้วยกรดไนตริกความ
เข้มข้น 0.1 โมล และนามาดูดซับแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ไหลผ่านคอลัมน์อีก
ครั้ง พบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป 15 นาที ประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสี และโครเมียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
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(ตารางที่ 3) แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อเทียบกับเซลล์ตรึงที่เตรียมใหม่โดยที่อัตราการไหลของสารละลายโลหะที่ 5
มิลลิลิตรต่อนาที พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับ แคดเมียม สังกะสี และโครเมียม จะลดลงเหลือ ร้อยละ 94.59 93.56
และ 31.31 ตามลาดับ ขณะที่อัตราการไหลของสารละลายโลหะที่ 5 มิลลิลิตรต่อนาที คอลัมน์จะประสิทธิภาพการดูดซับ
แคดเมียม สังกะสี และโครเมียม จะลดลงเหลือร้อยละ 85.69 92.75 และ 32.14 ตามลาดับ การนาเม็ดตรึงเซลล์ที่ผ่าน
การดูดซับแล้วไปการคายโลหะหนักออกโดยกรดไนตริก (HNO3) เป็นตัวล้างโลหะ เพื่อทาให้สามารถนาโลหะหนักไปใช้
ประโยชน์ และสามารถนาเม็ดเซลล์ตรึงกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ประสิทธิภาพจะลดลงกว่าเซลล์ตรึงที่เตรียมมา
ใหม่ ทั้ งนี้ เนื่ องจากทั้ งโลหะหนั ก และกรดไนตริ กที่ เป็ นตั วล้ างโลหะหนั ก ท าความเสี ยหายให้ กั บผนั งเซลล์ ของรา
นอกจากนัน้ อาจเป็นผลเนื่องมาจากการสูญเสียน้าหนักจากกระบวนการคายโลหะ [12] [13]
ตารางที่ 3 ผลของการใช้ ส ารละลายไนตริ ก ในกระบวนการคายโลหะหนั ก หลั ง จากเซลล์ ต รึ ง ของชี ว มวลรา
H. phialophoroides ดูดซับแคดเมียม สังกะสีและโครเมียม ผ่านไป 300 นาที
อัตราการไหลของ
สารละลายผ่าน
คอลัมน์

ปริมาณการดูดซับแคดเมียม
(มิลลิกรัมต่อกรัมชีวมวลแห้ง)
ก่อนการคาย
หลังการคาย

ปริมาณการดูดซับสังกะสี
(มิลลิกรัมต่อกรัมชีวมวลแห้ง)
ก่อนการคาย
หลังการคาย

ปริมาณการดูดซับโครเมียม
(มิลลิกรัมต่อกรัมชีวมวลแห้ง)
ก่อนการคาย
หลังการคาย

5 มิลลิลิตรต่อนาที

1.86±0.37

4.02±0.12

2.85±0.39

4.22±0.22

0.00±0.02

0.31±0.05

10 มิลลิลิตรต่อนาที

0.55±0.08

4.31±0.05

2.61±0.11

4.86±0.28

0.01±0.01

0.36±0.01

วิจารณ์และสรุปผล
รา H. phialophoroides ที่แช่โซเดียมไฮดรอกไซด์ ผสมกับโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 4 ในอัตราส่วน
1:38 โดยเซลล์ ต รึ ง จะมีข นาด 4.26±0.11 เซนติเมตร เมื่อ บรรจุ ใ นคอลั ม น์เส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 1.5 เซนติเมตร สู ง
15 เซนติเมตร เพื่อทาการดูดซับ Cd2+ Zn2+ และ Cr6+ ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จากน้าสังเคราะห์ที่พเี อช 7
ที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) โดยประสิทธิภาพในการกาจัด Cd2+ Zn2+ และ Cr6+ ที่เวลา 300 นาที เท่ากับ
ร้อยละ 43.79 63.20 และ 0.07 สาหรับอัตราการไหลที่ 5 มิลลิลิตรต่อนาที และสามารถกาจัดได้ร้อยละ 10.91
49.88 และ 2.57 ส าหรั บอั ต ราการไหลที่ 10 มิล ลิ ลิ ต รต่อ นาที และเมื่อ น าเม็ ด ตรึ ง เซลล์ ที่ผ่า นการดู ดซั บแล้ วไป
การคายโลหะหนักออก โดยกรดไนตริกจะสามารถนาเม็ดเซลล์ตรึงกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ประสิทธิภาพจะลดลงกว่า
เซลล์ตรึงที่เตรียมมาใหม่ ซึ่งในอนาคตควรมีการทดความสามารถในการดูดซับโละหนักผสม และนาเครื่องกรองไปใช้
จริงในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยน้าทิง้ ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก
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ระดับก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียน อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
Indoor radon levels in school at Raman district, Yala province
พวงทิพย์ แก้วทับทิม1* พชิรารัฐ โสลา2 ปิยะ ผ่านศึก1 สุนารี บดีพงศ์1 และ ทิพวรรณ คงภักดี1
Pungtip Kaewtubtim1*, Phachirarat Sola2, Piya Phansuke1, Sunaree Bordeepong1 and Tippawan
Kongpagdee1
บทคัดย่อ
ก๊าซเรดอนเป็นก๊าซกัมมันตรังสี มีแหล่งที่มาจากดิน และ วัสดุก่อสร้าง และสะสมในอาคารที่อยู่อาศัย เป็น
สารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดในมนุษย์ได้เป็นอันดับสองรองจากบุหรี่ ระบบการระบายอากาศมีอิทธิพลต่อความ
เข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคาร งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาความเข้มข้นของก๊าซเรดอน ภายในอาคารเรียน ที่อาเภอ
รามัน จังหวัดยะลา โดยใช้วิธีวางแผ่นฟิล์ม CR-39 ให้เรดอนผ่านมากระทบเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน พบว่า ค่าความ
เข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคารมีค่าอยู่ระหว่าง 6.33±1.43 ถึง 10.43±0.00 Bq·m-3 มีค่าเฉลี่ย 7.31 ±1.34 Bq·m-3
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
คาสาคัญ: ความเข้มข้นของก๊าซเรดอน, อาเภอรามัน, จังหวัดยะลา

Abstract
Radon is released from soil and building materials and can accumulate in residential buildings. It is know to be
the first leading cause of lung cancer among non-smokers. Ventilation systems strongly influence indoor radon
concentrations. This paper are study indoors radon concentration and annual effective in building school at Raman district,
Yala province using a Cr-39 passive radon detectors for 1 month. The average indoor radon concentration have been
determined for the schools in 5 sub-district of Raman district as between 6.33±1.43 to 10.43±0.00 Bq·m-3 and average
7.31±1.34 Bq·m-3 . This is a safe level.
Keywords: Radon concentration, Raman district Yaya Province
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บทนา
ก๊าซเรดอน (Radon gas) คือก๊าซกัมมันตรังสีที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ มีรส และไม่สามารถรับรู้ได้โดยประสาท
สัมผัสของมนุษย์ และการที่เรดอนมีสถานะเป็นก๊าซจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยระบบทางเดินหายใจ (Respiration)
และไปสะสมในบริเวณเนื้อเยื่อปอด (Lung tissue) เมื่อเวลาผ่านไปก็จะสลายตัวไปเป็นโพโลเนียมโดยการปลดปล่อย
อนุ ภ าคแอลฟา (Alpha particle) ออกมา โดยที่ อ นุ ภ าคแอลฟานี้มีประจุบวกสอง สามารถทาให้ อะตอมที่ แอลฟา
เคลื่อนที่ผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้ดี และนอกจากนี้โพโลเนียมซึ่งเป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีจะฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อแล้ว
สลายตัวต่อไปจนกว่าจะเสถียร ทาให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเสียหาย ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
WHO) ได้ ประกาศให้ก๊ าซเรดอนเป็ น สาเหตุอั น ดับที่ ส องของมะเร็ งปอดรองจากบุ หรี่ (Srisuwan et al, 2013) และ
นอกจากนี้ ICRP ได้กาหนดมาตรฐานของก๊าซเรดอนอยู่ที่ 200 ถึง 300 Bq·m-3 (Xiea et al., 2012) อย่างไรก็ตาม ก๊าซ
เรดอนเกิดจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียมที่มีอยู่ในหิน ดิน และทรายทั่วไปในโลก ดังนั้นไม่ว่าจะทากิจกรรมใด
หรืออยู่ที่ไหน มนุษย์จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสกับก๊าซชนิดนี้ได้ และในปัจจุบัน มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคาร
เป็ น ส่ ว นใหญ่ และก๊ า ซเรดอนก็ ส ามารถแพร่ ก ระจายเข้ า ไปสะสมภายในอาคารได้ ผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ภายในอาคาร
จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการหายใจเอาก๊าซเรดอนเข้าไป การสะสมของก๊าซเรดอนภายในอาคารบ้านเรือน
มีที่มาจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม เป็นส่วนประกอบในหิน หรือดิน โดยเฉพาะหินอัคนี
ประเภทหินแกรนิตเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรดอนในปริมาณสูง ซึ่งเรดอนที่มีคุณสมบัติเป็นก๊าซ
เมื่อแผ่ออกมาจากต้นกาเนิดจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างๆ เช่น ลม แล้วเข้าสูอ่ าคารผ่านทางรอยแตกของผนัง
รอยแตกของพื้ น หรื อ น้าบาดาล เมื่อก๊ าซเรดอนเข้ าไปภายในอาคารแล้ วไม่มี การระบายออกก็ จะสะสมไปเรื่ อย ๆ
จนมีปริมาณสูง มีการศึกษาก๊าซเรดอนที่สะสมภายในอาคารที่สามารถใช้เป็นข้อมูลได้วา่ ภายในอาคารมีการสะสมก๊าซ
เรดอนซึ่งมีที่มาจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ เช่น Kapdan & Altinsoy (2012) ทาการศึกษาก๊าซเรดอนภายใน
อาคารเรียน และอาคารบ้านเรือน โดยเลือกอาคารที่ไกล้เคียงกัน และเป็นอาคารที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต พบว่าก๊าซ
เรดอนในอาคารบ้ า นเรื อ นมี ค่ า สู ง กว่ า ก๊ า ซเรดอนภายในโรงเรี ย นเพราะเป็ น พื้ น ที่ ที่ เ คยเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว
มีการแพร่กระจายของก๊าซเรดอนขึ้นมาจากรอยแยกของดินเข้าสู่อาคาร Wanabongse et al. (2005) ทาการวัดก๊าซ
เรดอนภายในอาคารที่อาเภอภูเวียงจังหวัด ขอนแก่น อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
พบว่าปริมาณก๊าซเรดอนอยู่ที่ระดับ 21±7, 21±6 และ 52±17 Bq·m-3 ตามลาดับ อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่
ติดกับทางตอนเหนือของจั งหวัดยะลา มีค่าเป็นสองเท่าของอาเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น และอาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าค่าที่ตรวจวัดได้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเข้มข้นของก๊าซเรดอนในบ้านเรือนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป ตลอดจนหลาย ๆ ประเทศในเอเชียแล้วมีค่าสูง นั่นแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยใน
บางพื้นที่มีปริมาณก๊าชเรดอนสูง จากการศึกษาระดับก๊าซเรดอนทั้งใน และต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าทั้งสภาพทาง
ธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคาร และลักษณะของอาคาร มีผลต่อการสะสมของก๊าซเรดอนภายในอาคาร
สาหรับพื้นที่ที่ทาการศึกษาคือ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา มีสภาพทางธรณีวิทยาที่เป็นภูเขาหินแกรนิตสลับซับซ้อน
และจากการศึกษาปริมมาณยูเรเนียมในดินพื้นผิว พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดยะลา พบว่ามีค่า 4.88±0.36 ppm
ซึ่งถ้าหากปริมาณยูเรเนียมมากกว่า 4 ppm แสดงว่าพื้นที่จังหวัดยะลามีศักย์ทางเรดอนสูง (พวงทิพย์, 2545) และ
นอกจากนี้ในอดีตมีการทาเหมืองแร่ดบี ุกกันอย่างกว้างขวาง ถึงแม้วา่ ในปัจจุบันเหมืองแร่เหล่านีไ้ ด้เลิกทาการไปแล้วแต่
แร่ธาตุกัมมันตรังสียังคงหลงเหลืออยู่ และมีการสลายตัวตลอดเวลา จึงคาดการณ์ว่าภายในอาคารเรียน ที่อาเภอ
รามัน จังหวัดยะลา น่าจะมีการสะสมของก๊าซเรดอนในปริมาณสูง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของ
ก๊าซเรดอนในอาคารเรียน บริเวณอาเภอรามัน จังหวัดยะลา
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุ และอุปกรณ์
1. แผ่นฟิล์ม CR-39
3. ถ้วยพลาสติก
5. water bath
7. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)

2. บีกเกอร์
4. กล้องจุลทรรศน์
6. กระจกปิดสไลด์
8. น้ากลั่น

วิธีการวิจัย
ศึกษาก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียนในพื้นที่ 5 ตาบลของอาเภอรามัน จังหวัดยะลา ประกอบด้วยตาบลโกตา
บารู ตาบลบาโงย ตาบลวังพญา ตาบลบือมัง และตาบลเนินงาม ดังภาพที่ 1 โดยทาการสุ่มเลือกโรงเรียนต าบล
ละ 3 โรง จากนั้น ติด ตั้ง solid-state nuclear track detector ชนิด CR-39 ซึ่ ง ทามาจากถ้ ว ยพลาสติก ทรงกระบอก
ภายในก้นถ้วยติดแผ่นฟิล์ม CR-39 ไว้ที่กึ่งกลาง ในการติดตั้งอุปกรณ์น้ีจะติดตั้งไว้ที่ระดับพื้นภายในอาคารเรียน
โดยต้องเลือกอาคารเรียนที่มีลักษณะอาคารที่เ หมือนกันคือ เป็นอาคารที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตที่ปิดทึบ มีการ
ระบายอากาศน้อย และเป็นอาคารชั้น 1 (อยู่ติดกับพื้นดิน) วางแผ่นฟิล์มไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาจึงนาแผ่นฟิล์มมาเข้ากระบวนการกัดรอย (etching) เพื่อขยายรอยที่รังสีแอลฟาทาไว้ บนแผ่นฟิล์ม
การกัดรอยนี้ทาได้โดยการจุ่มแช่แผ่นฟิล์มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6.25 N ที่อุณหภูมิ 87 °C เป็นระยะเวลา
1.5 hr หลั ง จากนั้น น าแผ่ น ฟิ ล์ ม มาล้ า งน้ากลั่ น และผึ่ ง ให้ แ ห้ ง แล้ ว น าแผ่ น ฟิ ล์ ม ไปถ่ า ยภาพด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์
กาลังขยาย 400 เท่า เป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่แสดงถึงรอยของรังสีแอลฟาที่มาตกกระทบแผ่นฟิล์ม นาภาพถ่ายดิจิตอล
ไปนับจานวนรอยที่เกิดขึน้ หลังจากนัน้ นาผลที่นับได้เป็นจานวนรอยต่อพื้นที่ (ไมโครเมตร) ไปเปรียบเทียบกับแผ่นฟิล์ม
มาตรฐานที่นาไปอาบความเข้มรังสีที่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งแผ่นฟิล์มมาตรฐานกัดรอยในสภาวะเดียวกับ
แผ่นฟิล์มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของก๊าซเรดอนบนแผ่นฟิลม์ ตัวอย่างในหน่วย (Bq·m-3) และสามารถหา
ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนของแต่ละอาคารโดยคานวณจากสมการ
C = ρ/kt
เมื่ อ C คื อ ความเข้ มข้ นของก๊ าซเรดอน (Bq·m-3) ρ คื อ track dencity (T·cm-2) k คื อ calibration factor (track cm-2·
(Bq·m-3)-1·h-1) และ t คือ exposure time (hour)
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แสดงตาแหน่งเก็บตัวอย่าง
ภาพที่ 1 แสดงตาบลที่ทาการศึกษาก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียน (กรมทรัพยากรธรณี, 2550)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาก๊าซเรดอนภายในอาคาร บริเวณอาเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยการวางแผ่นฟิล์ม CR-39
ในอาคารเรียน เมื่อนาแผ่นฟิล์มมาเข้าสูก่ ระบวนการกัดรอย จะได้แผ่นฟิล์มที่มีรอยอนุภาคดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผ่นฟิล์มที่มีรอยอนุภาคแอลฟาจากการสลายตัวของก๊าซเรดอน
ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของก๊าซเรดอน (Bq·m-3) ในอาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ชื่อตาบล

ความเข้มข้นของก๊าซเรดอน (Bq·m-3)

โกตาบารู
บาโงย
วังพญา
บือมัง
เนินงาม

7.22±1.78
5.71±0.61
6.33±1.43
10.43±0.00
6.87±2.89

เฉลี่ย

7.31±1.34
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ภาพที่ 3 แสดงความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียนในอาเภอรามัน จังหวัดยะลา
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่า ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียนมีค่า อยู่ระหว่า ง
6.33±1.43 ถึง 10.43±0.00 Bq·m-3 มีค่าเฉลี่ย 7.31±1.34 Bq·m-3 ในตาบลบือมังมีค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนสูง
ที่สุด และตาบลบาโงยมีค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนต่าที่สุด และค่าความเข้มข้นเฉลี่ ยของก๊าซเรดอนภายในอาคาร
เรียนทั้ง 5 ตาบลในอาเภอรามัน จังหวัดยะลามีค่าต่ากว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งกาหนดโดย ICRP คือ 200 ถึง 300 Bq·m-3

วิจารณ์และสรุปผล
ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียนในทั้ง 5 ตาบลมีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่
สภาพทางธรณี วิ ทยาของพื้น ที่ ใ นต าบลที่ ทาการศึก ษาถู ก ล้ อ มรอบด้ ว ยเทือ กเขาเป็ น แนวยาว และเป็ น เทือ กเขา
หินแกรนิตที่มีการวิจัยแล้วว่าหินแกรนิตเป็นแหล่งของก๊าซเรดอน (Al-Jarallah, 2001: Chen et al., 2010)
นอกจากสภาพทางธรณีวิทยาที่สง่ ผลต่อค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนแล้ว ลักษณะของอาคารที่ใช้เป็นพื้นที่
ศึกษาก็มีผลต่อค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนเพราะถ้าหากภายในอาคารที่นาแผ่นฟิล์มไปวางเป็นอาคารที่ปูพ้ืนด้วย
กระเบื้องแกรนิต ก็จะทาให้ค่าความเข้มข้นที่ได้มีค่าสูง และยิ่งถ้าเป็นอาคารที่ปิดทึบก็จะมีการสะสมก๊าซเรดอนได้ดี
แต่เนื่องจากอาคารเรียนที่ใช้ในการทาการวิจัยนี้เป็นอาคารที่ปูพ้ืนด้วยคอนกรีต และค่อนข้างโปร่ง จึงทาให้ค่าความ
เข้มข้นของก๊าซเรดอนที่วัดได้มีค่าต่าเมื่อเทียบกับการศึกษาความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคาร ในอาเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา (Wanabongse et al., 2005) และใน
พื้ น ที่ ที่ มี ยู เ รเนี ย มของเมื อ ง Kitongo ประเทศแทนซาเนี ย (Saïdou et al, 2014) อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ น าไปเที ย บกั บ
ค่ามาตรฐานที่ ICRP ได้กาหนดมาตรฐานของความเข้มข้นของก๊าซเรดอน อยู่ที่ 200 ถึง 300 Bq·m-3 พบว่าความ
เข้มข้นของก๊าซเรดอน ในอาเภอรามัน จังหวัดยะลาอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
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กิตติกรรมประกาศ
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การวิเคราะห์ปริมาณด๊อกซีไซคลินด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติ
Determination of Doxycycline with Natural Reagents
วิรัช เรืองศรีตระกูล1*, สมไพวอน วิไลพอน1 และ บัวสะหวัน หล้าบุนมี1
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณยาด๊อกซีไซคลินโดยใช้ วิธีสเปกโทรโฟโทเมตริก อาศัยหลักการของ
การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างยาด๊อกซีไซคลินและเหล็ก(III)ที่ได้จากรีเอเจนต์ธรรมชาติ ด๊อกซีไซคลินมีช่อื ตาม
IUPAC คื อ (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide เป็ น ยาปฏิ ชี ว นะแบบออกฤทธิ์ ก ว้ า งที่ ใ ช้ รั ก ษาการติ ด เชื้ อ
แบคทีเรียทั้งแกรมบวก แกรมลบ และแอนแอโรบิกแบคทีเรียบางชนิด รีเอเจนต์ธรรมชาติที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่
สารสกัดหยาบจากถั่ วเหลืองตัว อย่างถั่ วเหลืองต้อ งนาไปเผาในเตาเผาที่ อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
3 ชั่วโมง นาเถ้าถั่วเหลืองที่ได้มา 5 กรัม ละลายในกรดไนตริก เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร 100 มิลลิลิตร ย่อยด้วยความร้อน
เป็นเวลา 30 นาที สารละลายที่ได้นามากรองจะได้สารละลายใสและนามาใช้เป็นรีเอเจนต์ โดยรีเอเจนต์ที่ได้จะนามา
ผสมกับยาด๊อกซีไซคลินด้วยอัตราส่วน 1:2 (ปริมาตรต่อปริมาตร) จะได้สารละลายสีเหลือง สารละลายผสมนีน้ าไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร ผลการศึกษาพบว่า
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเมื่อคานวณสมการเส้นตรงจากผลการทดลองในช่วงความเข้มข้น 1-100 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ได้สมการ เส้นตรง คือ y = 0.0208x + 0.0271 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9976 วิธีที่พัฒนาขึ้น
มานี้มีข้อดี คือ เป็นวิธีวิเคราะห์ทางเลือกที่ไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเทคนิคที่ง่ าย รวดเร็ว
มีค่าใช้จ่ายที่ต่า
คาสาคัญ: ด๊อกซีไซคลิน, รีเอเจนต์ธรรมชาติ, ถั่วเหลือง
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Abstract
The study was developed the method for determination doxycycline using spectrophotometric method of
the complex between doxycycline and iron( III) from natural reagent. Doxycycline, IUPAC name is
(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6tetrahydro- 4H- tetracene- 2- carboxamide which is a broad spectrum antibiotic for treatment of gram- positive,
gram- negative, and some species of anaerobic bacteria. Natural reagent in the study was crude extraction from
soybean. The soybean was heated in a muffle furnace at 400 oC for 3 hours, five grams of soybean ash was
dissolved in 1 mol L-1 HNO3 100 mL, then digested for 30 minute. The solution was filtered and used the filtrate as
reagent. This reagent solution was mixed with doxycycline solution in the volume ratio of 1: 2 ( v/ v) , resulted a
soluble yellow complex which was investigated the maximum absorption using UV- visible spectrophotometer at
440 nm. Under the optimum conditions, linear regression was calculated from experimental data for the
concentration range of 1 – 100 µg mL-1. The linear equation of doxycycline with reagent from soybean was y =
0.0208x + 0.0271. The correlation coefficients (r2) was shown to be 0.9976. This developed method can be used
as an alternative method which did not required environmental hazardous chemicals. It is very simple, rapid and
economical technique.
Keywords: Doxycycline, natural reagent, soybean

Introduction
Ideally, the analytical method would be greener if it reduced consumption of reagents, solvents and
samples, used safe operations, avoided the use of toxic and hazardous reagents or solvents, had short analysis
time and used safe, energy- efficient devices and apparatus. In order to implement green analytical approaches
principles, it is important to know how to green are many step within analytical procedure such as sample pretreatment, using green reagent and save chemical or energy in analytical processes [1].
The IUPAC name of doxycycline is ( ( 4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR) - 4- ( dimethylamino) - 1,5,10,11,12apentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide (Figure 1) which is a
semisynthetic tetracycline antibiotic obtained by the modification of oxytetracycline. It is used worldwide as a
prophylactic and therapeutic agent in the prevention and treatment of infections caused by gram positive and gram
negative bacteria [2]. Several methods have been reported previously for the determination of doxycycline including
liquid chromatography [ 3] , spectrophotometric [ 4] , flow injection analysis [ 5] , capillary electrophoresis [ 6] and
mass spectrometric method [7]. The previous work was reported that tetracycline and derivatives could be formed
complexation with iron(III) [8]. In this context, antibiotics of the tetracycline derivatives have the property of forming
complexes with iron(III). The stoichiometry of [iron(doxycycline)2] complex has been determined with the continuous
variation method as reported [9]. Thus, it is possible to use the specific spectrophotometric method of the complex
to analysis doxycycline in commercial product.
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The present work is based on the ability of doxycycline to form metal-drug complex. Lestienne et al. (2005)
was reported that soybean seed extract was consisted of iron( III) ion between 6. 16- 7. 31 mg 100g- 1 [ 10] .
The proposed method is using the soybean seed extract as green reagent which was formed complex with doxycycline.
The present method was successfully for determination doxycycline which is based on spectrophotometric detection of
the complex formed between standard or drug sample and iron(III) from soybean seed extract.

Figure 1. The chemical structure of doxycycline

Experimental
1. Chemicals and Instrumentation
1. Nitric acid (HNO3), J.T. Baker; USA
2. Doxycycline standard (C22H24N2O8.HCl), Sigma, USA
3. UV-Visible spectrophotometer (Shimadzu®, model 1700, Japan)
2. Procedure
Natural reagent preparation
Soybean seed were collected from local market in Mueang District, Khon Kaen Province, Thailand which
was heated with a muffle furnace at 400 oC for 3 hours. The resulting clean ash was stored in airtight container
at room temperature until required for use. In order to prepare the natural reagent, 5 g ash of soybean was
weighed by using top- loading balance and added 100 mL of 1 mol L- 1 nitric acid. This reagent was digested on
the hotplate for 30 minutes until the digestion process was completed. The clear solution leaved to cool down at
room temperature and filtered through Whatman No 42 filter paper. The filtrates were diluted with distilled
deionized water to a total volume of 100 mL and using as natural reagent.
Standard of doxycycline solution preparation
Stock doxycycline solution (1000 µg mL-1) was prepared by dissolving 0.0100 g of doxycycline in distilled
deionized water and diluting to 100 mL in volumetric flask. The working solution of standard doxycycline for
spectrophotometric method with concentrations ranging from 1- 100 µg mL- 1 were adjusted in 50 mL volumetric
flasks by diluting the appropriate amounts of doxycycline stock solution with distilled deionized water to graduate
mark. The soybean seed extract was mixed with the doxycycline solutions in ratio of 1:2 (v/v) which was recorded
the absorption signal using UV-visible spectrophotometer.
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Results and Discussion
1. Condition for green reagent preparing
The studies were investigated for testing the optimum conditions for natural reagent extraction process.
It was found that HNO3 is the optimum mineral acid for preparing green reagent from soy bean ash which was
weighted 5 g into 250 mL beaker and added 100 mL with HNO3. This reagent was digested on the hotplate for
30 minutes afterward leave it to cool down at room temperature. The clear solution from digestion process was
received when the cool extract solution was filtered through filter paper using as green reagent ( Table 1) .
The presence of nitric acid gives the higher absorption signal than those obtained by the presence of any other
mineral acids probably owing to the higher oxidizing power of nitric acid itself leading to the more effective digestion
process of green reagent from soy bean and hence, the higher absorption signal was observed.
Table 1 The optimum condition for extraction soybean seed using as green reagent
Conditions
Ranges
1. Types of mineral acid for HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, H3PO4
digestion method.
2. Weight of soybean
2.5, 5.0, 7.5, 10.0
2. Concentration of HNO3 (mol L-1) 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5
10, 20, 30, 40, 50
4. Digestion Times (min)

Optimum
HNO3
5.0
1.0
30

2. Absorption spectra
The UV-visible spectra of complexes prepared from doxycycline and iron(III) from soybean seed. These
was used to identify the optimum wavelength for detection of the complex. Doxycycline solutions were prepared
in distilled deionized water in the concentration range of 1- 100 µg mL- 1. The doxycycline solution reacted with
soybean seed extract which is consist of iron( III) resulting a soluble yellow complex. The metal ligand ratio was
found to be 1: 2 using mole ratio and continuous variation method. The spectra of all mixture were recorded from
the wavelength in the range of 350 - 600 nm. It was found that the maximum of absorption of the iron( III)
– doxycycline complex was at 440 nm. The possible mechanism had shown in Figure 2 which was reacted between
doxycycline and iron(III) from soybean seed.
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Figure 2 Proposed mechanism of doxycycline and iron(III) in natural reagent
Table 2 Analytical characteristics of proposed method for determination of doxycycline.
Parameters

Optimum value

Linearity of calibration curve
Linear regression equation
Correlation coefficient, r2
Limit of detection, LOD
Limit of quantitation, LOQ
Repeatability (n=7); RSD.
20.00 µg mL-1
75.00 µg mL-1
Percentage recoveries (n=7)
12.00 µg mL-1
70.00 µg mL-1

1 – 100 µg mL-1
Y = 0.0208X + 0.0271
0.9976
0.15 µg mL-1
0.49 µg mL-1
1.24 %
1.09 %
92.54 %
99.03 %
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3. Analytical characteristics
The liner calibration curve was constructed using doxycycline standard solution which was contained drug
standard in rage of 1 –100 µg mL- 1. Over the above concentrations range, liner regression of the absorbance of
doxycycline (y) and concentration of doxycycline (x) expressed the equation y = 0.0208x - 0.0271. The correlation
coefficients (r²) was shown to be 0.9976. The relative standard deviation (RSD) of proposed method calculate from
7 replicate of doxycycline 20.00 and 75.00 µg mL-1 were found to be 1.24 % and 1.09 %, respectively. The percentage
recoveries of doxycycline 12.00 and 70.00 µg mL-1 (n=7) were found to be 92.54 % and 99.03 %, respectively
(Table 2).

Conclusions
This proposed method was developed for the determination of doxycycline in pharmaceutical formulation
using soybean extract as green reagent was proposed. The complexation between drug and green reagent was
recorded the absorption at 440 nm. The advantage of this method showed good linearity and did not required
chemical reagent. This proposed method was successful in the determination of doxycycline in commercial products
and provides a simple, cost effective, high precision, alternative to other method.
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การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้
A study of thermal efficiency of Natural-draft biomass gasified stove from
waste materials
พัชราภรณ์ อินริราย1* ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์1 และสุรินทราพร ชั่งไชย1
Patcharaporn Inrirai1*, Thawanrat Sumrit1 and Surintraporn Changchai1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้
โดยถูกสร้างตามหลักการการแปรสภาพเป็นก๊าซชนิดแบบอากาศไหลขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง
ของห้องเผาไหม้เท่ากับ 20 เซนติเมตร และสูง 22 เซนติเมตร ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลถูกศึกษา
ด้วยวิธีต้มน้าเดือด โดยใช้ชีวมวล 2 ชนิด คือ ไม้กระถินและกะลามะพร้าว ซึ่งค่าความชื้นชีวมวลถูกทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM 4442 [1] จากการทดสอบเตาก๊าซชีว มวลกรณีใช้เชื้อเพลิงต่างชนิดกันพบว่า เตาก๊าซชีวมวลที่ใช้
เชื้อเพลิงไม้กระถิน มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าการใช้เชื้อเพลิงกะลามะพร้าวเท่ากับ 3.91±1.29 เปอร์เซ็นต์
และได้พลังงานที่ได้มากกว่า 0.29±0.22 เมกกะจูล และเมื่อทาการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เตาก๊าซชีวมวลกับเตาอั้งโล่พบว่า ทั้งการใช้เชื้อเพลิงไม้กระถินและกะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง เตาก๊าซชีวมวลมีค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าเตาอั้งโล่ ประมาณ 2.00 เปอร์เซ็นต์ และให้ค่าพลังงานมากกว่าเตาอั้งโล่ประมาณ
0.35 เมกกะจูล ตามลาดับ โดยถ้าคิดที่ปริมาณชีวมวลสูงสุดที่ใช้ได้เท่ากับ 2.2 กิโลกรัม (ไม้กระถินหรือกะลามะพร้าว)
เตาก๊าซชีวมวลสามารถให้พลังงานในการปรุงอาหารเท่ากับ 88 เปอร์เซ็นต์ และ 69 เปอร์เซ็นต์ จากพลังงานที่ต้องการ
ทั้งหมด ซึ่งพลังงานที่ได้สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสาหรับครัวเรือนได้
คาสาคัญ: กะลามะพร้าว, ชีวมวล, เตาก๊าซชีวมวล, ประสิทธิภาพเชิงความร้อน, ไม้กระถิน
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Abstract
This research was aimed to investigate thermal efficiency of a biomass gasified stove which was designed
according to a gasification theory and made from waste materials. The stove was natural-updraft type which its
diameter of combustion chamber was 20 cm and 22 cm of height. The thermal efficiency of the biomass gasified
stove was determined by a water boiling method. There were 2 types of the biomass that were used as a fuel,
Giant Leucaena wood and coconut shell. Their moisture content were determined according to ASTM 4442 [1].
In case of different types of biomass found that, using the Giant Leucaena wood as the fuel, the thermal efficiency
and the cooking energy were higher than using the coconut shell as the fuel, were 3.91±1.29% and 0.29±0.22
MJ, respectively. A comparison of the biomass gasified stove and normal stove was investigated in this study.
In the experiment found that, the biomass gasified stove was higher the thermal efficiency and cooking energy
than the normal stove, were 2.00% and 0.35 MJ, respectively. For using in 2.2 kg of biomass (the Giant Leucaena
wood or the coconut shell), this stove can produce energy as 88% and 69% of energy requirement, respectively.
The energy can use as an energy resource in household.
Keywords: coconut shell, biomass, biomass gasified stove, thermal efficiency, Giant Leucaena wood

บทนา
ปัจจุบันก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยังถูกใช้สาหรับเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ มในครัวเรือน ซึ่งเชื้อเพลิงชนิดนี้
ถือว่าเป็นพลังงานฟอสซิลทีมีอยู่อย่างจากัดและมีการเพิ่มขึ้นของราคาที่สูงมากขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นการประยุกต์ใช้
พลังงานหมุนเวียนที่มีอยูใ่ นธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานในอนาคต ปัจจุบันยังคงมีการนาชีวมวลมาใช้
เป็นพลังงานในบ้านพักอาศัย โดยเตาชีวมวลมีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงต่ากว่าเตาแก๊สหุงต้มประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
จึงถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการนามาใช้เป็นพลังงานทดแทน [2] โดย ชีวมวล (Biomass) เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่ง
กักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนามาใช้ผลิตพลัง งานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจาก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ เป็นต้น เทคโนโลยีที่ช่วยนาพลังงานจาก
ชีวมวลมาใช้งานอย่างหนึ่ง คือ เทคโนโลยีการแปรสภาพเป็นก๊าซ (Gasification technology) เป็นกระบวนการการ
เปลี่ยนรูป พลังงานจากชีวมวลซึ่ง เป็น เชื้อ เพลิงแข็งให้ เป็น เชื้อ เพลิงก๊าซ หรือที่เรียกว่า ก๊าซสังเคราะห์ (Syngas)
จากการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 700 องศาเซลเซียส ผ่านตัวกลางของกระบวนการ เช่น อากาศ ออกซิเจนที่มี
จานวนจากัด หรือไอน้า ซึ่งกระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซจะมีความแตกต่างจากกระบวนการเผาไหม้อย่างสิ้นเชิง
โดยการเผาไหม้เป็นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างสมบูรณ์ในหนึ่งกระบวนการ [3] ข้อดีของกระบวนการแปรสภาพ
เป็นก๊าซ คือ การเกิดแก๊สออกไซด์ที่มีพิษปริมาณน้อย ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายชนิด คือ ชนิดของเตา
ปฏิกรณ์ อุณหภูมิเตา อัตราส่วนออกซิเจนที่ป้อน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการการแปรสภาพเป็นแก๊สมีแนวโน้มที่จะได้รับ
ความนิย มสู ง ขึ้น ต่อ ไปในอนาคตจากของเหลือ ทิ้ง จากอุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรม นอกจากนั้น สอดคล้ อ งกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย
ดั ง นั้น ในการศึก ษาครั้ ง นี้จึง ทาการทดสอบประสิทธิ ภ าพเชิง ทางความร้ อ นของเตาก๊ าซชีวมวลที่ ทาการ
ออกแบบและ โครงสร้างของเตาก๊าซชีวมวลสร้างมาจากวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งทาการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลกับเตาอัง้ โล่ เพื่อนาเตาก๊าซชีวมวลไปประยุกต์ใช้งานในระดับครัวเรือน
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การทดสอบค่าความชื้นของตัวอย่างชีวมวล
การทดสอบหาความชื้น ของเชื้อเพลิง ก่อนที่จะนาเชื้อเพลิงมาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาก๊าซชีวมวล เชื้อเพลิงที่ใช้ในการศึกษา คือ ไม้กระถิน และกะลามะพร้าว โดยทาการเตรียมเชื้อเพลิงตัวอย่ าง
จานวน 2 ขนาด ดังต่อไปนี้
ไม้กระถิน:
ตัวอย่างที่ 1 ความหนา 2 - 3 . 8 เซนติเมตร ความยาว 4- 6 เซนติเมตร
ตัวอย่างที่ 2 ความหนา 1.2-2.8 เซนติเมตร ความยาว 2-4 เซนติเมตร
กะลามะพร้าว: ตัวอย่างที่ 1 ความยาว 4-6.5 เซนติเมตร
ตัวอย่างที่ 2 ความยาว 3-4.5 เซนติเมตร
การทดสอบความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 4442 {1] โดยทาการชั่งน้าหนักเชื้อเพลิง
ก่อนและหลังการอบในตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24
ชั่วโมง ด้วยสมการหาค่าความชื้นของชีวมวล (Moisture content) ตามมาตรฐานแห้ง (Dry basis)
MC (%) =

A-B
B

x 100

A คือ น้าหนักของชีวมวลก่อนเข้าตูอ้ บ (กรัม)
B คือ น้าหนักของชีวมวลหลังจากอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (กรัม)
การศึกษาชนิดของชีวมวลต่อการลุกติดไฟของเตา ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และพลังงานที่ได้
สาหรับปรุงอาหารของเตาก๊าซชีวมวล
เตาก๊าซชีวมวลที่ใช้ในการศึกษา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องเผาไหม้เท่ากับ 20 เซนติเมตร และสูง
22 เซนติเมตร สามารถบรรจุชวี มวลได้สูงสุด 2.2 กิโลกรัม ทามาจากวัสดุเหลือใช้ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เตาก๊าซชีวมวลที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ
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การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยใช้วธิ ีต้มน้าเดือด (Water boiling test) โดยนาตัวอย่างชีวมวล ได้แก่
ไม้กระถิน และกะลามะพร้าว ปริมาณตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม ใส่ลงในเตาเผา จากนั้นนาน้าสะอาด ปริมาณ 2 กิโลกรัม
ใส่ลงในหม้อเบอร์ 28 วัดอุณหภูมิน้าเริ่มต้น และจุดไฟให้ความร้อนแก่เตาเผา จับเวลาและสังเกตเมื่อเกิดเปลวไฟลุกขึ้น
ให้นาหม้อที่บรรจุน้ามาตั้งบนเตาก๊าซชีวมวล บันทึกอุณหภูมิของน้าที่เปลี่ยนไปด้วยการจุ่มหัวโพรบเทอร์โมคัปเปิ้ ลที่
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทาการจับเวลาต่อไป จนสังเกตเปลวไฟหมดลง ให้นาหม้อออกจากเตาเผา และหยุดจับเวลา
หลังจากนัน้ ชั่งน้าหนักปริมาณน้าที่เหลือในหม้อต้ม เพื่อหาปริมาณน้าที่ระเหยไปในการทดสอบ เมื่อเตาเผาก๊าซชีวมวล
เย็นลง ให้เก็บมวลเถ้าที่เหลือแล้วทาการชั่งน้าหนัก บันทึกของมูลมวลเถ้าที่ได้ในแต่ละการทดสอบ ทาการคานวณหา
ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตา ดังสมการ


mw,i
Cp,w
T
hfg,w
mw,evap
mfuel
LHVfuel

m

w ,i

C p , w T    mw,evap h fg ,w 

m fuel  LHV fuel 1000

100

คือ มวลน้าเริ่มต้น (กิโลกรัม)
คือ ค่าความจุความร้อนของน้า (กิโลจูลต่อกิโลกรัมองศาเซลเซียส)
คือ ความแตกต่างอุณหภูมิน้าเดือดและอุณหภูมนิ าเริ
้ ่มต้น (องศาเซลเซียส)
คือ ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้า (กิโลจูลต่อกิโลกรัม)
คือ มวลน้าที่ระเหย (กิโลกรัม)
คือ เชื้อเพลงที่ใส่ในการทดลอง (กิโลกรัม)
คือ ค่าความร้อนของชีวมวล (กิโลจูลต่อกิโลกรัม)

การศึกษาการลุกติดไฟของเตา ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และพลังงานที่ได้สาหรับปรุงอาหารของ
เตาก๊าซชีวมวลที่ออกแบบสร้างเปรียบเทียบกับเตาอั้งโล่ทวั่ ไป
โดยทาการศึกษาการลุกติดไฟ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยใช้วิธี ต้มน้าเดือด (Water boiling test) และค่า
พลังงานที่ได้เช่นเดียวกับการทดสอบเตาก๊าซชีวมวล โดยใช้ตัวอย่างชีวมวล ได้แก่ ไม้กระถิ น และกะลามะพร้าว
ปริมาณตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบค่าความชื้นของตัวอย่างชีวมวล
ผลการทดสอบค่าความชื้นของตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า เปอร์เซ็นต์ความชื้นของ
ตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด มีค่าไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นค่าความชื้นที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเตาก๊าซชีวมวล
แบบไหลขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นไปตามการศึกษาของ Huang fu และคณะ [4] พบว่า เชื้อเพลิงชีวมวลทาให้ประสิทธิภาพ
เชิ ง ความร้ อ นของเตาชี ว มวลมี ค่ า สู ง และมี ก ารปลดปล่ อ ยมลพิ ษ ต่ าควรมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามชื้ น ไม่ เ กิ น
18.2 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาความชื้นชีวมวลไม้กระถินและกะลามะพร้าว
ชีวมวล

ความชื้นชีวมวล (เปอร์เซ็นต์)

ตัวอย่างที่ 1 ไม้กระถิน

2.89±1.09

ตัวอย่างที่ 2 ไม้กระถิน

2.31±0.18

ตัวอย่างที่ 1 กะลามะพร้าว

2.58±0.34

ตัวอย่างที่ 2 กะลามะพร้าว

2.13±0.73

ผลการศึกษาชนิดของชีวมวลต่อการลุกติดไฟของเตา ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และพลังงานที่ได้
สาหรับปรุงอาหารของเตาก๊าซชีวมวล
การเปรียบเทียบการลุกติดไฟของเตาเผาของตัวอย่างชีวมวลไม้กระถิน และกะลามะพร้าว ซึ่งแต่ละชนิดมี
ขนาดแตกต่างกัน 2 ขนาด ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าเชื้อเพลิ งไม้กระถินทั้ง 2 ตัวอย่าง ใช้เวลาในการจุดติดไฟ
เท่ากันที่ 5 นาที โดยเชื้อเพลิงตัวอย่างที่ 1 สามารถทาให้เตาติดไฟได้ 18.39±0.20 นาที และตัวอย่างที่ 2 สามารถทา
ให้เตาติดไฟได้ 18.14±0.05 นาที ซึ่งค่าที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนัก สาหรับกรณีใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิ ง พบว่า
ทั้ง 2 ตัวอย่างใช้เวลาในการจุดติดไฟ เท่ากันที่ 3 นาที โดยเชื้อเพลิงตัวอย่างที่ 1 สามารถทาให้เตาติดไฟได้ 19.38±0.10
นาที และตัวอย่างที่ 2 สามารถทาให้เตาติดไฟได้ 19.20±0.17 นาที ซึ่งมีคา่ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ข้อมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลกรณีไม้กระถินและกะลามะพร้าวทั้ง
2 ขนาด
ข้อมูล

อุณหภูมนิ าเริ
้ ่มต้น (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมนิ าเดื
้ อด (องศาเซลเซียส)
เวลาที่เตาติดไฟได้ (นาที)
เวลาที่จุดไฟติด (นาที)
มวลน้าที่ระเหย (กิโลกรัม)
มวลเถ้า (กิโลกรัม)

เชื้อเพลิงไม้

เชื้อเพลิงไม้

กระถิน

กระถิน

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

23.50±0.50
100±0.00
18.39±0.20
5±0.00
0.98±0.05
0.025±0.00

23.00±0.00
99.89±0.10
18.14±0.05
5±0.00
0.90±0.06
0.020±0.00

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง

กะลามะพร้าว

กะลามะพร้าว

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

23.17±0.29
100±0.00
19.38±0.10
3±0.00
0.85±0.05
0.025±0.00

23.83±0.29
99.87±0.23
19.20±0.17
3±0.00
0.71±0.02
0.020±0.00

การศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้ อนของเตาก๊ าซชี วมวล กรณี ใช้ชีวมวลต่างชนิดกั น ด้ วยวิธีต้มน้าเดื อด
พิจารณาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิน้ากับเวลาที่ทดสอบเตา เมื่อชีวมวลในการทดสอบเท่ากับ 1 กิโลกรัม ผลการทดสอบ
พบว่า ไม้กระถินตัวอย่างที่ 1 และ 2 ใช้เวลาประมาณ 12 นาที ในการทาให้น้ามีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส โดยไม้
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กระถินตัวอย่างที่ 1 ทาให้อุณหภูมิน้าเดือดคงที่เป็นเวลานานกว่า 6 นาที มีน้าระเหยไปจานวน 0.98±0.05 กิโลกรั ม
ซึ่ งมากกว่าการใช้ไม้กระถิ นตั วอย่างที่ 2 ที่ ทาให้ น้าระเหยไปจ านวน 0.90±0.06 กิ โลกรั ม ในขณะที่ ตั วอย่างชีวมวล
กะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 และ 2 จากเวลาเริ่มต้นประมาณ 12 นาที ในการทาให้น้ามีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส
กะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 ทาให้น้าเดือดที่อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า 2 นาที มีน้าระเหยไปเท่ากับ
0.85±0.05 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าตัวอย่างที่ 2 ที่สามารถทาให้น้าระเหยไปเท่ากับ 0.71±0.02 กิโลกรัม เมื่อนาค่าที่ได้จาก
การทดสอบมาคานวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวล ของตัวอย่างชีวมวลทั้ง 2 ชนิด ดังภาพที่ 2 พบว่า
เตาก๊าซชีวมวลไม้กระถินตัวอย่างที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 17.93±0.67 เปอร์เซ็นต์ และตัวอย่างที่ 2
มีค่าเท่ากับ 17.37±1.19 เปอร์เซ็นต์ ในทานองเดียวกันเตาก๊าซชีวมวลกะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนเท่ากับ 14.27±0.62 เปอร์เซ็นต์ และตัวอย่างที่ 2 เท่ากับ 12.27±0.22 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ นอกจากนั้น
มีค่าพลังงานที่ได้สาหรับปรุงอาหารดังภาพที่ 3 กรณีใช้ไม้กระถินตัวอย่างที่ 1 ได้พลังงานที่ได้เท่ากับ 2.85±0.11 เมกกะจูล
และตัวอย่างที่ 2 ได้พลังงานที่ได้เท่ากับ 2.80±0.12 เมกกะจูล

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
(เปอร์เซ็นต์)
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ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลจากการทดสอบกรณีใช้
ไม้กระถินกับกะลามะพร้าวทั้ง 2 ขนาด เป็นเชื้อเพลิง

พลังงานที่ได้ (เมกะจูล)
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ภาพที่ 3 พลังงานที่ได้สาหรับการปรุงอาหารของเตาชีวมวลจากการทดสอบ
กรณีใช้เชื้อเพลิงไม้กระถินกับกะลามะพร้าวทั้ง 2 ขนาด เป็นเชื้อเพลิง
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จากการศึกษาพบว่า ขนาดชีวมวลไม่มีผลต่อระยะเวลาในการติดไฟของเตาในเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด ซึ่งขนาด
ของชีวมวลมีผลต่อค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนและค่าพลังงานที่ได้ ของกะลามะพร้าว โดยเชื้อเพลิงกะลามะพร้าว
ตั ว อย่า งที่ 1 มีทาให้ เตาก๊าซชีว มวลมีค่าประสิ ทธิ ภ าพเชิง ความร้ อ นมากกว่าการใช้เชื้อ เพลิ งตั วอย่า งที่ 2 เท่ า กับ
1.75±0.82 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานที่ได้มากกว่า เท่ากับ 0.12±0.50 เมกกะจูล
ผลการศึกษาการลุกติดไฟของเตา ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และพลังงานที่ได้สาหรับปรุงอาหาร
ของเตาก๊าซชีวมวลที่ออกแบบสร้างเปรียบเทียบกับเตาอั้งโล่ทั่วไป
ผลศึกษาการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวลเปรี ยบเทีย บกับเตาอั้งโล่ทั่วไป เลือกทดสอบโดยใช้ไ ม้ก ระถิ น
ตัวอย่างที่ 1 และกะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 เนื่องจากมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการให้พลังงานมากกว่า
ได้ผลดังตารางที่ 3 กรณีใช้ไม้กระถินเป็นเชื้อเพลิง พบว่าการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวลกับเตาอัง้ โล่ใช้เวลาในการจุด
ติดไฟเท่ากัน คือ 5 นาที โดยเตาก๊าซชีวมวลสามารถติดไฟได้ 18.39±0.20 นาที และเตาอั้งโล่สามารถติดไฟได้
18.34±0.09 นาที สาหรับกรณีใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง พบว่าการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวลกับเตาอั้งโล่ เตา
ก๊าซชีวมวลกับเตาอั้งโล่ใช้เวลาในการจุดติดไฟเท่ากัน คือ 3 นาที เช่นเดียวกัน แต่เตาก๊าซชีวมวลสามารถติดไฟได้
นานกว่า โดยสามารถลุกติดไฟได้ถงึ 19.38±0.10 นาที ในขณะที่เตาอัง้ โล่สามารถติดไฟได้ 15.33±0.58 นาที
ตารางที่ 3 ข้อมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวล และเตาอั้งโล่ทั่วไป กรณีไม้กระถิน
และกะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 เป็นเชื้อเพลิง
ข้อมูล

อุณหภูมนิ าเริ
้ ่มต้น (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมนิ าเดื
้ อด (องศาเซลเซียส)
เวลาที่เตาติดไฟได้ (นาที)
เวลาที่จุดไฟติด (นาที)
มวลน้าที่ระเหย (กิโลกรัม)
มวลเถ้า (กิโลกรัม)

เตาชีวมวล

เตาอั้งโล่

เตาชีวมวล

เตาอั้งโล่

เชื้อเพลิงไม้

เชื้อเพลิงไม้

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง

กระถิน

กระถิน

กะลามะพร้าว

กะลามะพร้าว

23.50±0.50
100±0.00
18.39±0.20
5±0.00
0.98±0.05
0.025±0.00

23.50±0.50
99.99±0.01
18.34±0.09
4±0.00
0.82±0.07
0.025±0.00

23.17±0.29
100±0.00
19.38±0.10
3±0.00
0.85±0.05
0.025±0.00

23.17±0.29
99.87±0.23
15.33±0.58
3±0.00
0.70±0.05
0.020±0.00

เมื่อน าค่ าที่ ได้จากการทดลองมาคานวณหาประสิทธิ ภาพเชิงความร้ อนเตาก๊าซชีวมวล ดั งภาพที่ 4 พบว่า
เตาก๊าซชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงไม้กระถิน มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 17.93±0.67 เปอร์เซ็นต์ และเตาอัง้ โล่ทั่วไป
มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 15.66±1.01 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าพลังงานที่ได้สาหรับปรุงอาหาร พบว่า เตาก๊าซ
ชีวมวลได้พลังงานเท่ากับ 2.85+0.11 เมกกะจูล และเตาอั้งโล่ได้พลังงานเท่ากับ 2.49±0.16 เมกกะจูล กรณีใช้เชื้อเพลิง
กะลามะพร้าวสาหรับเตาก๊าซชีวมวลและเตาอั้งโล่ทั่วไป มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 14.02±0.62 เปอร์เซ็นต์
และ 11.93±0.31 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ นอกจากนัน้ มีค่าพลังงานที่ได้สาหรับปรุงอาหาร พบว่าเตาก๊าซชีวมวลได้พลังงาน
ที่ได้เท่ากับ 2.52±0.11 เมกกะจูล และเตาอัง้ โล่ได้พลังงานเท่ากับ 2.19±0.06 เมกกะจูล ดังแสดงในภาพที่ 5
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ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
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ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลและเตาอัง้ โล่จากการทดสอบกรณีใช้
ไม้กระถินกับกะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 เป็นเชื้อเพลิง
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ภาพที่ 5 พลังงานที่ได้สาหรับการปรุงอาหารของเตาชีวมวลและเตาอัง้ โล่จากการทดสอบ
กรณีใช้ไม้กระถินกับกะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 เป็นเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ค่า ความสิ้นเปลืองพลังงานที่ใช้ในการระเหยน้า (SEC) ของเตาก๊าซชีวมวลและเตาอั้งโล่ ดังภาพที่ 6
พบว่า เตาก๊าซชีวมวลมีค่าความสิน้ เปลืองพลังงานที่ใช้ในการระเหยน้ามีค่าเท่ากับ 2.92 เมกกะจูล/กิโลกรัม และ 3.02
เมกกะจูล/กิโลกรัม กรณีใช้ไม้กระถินและกะลามะพร้าว ตามลาดับ สาหรับเตาอัง้ โล่พบว่า ค่าความสิน้ เปลืองพลังงาน
ที่ใช้ในการระเหยน้ามีค่ าเท่า กับ 3.05 เมกกะจู ล/กิโลกรัม และ 3.12 เมกกะจูล /กิโลกรัม ตามลาดับ ซึ่งจะเห็น ว่า
เตาก๊าซชีวมวลมีค่าความสิ้นเปลืองพลังงานต่ากว่าเตาอั้งโล่เมื่อใช้ชีวมวลทั้ง 2 ชนิดเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากเตาก๊าซชีว
มวลที่ได้ทาการออกแบบเหมาะสมที่จะใช้กับเชื้อเพลิงจาพวกไม้ฟืนหรือพวกชีวมวลมากกว่า ส่ วนเตาอั้งโล่เหมาะที่จะ
ใช้เชื้อเพลิงจาพวกถ่าน จึงทาให้เตาอั้งโล่ที่ใช้เชื้อเพลิงไม้กระถินกับกะลามะพร้าวใช้พลังงานในการระเหยน้ามากกว่า
เตาก๊าซชีวมวล แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานจากชีวมวลนั้น กระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซโดยใช้เตาก๊าซชีวมวล
ต้ น แบบมี ค วามเหมาะสมมากกว่ า การใช้ เ ตาอั้ ง โล่ ทั่ ว ไป และสามารถน าพลั ง งานจากชี ว มวลออกมาใช้ ไ ด้
มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนสาหรับใช้ในครัวเรือนได้

Proceedings
684

SEC (เมกกะจูล/กิโลกรัม)
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ภาพที่ 6 ค่าความสิน้ เปลืองพลังงานที่ใช้ในการระเหยน้าของเตาก๊าซชีวมวลและเตาอั้งโล่กรณีใช้ไม้กระถินและ
กะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 เป็นเชื้อเพลิง

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการทดสอบค่าความชื้นของตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 2 ชนิด มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
โดยเป็นค่าความชื้นที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับเตาก๊าซชีวมวลแบบไหลขึ้น ที่กาหนดไว้ว่าเปอร์เซ็น ต์
ความชื้น ที่ เหมาะสมต้อ งน้อ ยกว่า 12 เปอร์ เซ็ น ต์ และเป็ น ไปตามการศึก ษาของ Huang fu และคณะ [4] ที่ พ บว่า
เชื้อ เพลิ ง ชีว มวลที่ ทาให้ ประสิ ทธิ ภ าพเชิง ความร้ อ นของเตาชีว มวลมีค่ า สู ง และมีก ารปลดปล่ อ ยมลพิษต่ าควรมี
เปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 18.2 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวลจากเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด
พบว่า เชื้อเพลิงกะลามะพร้าวสามารถทาให้เตาก๊าซชีวมวลสามารถลุกติดไฟได้นานกว่าการใช้เชื้อเพลิงไม้ก ระถิน
เนื่องจากความหนาแน่นของเชื้อเพลิงกะลามะพร้าว (404 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ที่มากกว่าความหนาแน่นของ
เชื้อเพลิงไม้ก ระถิ น (285 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร) ที่สอดคล้องกับงานวิจั ยของ Mahapatra และ Dasappa [5]
ได้ทาการศึกษาผลของความหนาแน่นของชีวมวลที่มีขนาดของเส้นผ่านเฉลี่ยสมมูลที่เท่ากันพบว่า ความหนาแน่นของ
เชื้อเพลิงมีผลต่อระยะเวลาในการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวล โดยชีว มวลที่มีความหนาแน่นสูงมีระยะเวลาในการติด
ไฟนาน และจากการทดสอบชนิดของชีวมวลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลพบว่า การใช้ไม้กระถิน
เป็นเชื้อเพลิงเตาก๊าซชีวมวลมีคา่ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่า และค่าพลังงานที่ได้สาหรับการปรุงอาหารมากกว่า
กรณีใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง ถึงแม้ว่ากะลามะพร้าวจะสามารถทาให้เตาสามารถจุดติดไฟได้เป็นเวลานานกว่า
ในทานองเดียวกันขนาดชีวมวลไม่มีผลต่อเวลาในการติดไฟทั้ง 2 ชนิด แต่ทั้งนีข้ นาดของชีวมวลมีผลต่อค่าประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนและค่าพลังงานที่ได้ของกะลามะพร้าว เนื่องจากคุณสมบัตขิ องกะลามะพร้าวเมื่อสังเกตโครงสร้างภายใน
กะลามะพร้าวเนื้อมะพร้าวที่ติดอยู่กับกะลานั้นล้วนแต่เป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายเพราะมีน้ามันปะปนอยู่ ทาให้เกิดการ
เผาไหม้อย่างรวดเร็ว และการที่มีขนาดเล็กลงเป็นการเร่งให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ให้ดีขนึ้ ลดการเกิดปฏิกิริ ยาการ
เกิดก๊าซลง มีผลต่อค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนและพลังงานที่ได้ รวมถึงกะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 ทาให้น้ามี
อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส นานกว่าการใช้กะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 2 โดยจากงานวิจัยของ Renzhan Yin และ
คณะ [6] พบว่า การชีวมวลที่มีขนาดเล็กที่มีขนาดต่ากว่า 1 เซนติเมตร ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการแปร
สภาพเป็นก๊าซมากกว่า ซึ่งในกรณีที่ชีวมวลขนาดมากกว่า 1 เซนติเมตร ขนาดชีวมวล 6-8 เซนติเมตร ทาให้เกิดโซน
ของปฏิกิริยาออกซิเดชันได้มากกว่าขนาดชีวมวล 2-4 เซนติเมตร และ 4-6 เซนติเมตร ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ามันดิน
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(Tar) และ เถ้า (Ash) ที่มีปริมาณสูงขึน้ ซึ่งส่งผลทาให้กา๊ ซที่ได้ออกจากกระบวนการมีค่าความร้อนที่ต่าลง ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวล นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบการทางานของเตาก๊าซชีวมวลที่ทาการ
ออกแบบกับเตาอั้งโล่ทั่วไป พบว่าเชื้อเพลิงไม้กระถิ นทาให้เตาทั้ง 2 ชนิด ติดไฟในเวลาเท่ากัน แต่สาหรับเชื้อเพลิง
กะลามะพร้าว เตาก๊าซชีวมวลสามารถติดไฟได้นานกว่าเตาอัง้ โล่ทั่วไป 4.05±0.68 นาที เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนของเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด เตาก๊าซชีวมวลมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ ทั่วไป 2.27±1.68
เปอร์เซ็นต์ และ 2.09±0.93 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับค่าพลังงานที่ได้สาหรับปรุงอาหาร พบว่า ทั้งการใช้เชื้อเพลิง
ไม้กระถินและกะลามะพร้าวให้พลังงานสาหรับการปรุงอาหารมากกว่าเตาอั้งโล่ทั่วไปเช่นเดียวกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้
สามารถบอกความสาคัญของการใช้พลังงานจากชีวมวลที่แปรสภาพเป็นก๊าซ โดยใช้เตาก๊าซชีวมวลที่ออกแบบมาอย่าง
เหมาะสมดีมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เตาอั้งโล่ตามท้องตลาดทั่วไป และสามารถนาพลังงานจากชีวมวลที่เหลือ
ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า เพื่ อ เป็ น แนวทางของแหล่ ง พลั ง งานทดแทนส าหรั บ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นได้ ต่ อ ไปใน อนาคต
อีกทั้งงานวิจัยนี้สามารถต่อยอดโดยการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้จะได้ทั้งพลังงานสาหรับ
ปรุงอาหารและพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนอีกด้วย
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การใช้ประโยชน์ไดเจสเทตจากระบบผลิตแก็สชีวภาพฟาร์มสุกรสาหรับใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดน้า
Utilization of Digestate From Swine Biogas Plants as Liquid Organic Fertilizer
ณรงค์ชยั ชูพูล1* ชลชาสน์ ช่วยเมือง2 และชานาญ รัตนมณี1
Narongchai Chupoon1* Chonlachart Chuaymuang2 and Chamnarn Rattanamanee1
บทคัดย่อ
ไดเจสเตทเป็นผลพลอยได้จากระบบผลิตแก็สมีเทนที่ใช้น้าเสีย ไดเจสเทตซึ่งเป็นสารอินทรีย์มีปริมาณ
ธาตุไนโตรเจน ธาตุอาหารหลักและธาตุ อาหารรองที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช จุดประสงค์การทดลองเพื่อ
การศึกษาการใช้ไดเจสเทตสาหรับการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
กายภาพ จุลชีววิทยา ตลอดจนการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าต่อการเจริญของผักบุ้งจีนและต้นดาวเรือง
ด้วยศึกษาเปรียบเทียบการผลิตปุ๋ยอินทรียช์ นิดน้า ( liquid organic fertilizer) ที่มีการผสมไดเจสเทตจากระบบการผลิต
แก็ ส ชีว ภาพฟาร์ ม สุก ร (swine biogas plants digestate, SBPD) ของ บริ ษัท ช.เกษตรรุ่ ง เรือ ง จ ากั ด โดยมีก ารใช้
ส่วนผสมคือ เศษปลา เศษผัก และกากน้าตาล ทาการหมักด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์พด.1 ( Super activator LDD 1) ร้อยละ 1
ศึกษาเปรียบเทียบการผสมไดเจสเทตปริมาณร้อยละ 0 40 และ60 ต่อปริมาณธาตุอาหารหลัก พบว่าปุ๋ยอินทรียช์ นิด
น้าที่มีการเติมไดเจสเตทร้อยละ 60 มีปริมาณไนโตรเจน 1.656 ± 0.04 มก/ลิตร ปริมาณฟอสฟอรัส 0.766 ± 0.04 มก/ลิตร
และมีปริมาณโพแทสเซียม 2.475 ± 0.080 มก/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าผสมไดเจสเทตร้อยละ
60 ฉีดพ่นทางใบต้นดาวเรือง ซึ่งสามารถเร่งการเจริญเติบโตได้สูงสุด ต้นดาวเรืองมีความสูงเพิ่มขึ้น เท่ากับ 34.40
เซนติเมตร เมื่อทาการปลูกเป็นเวลา 47 วัน ผลการวัดค่าสีของใบด้วยเครื่องวัดสี Hunter Lab ค่าความสว่าง ( L*)
เท่ากับ 35.64± 0.265 ค่าความเป็นสีแดงและสีเขียว (a*) เท่ากับ -9.50± 0.200 และ มีค่าความเป็นสีเหลืองและ
สีน้าเงิน (b*) เท่ากับ 19.33± 0.616 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(P < 0.05) สาหรับผลศึกษาการตอบสนองการเจริญของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่ผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ด้วยการฉีดพ่น
ทางใบผั ก บุ้ ง จี น ในแปลงทดลองเป็ น ระยะเวลา 21 วั น พบว่ า สามารถเร่ ง การเจริ ญ ของต้ น ผั ก บุ้ ง จี น ได้ สู ง สุ ด
นับว่าไดเจสเทตจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรเป็นวัสดุ ทางเลือกสาหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า เพื่อใช้กับ
การเกษตรแม่นยาสูงในอนาคต
คาสาคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า, ไดเจสเทต, ระบบผลิตแก็สชีวภาพฟาร์มสุกร, ดาวเรือง, ผักบุง้ จีน
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Abstract
Digestate is the by-product of methane in a biogas plant, coming from organic wastes. It contains a high
proportion of mineral nitrogen (N) including contains other macro - and microelements necessary for plant growth.
This study was aimed to investigate an appropriate proportion of digestate for increment of major element in liquid
organic fertilizer formulation. To investigate chemical, physical and microbiological properties of digestate based
liquid organic fertilizer, as well as to study the effects of on growth rate of Merigold ( Tagetes erecta Linn) and
Water Convolvulus (Ipomoea Aquatica. var. Reptans). A comparative study of use of swine biogas plant digestate
(SBPD) with derived from biogas plants of Shaw Agriculture Rungrueang Co,Ltd. Organic liquid fertilizer formulation
containing SBPD, fish waste, fruits and vegetables waste, molasses and super activated LDD1. The effects of SBPD
proportion ( 0%, 40%, 60%) on plant nutrient content were investigated. Results found that an appropriate
proportion of SBPD : fish waste, fruits and vegetables waste, molasses (60:40) contained nitrogen, phosphorous
and potassium were 1 . 656 g/l, 0.766 mg/L and 2.475 mg/L respectively. The studied on the effect of liquid
organic fertilizer with 60% of digestate on the growth of Marigold by foliar application on the growth under field
conditions. It was evidently exhibited that formulation with 60% of SBPD addition promote Merigold growth at a
maximum growth rate with highest height. A 34.40 cm tree height increment was observed when cultivated for
47 days. Leaf coloration of Marigold measured with a Hunter colorimeter. The Hunter L ,a and b value were
35.64± 0.265, -9.50± 0.200 and 19.33± 0.61 respectively. A comparison of Influence of liquid organic fertilizer
on growth of Water Convolvulus was also probed by foliar application under field conditions for 21 days. It was
exhibited that liquid organic fertilizer with 60% of digestate could be promoted Water Convolvulus growth at a
maximum growth rate. It found that the digestate was feasible for alternative raw material as liquid fertilizer
production for smart farming in the future.
Keywords: liquid organic fertilizer, Digestate, Swine biogas plant, Marigold, Water Convolvulus.

บทนา
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน
ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังเป็นการลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทยในปัจจุบันจะใช้พลังงานที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ลม พลังน้า ขนาดเล็ก
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และ เชื้อเพลิง สาหรับระบบผลิตแก็สชีวภาพของฟาร์มสุกรโดยทั่วไปจะมีของเหลือทิง้ จากระบบ
คือกากสลัดจ์จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ และน้าที่ผ่านการบาบัดน้า ได้มีการรายงานผลศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่า
เพิ่มให้กับน้าที่ผ่านการบาบัดจากระบบผลิตแก็สชีวภาพฟาร์ม เช่นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า ผลิตปุ๋ยแคลเซี่ยมฟอสเฟต
การนาไปเลีย้ งเซลล์ชวี ภาพ และการเลีย้ งสาหร่าย (กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2552) ปัจจุบันความสมดุล
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มลภาวะที่เป็นพิษมีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น อันตรายต่อสุขภาพร่างกาย
และการดารงชีวิต ผู้บริโภคทั่วโลก เริ่มตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น เริ่มใส่ใจเรื่องการบริโภคเพื่อประโยชน์ต่อ
ร่างกายและปลอดภัยจากสารพิษสะสม ส่งผลให้อาหารอินทรีย์ (Organic food) ซึ่งได้มาจากการทาการเกษตรอินทรี ย์
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(Organic agriculture) เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบารุงความ
อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชเจริญเติบโตและผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ทาให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น
การนาน้าที่ผ่านจากระบบระบบผลิตแก็สชีวภาพฟาร์มสุกรมาเป็นวัตถุดิบสาหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นแนวทางที่
ความเป็นไปได้และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม
ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สามารถผลิตได้โดยการน้าพืช ผัก ผลไม้ และสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาหมัก
กับน้าตาลทาให้เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จานวนมากที่ทาหน้าที่สลายธาตุอาหารต่าง ๆ ทาให้ได้สารอาหารที่จาเป็น
ต่อพืช เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
เอนไซม์ วิตามิน ซึ่งพืชสามารถนาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้าหมักชีวภาพมีสว่ นผสมหรือสูตรที่
แตกต่างกันไป ตามภูมปิ ัญญา องค์ความรู้ วัตถุดบิ และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (กชพรรณ วงค์เจริญ, 2557 ) ซึ่งน้า
เสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสุกรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการทาปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากมูลสุกรมีองค์ประกอบที่
เป็นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส น้าสกัดมูลสุกรมีแร่ธาตุอาหารรองและจุลธาตุหลายชนิด ซึ่งอยู่ในรูปที่ละลายน้าได้และ
พืชน าไปใช้ประโยชน์ไ ด้ จั ก รพั น ธ์ แสงกล้ า (2549)ได้ รายงานผลการวิจั ย การพ่น ปุ๋ ย น้าสกั ด มู ล สุ ก รทางใบในมัน
สาปะหลังพันธุ์ระยอง 5 มีผลทาให้การเจริญเติบโตทางลาต้นและใบ ผลผลิตต่อพื้นที่ และคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น
วราภรณ์ หม่อมงาม (2547) รายงานผลผลของการใช้นา้ สกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยทางใบมันสาปะหลังต่อผลผลิตเปอร์เซ็นต์
แป้งของหัวมันสาปะหลังและต่อคุณค่าทางอาหารของมันเส้น นอกจากนั้นมีการทดลองการใช้น้ามูลสุกรสาหรับ
การฉีดพ่นใบพืช ด้วย การศึกษาการพ่นปุ๋ยน้ามูลสุกรทางใบเปรียบเทียบกับการให้ปุ๋ยเคมีนาทางใบและทางดิ
้
นที่มตี อ่
การเจริญเติบโตทางลาต้นและใบ ผลผลิตทานตะวันพันธุ์ลูกผสม 2 พันธุ์ คือ โอเปร่าและอาตูเอล พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
ทางดินร่วมกับการพ่นน้าสกัดมูลสุกรหรือปุ๋ยเคมีน้าทางใบ มีผลทาให้การเจริญเติบโตทางลาต้นและใบ และผลผลิต
เมล็ดสูงกว่าการพ่นน้าสกัดมูลสุกรหรือปุ๋ยเคมีน้าทางใบเพียงอย่างเดียว (บุบผา คงสมัย, 2555) นับว่าปุ๋ยน้ามูลสุกร
สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชได้
สาหรับแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญคือน้าเหลือทิ้งจากระบบการผลิตแก็สชีวภาพฟาร์มสุกร สาหรับฟาร์มสุกรที่มี
การเลี้ยงสุกรจานวนมากได้ใช้บาบัดด้วยระบบ Modified Cover lagoon ซึ่งเป็นระบบการผลิตแก็สชีวภาพระบบใหม่ถัง
ปฏิกรณ์ที่สร้างแก็สซึ่งสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กคลุมด้วยพลาสติกแบบ HDPE เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถ
นาไปใช้ผลิตเป็นไฟฟ้า ด้วยกระบวนการเกิดแก็สชีวภาพจะมีการมวลเซลล์จุลินทรีย์เจริญเติบโตเพิ่มจานวนมากในถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพ ดังนั้นเมื่อเซลล์เหล่านั้นตายจะทาการปลดปล่อยอินทรีย์สารต่างเช่น โปรตีน และแร่ธาตุ ดังนั้นน้า
เหลือทิ้งจากระบบการผลิตแก็สชีวภาพ จึงมีศักยภาพเป็นวัตถุ ดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า แต่เนื่องจากยังไม่มี
รายงานผลการทดลองการผลิ ต น้าหมั ก หรือ ปุ๋ ย อิน ทรี ย์ช นิด น้าจากระบบการผลิ ต แก็ ส ชีว ภาพ ดั ง นั้น จึ ง มีค วาม
จาเป็นต้องศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์น้าที่มีส่วนผสมของไดเจสเทต ที่มีผลทาให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า มีปริมาณธาตุอาหาร
หลักและธาตุอาหารรองสูง และตอบสนองการเจริญของพืชทดลองในภาคสนาม และเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ของเหลือทิง้ จากระบบการผลิตแก็สชีวภาพ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้าเหลือทิ้งจากระบบแก็สชีวภาพมูลสุกรต่อคุณภาพของปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดน้า
1.1 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า
การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 3 ชุ ด การทดลอง ในแต่ ล ะชุ ด การทดลองประกอบด้ ว ย 3 ซ้ า ในทุ ก กรรมวิธี ใ ช้
เศษปลา: เศษผัก : กากน้าตาล ในอัตราส่วน 3: 3: 1 โดยน้าหนัก (3) เติมสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ปริมาณร้อยละ 0.5
(w/v) และทาการเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาตรน้าทิ้งจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรกับน้าในปริมาณร้อยละ 0
40 และ 60 โดยเตรียมการหมักแต่ละสูตรปริ มาตร 5 ลิตร โดยบรรจุในถังพลาสติ กมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักอากาศ
(air lock ) หมักเป็นระยะเวลา 1 เดือน คนให้เข้ากันทุก ๆ 10 วัน และสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ
และสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระหว่างการหมัก
1.2 การตรวจวิเคราะห์
มีการเก็ บตั วอย่างน้าหมั กทุ ก ๆ 10 วั น เพื่อทาการศึกษาสมบั ติทางกายภาพ สมบั ติทางเคมี ได้ แก่
ระดั บความเป็ นกรด – ด่ าง ( pH ) ด้ วยเครื่ องวั ด ระดั บความเป็ นกรด-ด่ า ง วิ เคราะห์ ปริ มาณไนโตรเจนทั้ ง หมด
(Total Nitrogen) ด้ ว ยวิ ธี Micro Kjeldahl (A.O.A.C. ,1995) ปริ ม าณฟอสฟอรั ส และปริ ม าณโพแทสเซี่ ย มด้ ว ยเครื่ อ ง
Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) การวิเคราะห์ปริมาณกรดอินทรีย์ ได้แก่กรดมาลิก
กรดอะซิ ติก กรดโพรพิโอนิก กรดซิ ตริ ก กรดแลคติก ด้ วยเครื่องโครมาโทกราฟี่ชนิดสมรรถนะสู ง ยี่ห้ อ Shimadzu
รุ่น LC- 10A ด้วยการใช้สารละลายเคลื่อนที่กรดเปอร์คลอริก ( Perchloric acid ) ที่ผ่านการปรับระดับความเป็นกรด-ด่าง 2.1
ควบคุมอัตราการไหลของสารละลายเคลื่อนที่ 1.2 มล/นาที ใช้ดีเทคเตอร์แบบ UV-Vis Detector ปรับความยาวคลื่นที่ 210
nm ใช้คอลัมน์ แบบ Shim-pack SCR-101H ( ยาว 30 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.9 มม. การตรวจนับจานวนจุลินทรีย์ที่มี
ชีวติ ทั้งหมดด้วยวิธีการ Standard Plate Count นับจานวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดเป็นหน่วย CFU/ml
2. การทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าด้วยการฉีดทางใบต่อการเจริญต่อพืช
2.1 การทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าด้วยการฉีดทางใบต่อการเจริญของต้นดาวเรือง
ทาการเพาะปลูกต้นดาวเรือง ณ แปลงปลูกทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นาต้นกล้ามาปลูกในกระถาง ทาการเจือจางปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า : น้ากลั่น สัดส่วน 1 : 50 ทาการฉีดปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดน้าบริเวณผิวใบของต้นดาวเรืองทุก ๆ วันโดยทาการฉีดในช่วงที่มีแสงแดด เป็นเวลา 60 วัน ทาการทดลอง
ทั้ง 3 สูตรจานวนสูตรละ 10 ซ้า เก็บข้อมูลความสูงของต้น ค่าสีเขียวของใบทุก ๆ 7 วัน ทาการวัดความสูงเมื่อครบ
33 วัน 40 วัน และ 47 วัน สาหรับค่าสีของใบทาการวัดด้วยเครื่องวัดสี Hunter Lab เมื่อต้นดาวเรืองอายุครบ 60 วัน
วิเคราะห์ข้อมูล ค่าสี ตามวิธีการทางสถิติ Analysis of Variance เปรียบเทียบหน่วยการทดลองโดยวิธี Duncan New
Multiple Range Test (DMRT)
2.2 การทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรียช์ นิดน้าด้วยการฉีดทางใบต่อการเจริญของต้นผักบุ้ง
ทาการเตรียมแปลงปลูกผักบุ้งขนาดของแปลง ณ บริเวณพื้นที่แปลงทดลองปลูกพืชของฟาร์ม บริษัท
ช. เกษตรรุ่งเรื่อง ต. ท่าไร่ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช แปลงทดลองมีขนาดความกว้าง 1.0 เมตร ยาว 5 เมตร จานวน
18 แปลง ทาการเปรียบเทียบชุดทดลองที่มกี ารใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิ ดน้าที่ผสมน้าเหลือจากระบบการผลิตแก็สชีวภาพร้อย
ละ 60 จ านวน 9 แปลง เปรี ย บเที ย บกั บ การฉี ด น้ ากลั่ น แก่ ผั ก บุ้ ง จี น เป็ น ชุ ด การทดลองควบคุ ม จ านวน
9 แปลง ทาการเจือจางปุ๋ยอินทรียช์ นิดน้า : น้ากลั่น สัดส่วน 1 : 50 และฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าบนผิวใบผักบุ้ง จีนทุก ๆ
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3 วัน ทาการปลูกเป็นระยะเวลา 21 วัน เก็บข้อมูลความสูงของต้น จานวนใบ ค่าสีเขียวของใบทุก ๆ 5 วัน ด้วยเครื่องวัด
สี Hunter Lab (Arslan D and Ozcan MM, 2008)
3. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบรู ณ์ (Completely Randomized Design : CRD ) มี ก ารเปรี ย บเที ย บชุ ด
การทดลองปุ๋ ย อิน ทรี ย์ ชนิด น้า 3 สู ต ร ทาการทดลองแต่ล ะหน่ว ยการทดลองละ 3 ซ้ า การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ของ
ค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพและ ทางเคมี ตามวิธีการทางสถิตคิ ือ Analysis of Variance เปรียบเทียบหน่วยการทดลอง
โดยวิธี DMRT (Duncan S New Multiple Range Test )

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของไดเจสเทตจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรต่อเศษผัก
ผลไม้ และเศษปลาต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า
1.1 ลักษณะทางกายภาพ
ผลการทดลองการเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมของปริมาณของน้าทิ้งจากระบบผลิตแก็สชีวภาพ
มูลสุกรต่อเศษผักผลไม้และเศษปลาต่อคุณภาพของปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ โดยทาการเก็บตัวอย่างน้าทิ้งจากระบบผลิต
แก็สชีวภาพ มาทาการศึกษาในห้องปฏิบัติ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช โดยมีสูตรปุ๋ยสาหรับการการทดลองจานวน 3 สูตร โดยทา
ผสมส่วนผสมตามสูตรแล้ว ทาการหมักในถังแกลลอนขนาด 5 ลิตรด้วยการใช้ ชุดสายยางดักอากาศ ( Air Lock)
จานวน 3 ซ้า โดยทาการหมักเป็นเวลา 30 วัน บ่มที่อุณหภูมิห้อง ผลการทดลองพบว่ากระบวนการหมักจะเริ่มเกิดขึ้น
หลังจากการหมัก 24 ชั่วโมง ของหน่วยการทดลองทุกสู ตร การหมักดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 18 วัน
เกิดขึ้นอย่างช้า สาหรับผลการศึกษาระดับอุณหภูมิพบว่าในช่วง 3 วันแรกของกระบวนการหมัก น้าหมักมีอุณหภูมิสูง
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีระดับอุณหภูมิในช่วง 37 – 38 o C เมื่อพิจารณาด้านปรากฏของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ามีเนื้ อละเอียดทุก
หน่วยการทดลอง แสดงว่าจุลินทรีย์ พด.1 สามารถย่อยสลายเศษปลาและผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลิ่นคาวปลา
มากในช่วง 10 วันแรก เมื่อสิ้นสุดการหมักมีกลิ่นคาวปลาแต่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อย เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพใน
การหมักทั้ง 3 หน่วยการทดลอง พบว่าประสิทธิภาพในการหมักไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาสังเกตการเกิดฟองแก็ส
ในอุปกรณ์ดักอากาศ
1.2 ระดับความเป็นกรด -ด่าง ของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า
จากการวัดค่า pH ของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าด้วยเครื่อง pH meter โดยวัดในวันที่ 10 ของการหมัก พบว่า
สูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่ไม่มีการเติมไดเจสเทต มีระดับความเป็นกรด-ด่าง จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ
สูตร SBPE ร้อยละ 40 ที่มีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 40 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนสูตร SBPE 60% ที่มีการเติม
ไดเจสเทตร้อยละ 60 จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามลาดับ หลังจากนั้นเมื่อทาการหมักเป็นระยะเวลา 20 วัน จึงทา
การวัดค่า pH อีกครั้งหนึ่ง พบว่า ทั้ง 3 สูตรมีแนวโน้มของค่า pH ที่เพิ่มขึ้น มีระดับค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 4.11, 5.11 และ
4.69 ตามลาดับ จากข้อมูลพบว่า ระดับความเป็น กรด – ด่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ชุดการทดลอง ทั้งนี้การเพิ่มขึ้น
ของค่า pH ในช่วงดังกล่าวอาจเนื่องมากจากปฏิกิริยาการย่อยสลายโปรตีน ทาให้ปล่อย NH3 ออกมาส่งผลให้ระดับ pH
เพิ่ม แต่เมื่อทาการหมักครบ 30 วัน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีการเติมไดเจสเทตทุกสูตรมีระดับ pH ไม่เกิน 4.00 ซึ่งมี
ค่า pH เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่รับรองโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
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1.3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดอินทรีย์
ส าหรั บ ผลการวิ เ คราะห์ ช นิ ด และปริ ม าณกรดด้ ว ยเครื่ อ งลิ ค วิ ด โครมาโทกราฟี่ ช นิ ด สมรรถนะสู ง
(High Performance Liquid Chromatography) พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีการผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 มีการตรวจพบ
กรดจานวน 5 ชนิด ได้แก่ กรดมาลิค 81,195 มคก./มล. กรดแลคติก 334.5 มคก./มล. กรดอะซิติก 518.35 มคก./มล.
กรดซิตริก 397.2 มคก./มล. และกรดโปรปิโอนิก 758.00 มคก./มล. ผลการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของกรดอินทรีย์
ดังแสดงในภาพที่ 1. ซึ่งมีการตรวจพบชนิดกรดมากว่าการทดลองการผลิตน้าหมักชีวภาพจากน้าทิ้งกระบวนการผลิตน้า
มะพร้าวบริสุทธิ์ ซึ่งกรดอินทรีย์ที่มีการตรวจพบในน้าหมักชีวภาพที่ใช้น้าทิ้งในกระบวนการผลิตน้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ มี
เพียง 3 ชนิด คือ กรดอะซิติก กรดบิวทีริค และกรดโพรพิโอนิก (ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร และคณะ, 2557) สาหรับกรด
แลคติกที่ ตรวจพบ แสดงให้ เห็ นได้ ว่าเกิ ดจากแลคติกแอซิ ดแบคที เรี ยซึ่ งเป็ นจุ ลิ นทรี ย์ที่พบในวั ตถุ ดิบจั ดอยู่ ในกลุ่ม
Heterofermentative lactic acid bacteria ทาหน้าที่เปลี่ยนน้าตาลเป็นกรดแลคติก (Unden G and Zaunmüller T, 2009)
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Figure 1 Chromatogram of organic acid of liquid organic fertilizer containing Digestate 60 %.
Peak 1 : Malic acid Peak 2 : Lactic acid Peak 3: Acetic acid Peak 4 : Citric acid
Peak 5 : Propionic acid
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1.4 การเปลี่ยนแปลงของจานวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด
จากการศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและยีสต์ – รา ในน้าหมักชีวภาพจากน้ามูลสุกร พบว่า สูตรน้า
หมักที่ไม่มีการเติมไดเจสเทต มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดและจานวนยีสต์ -รา น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเฉลี่ย
2.79 x 105 CFU/ml และ 3.20 x 105 CFU/ml ตามลาดับ สาหรับสูตรที่มีการเติมไดเจสเทต ร้อยละ 40 มีการตรวจพบ
จ านวนจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ชี วิ ต ทั้ ง หมดและจ านวนยี ส ต์ - รา เฉลี่ ย คื อ 3.35 x 106และ 7.36 x 105 CFU/ml ตามล าดั บ
ส่วนสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไดเจสเทตร้อยละ 60 ปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรีย์ที่มีชวี ติ ทั้งหมดและจานวนยีสต์-ราปริมาณมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย คือ 1.21 x 107 CFU/ml และ1.52 x 106 CFU/ml ตามลาดับ (ดังตารางที่ 1)
Table 1 Total viable count and yeast of liquid organic fertilizer at the end of the fermentation.
Formulation
1.SBPD 0 %
2.SBPD 40 %
3.SBPD 60%

Total viable count
(CFU/ml)
2.79 x 105
3.35 x 106
1.21 x 107

Yeast
(CFU/ml)
3.20 x 105
7.36 x 105
1.52 x 106

2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
2.1 ปริมาณไนโตรเจน
จากการศึกษาปริมาณไนโตรเจนในน้าหมัก พบว่าทุกหน่วยการทดลอง มีปริมาณไนโตรเจนเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลาการหมั ก ซึ่ งหน่วยการทดลองควบคุมซึ่งไม่มีการใช้ส่วนผสมน้าทิ้งจากระบบผลิ ตแก็ สชีวภาพฟาร์ มสุกร
ผลการวิเคราะห์ มีปริ มาณไนโตรเจนเท่ากั บ 2.10±0.00 กรัม/ลิตร และเมื่อสิ้นสุ ดการหมั กมีปริ มาณไนโตรเจนเฉลี่ ย
3.220±0.07 กรัม/ลิตร (ดังตารางที่ 2) และสาหรับหน่วยการทดลองที่มีการน้าทิ้งจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกร
ร้อยละ 40 น้าหมักมีปริมาณไนโตรเจนเท่ากับ เท่ากับ 2.240±0.07 กรัม/ลิตร เมื่อทาการหมักครบ 30 วัน สาหรับชุด
การทดลองปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีการผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณไนโตรเจนน้อยที่สุด คือ มีปริมาณไนโตรเจน
เริ่มต้นเฉลี่ย 0.816±0.040 กรัม/ลิตร และวันที่ 30 ของการหมักมีปริมาณไนโตรเจน 1.656±0.04 กรัม/ลิตร (ดังตารางที่ 1)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาชุดการทดลองที่ไม่มีการผสมไดเจสเทตหรือชุดควบคุม มีปริมาณไนโตรเจนสูงสุดทั้งในช่วงเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการหมักเพราะว่า มีการใช้เศษปลาและเศษผักผลไม้ปริมาณมากที่สุด มีปริมาณไนโตรเจนเพิ่มขึ้น 1.12 กรัม/ลิตร
ทาให้น้าหมักมีปริมาณไนโตรเจนสูง ชุดการทดลองที่มีการเติมเจสเทตร้อยละ 40 และร้อยละ 60 มีปริมาณไนโตรเจน
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.397 กรัม/ลิตร และ 0.84 กรัม/ลิตร ตามลาดับ สาหรับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีผสมไดเจสเทตร้อยละ 60
เป็นชุดการทดลองที่มีการใช้นาเหลื
้ อทิง้ จากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรมากที่สุดและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าที่สุด จึงนาชุด
การทดลองดังกล่าวมาทดลองทดสอบการเจริญของพืชด้วยการฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าผสมไดเจสเทตทางใบ ตามลาดับ
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Table 2 The nitrogen content of liquid organic fertilizer during fermenting for 30 days.
Formulation

Total Nitrogen (g/L)
0 day
20 days
1.SBPD 0%
2.100±0.00a
3.173±0.040a
2.SBPD 40 %
1.843±0.040b
2.193±0.040b
3.SBPD 60%
0.816±0.040c
1.446±0.040c
Note : Different letter means there is a significant different at 95% (**) by LSD.

30 days
3.220±0.07a
2.240±0.07b
1.656±0.04c

2.2 ผลการวิเคราะห์ธาตุฟอสฟอรัส
จากการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าในวันแรกของการของการหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า
ชุดควบคุมมีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.83±0.006 มก./ลิตร ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีการเติมน้าเหลือทิง้ จากการระบบผลิต
แก็สชีวภาพปริมาณร้อยละ 40 มีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.5980±0.004 มก/ลิตร ปุ๋ยอินทรีย์น้าที่มีการเติมน้าเหลือทิ้ง
จากการระบบผลิตแก็สชีวภาพปริมาณร้อยละ 60 มีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.479±0.005 มก/ลิตร พบว่าจุลินทรีย์
ผสมจากการเติม พด. 1 มีการย่อยสายอินทรียวั ตถุในระหว่ างการหมัก ส่งผลทาให้มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้ นตาม
ระยะเวลาของการหมัก โดยในวันสุดท้ายของการหมักชุดการทดลองควบคุมมีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 1.612 มก./ลิตร
สูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีส่วนผสมของไดเจสเทตร้อยละ 40 มีปริมาณฟอสฟอรัสเท่ากับ 1.148±0.013 มก/ลิตร ซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดั บความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P < 0.05) สาหรับสูตรปุ๋ยอินทรี ย์ชนิดน้าที่ มี
ส่ วนผสมของไดเจสเทตร้ อ ยละ 60 มี ปริ มาณฟอสฟอรั ส น้ อยที่ สุ ดมี ปริ มาณเฉลี่ ย เท่ ากั บ 0.479±0.005 มก./ลิ ต ร
(ดังตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของฟอสฟอรัส พบว่า ชุดการทดลองควบคุมซึ่งเป็นสูตรที่ไม่มีการเติมไดเจสเทต
แต่มีส่วนผสมของเศษปลาและเศษผักมากที่สุด มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นจากเริ่มต้นเท่ากับ 0.782 มก/ลิตร ชุดการ
ทดลองปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 40 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น 0.55 มก/ลิตร และสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
การเติมไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น 0.287 มก/ลิตร ทั้งนี้ชุดการทดลองที่มีการผสมไดเจสเทต
ร้อยละ 60 มีการใช้เศษผักและเศษปลาน้อยกว่าจึงมีผลทาให้มีปริมาณฟอสฟอรัสน้อยที่สุด
Table 2 The phosphorus content of liquid organic fertilizer during fermenting for 30 days.
Formulation

Phosphorus content (mg/L)

1.SBPD 0%

0 day
0.83±0.006a

25 days
1.508±0.022a

30 days
1.612±70.00a

2.SBPD 40 %

0.598±0.004b

1.266±0.01b

1.148±0.013b

0.812±0.002a

0.766±0.009c

3.SBPD 60%

0.479±0.005a

Note : Different letter means there is a significant different at 95%
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2.3 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุโพแทสเซียม
ผลการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมของปุ๋ยอินทรียช์ นิดน้าที่มีการเติมไดเจสเทต พบว่าปุ๋ยอินทรีย์นาที
้ ่มี
การเติมไดเจสเทตมีปริมาณโพแทสเซียมเริ่มต้นในช่วง 2.489 – 4.105 มก./ลิตร โดยสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่ไม่มี
การเติม ไดเจสเทต มีปริ ม าณโพแทสเซียมสูง สุด เท่า กับ 4.105±0.091 มก./ลิ ต ร และสู ต รปุ๋ ยอิน ทรี ย์ชนิด น้าที่ เติม
ไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณไดเจสเทตน้อยที่สุดมีปริมาณเท่ากับ 2.489 มก./ลิตร (ดังตารางที่ 4) จากผลการหมัก
เป็นระยะเวลา 30 วัน สูตรปุ๋ยอินทรีย์น้าทุกหน่วยการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมจะลดลงเล็กน้อยตามระยะเวลา
การหมัก โดยสูตรที่มีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 40 มีปริมาณโพแทสเซี่ยม เฉลี่ยเท่ากับ 3.205±0.09 มก/ลิตร และ
สูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณโพแทสเซี่ยมเฉลี่ย 2.475±0.020 มก./ลิตร โดยปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดน้าที่ไม่มีการเติมไดเจสเทตมีปริมาณโพแทสเซียมลดลงมากที่สุด คือลดลงเท่ากับ 0.264 มก./ลิตร สาหรับ
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณโพแทสเซี่ยมลดลงเท่ากับ 0.014 มก./ลิตร ผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่ได้จากการทดลอง มีปริมาณโพแทสเซี่ยม น้อยกว่าน้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากการใช้น้าเหลือทิง้ จาก
การผลิตน้ามะพร้าวบริสุทธิ์ ซึ่งมีปริมาณโพแทสเซี่ยมร้อยละ 3.7 (ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร และคณะ, 2557 )
Table 3 The potassium content of liquid organic fertilizer during fermenting for 30 days.
Formulation

Potassium content (mg/L)

1.SBPD 0%

0 day
4.105±0.091a

25 days
2.547±0.029a

30 days
3.940±0.114a

2.SBPD 40 %

3.201±0.0421b

3.536±0.024b

3.205±0.09b

3.SBPD 60%

2.489±0.062c

2.554±0.081a

2.475±0.020c

Note : Different letter means there is a significant different at 95%
2.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ฉีดพ่นทาง
ใบต้นดาวเรือง
จากการวัดความสูงต้นดาวเรือง เมื่ออายุ 33 วัน พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยสูตรปุ๋ยอินทรีย์ผสม
ไดเจสเทตร้ อยละ 60 ต้นดาวเรืองมีความสู งเท่ ากั บ 31.00 ซม. และชุดการทดลองควบคุ ม ต้นดาวเรืองมีความสู ง
29.50 ซม. เมื่อทาการวัดความสูงต้นดาวเรืองเมื่ออายุ 47 วัน ต้นดาวเรืองมีความสูงเท่ากับ 65.40 ซม. ซึ่งต้นดาวเรือง
มี ค วามสู ง ที่ สุ ด ส าหรั บ การฉี ด ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ช นิ ด น้ าที่ ผ สมไดเจสเทตร้ อ ยละ 40 ต้ น ดาวเรื อ งมี ค วามสู ง เฉลี่ ย
60.70±6.360 ซม. ทั้งนี้ชุดการทดลองที่ฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าผสมไดเจสเทตทางใบแก่ตน้ ดาวเรือง มีผลทาให้ต้นดาวเรือง
มีความสูงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P < 0.05) จากข้อมูลความสูงของลาต้นที่
กล่าวมา จะสังเกตเห็นว่าต้นดาวเรือง จะมีแนวโน้มมีค่าความสูงที่เพิ่มขึ้นหลังจากอายุ 33 วัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
การฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่ผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ทาให้ต้นดาวเรืองมีการเจริญเติบโตเร็วมีความสูงมากที่สุด
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Table 4 Effects of liquid organic fertilizer on Merigold height on 47 days of elapsed time.
Treatment

Height of marigold (cm)
33 days
40 days
control
29.50±2.914ns
41.10±6.523c
SBPE 0%
30.30±2.908ns
45.00±3.590ab
SBPE 40 %
29.70±3.860ns
44.30±5.100b
SBPE 60%
31.00±1.994ns
49.00±3.916a
Number is average of 6 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a
significant different at 95%

47 days
48.60±5.254b
60.70±3.945a
60.70±6.360a
65.40±5.103a

2.4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ดา้ นสีของใบต้นดาวเรือง
จากการศึกษา ค่าพารามิเตอร์ด้านสีด้วยเครื่องวัดค่าสี (Mini Scan EZ) ผลการวัดค่าสีของใบดาวเรือง
ก่อนทาการฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ามีค่าพารามิเตอร์สี ดังนี้คือ คือมีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 32.78 ค่า เป็นสีเขียว (a*)
เท่ากับ -7.45 และ ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 13.05 หลังจากฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่ใช้ไดเจสเตทจากระบบ
ผลิตแก็สชีวภาพสุกรด้วยการฉีดพ่นทางใบโดยวัดค่าสีของใบดาวเรืองที่ อายุ 60 วัน พบว่า ชุดการทดลองที่มีการผสม
ไดเจสเตทสูง มีผลทาให้คา่ ความเป็นสีเขียวของใบเพิ่มขึน้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (P < 0.05) จากการศึกษาพบว่าชุดควบคุมใบของดาวเรือง มีค่าความเป็นสีเขียวน้อยที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ
-7.45±0.110 สอดคล้องกับมีค่าความเป็นสีเหลืองมากที่สุด ต้นดาวเรืองที่ฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่การใช้น้าทิ้งจากระบบ
ผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรร้อยละ 60 ค่าความเป็นสีเขียว เท่ากับ -9.50±0.200 และค่าเป็นสีเหลือง 19.33±0.61 ที่แสดงถึง
อิทธิพลอินทรีย์ชนิดน้าปุ๋ยสามารถส่งเสริมการเจริญและความสมบรูณ์ของต้นและดาวเรืองสอดคล้องกับของความสูงของ
ต้นดาวเรือง
Table 5 Effects of different liquid organic fertilizer formulation on color characteristics of Merigold leaf.
Treatment

L*
32.78±0.220d

a*
-7.45±0.110a

b*
13.05±0.115e

1.Before Foliar
Application
2.Control
33.54±0.156c
-9.35±0.030b
17.25±0.342c
3.SBPE 0%
34.22±0.890b
-9.39±0.045b
18.99±0.095b
4.SBPE 40 %
33.03±0.254cd
-9.053±0.201b
16.77±0.610d
5.SBPE 60%
35.64±0.265a
-9.50±0.200b
19.33±0.616a
Number is average of 10 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95%
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2.4.2 ผลการศึกษาอิทธิพลการใช้ปุ๋ยอินทร์ชนิดน้าฉีดพ่นทางใบต่อการเจริญต้นผักบุ้ง

Height and root length of Water Convolvulus (cm)

จากการศึกษาน้าหนักของผักบุ้งจีนที่มีการฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าทุก ๆ 3 วัน พบว่าเมื่อทาการเก็บเกี่ยว
ผักบุ้งจีนแล้วทาการชั่งน้าหนัก มีน้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 152.82 กรัม/ต้น มีความสูงเท่ากับ 54.83 ซม. และผักบุ้งที่ไม่ได้
ฉีดน้าหมักให้น้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 67.14 กรัม/ต้น มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 41.43 ซม. ซึ่งสอดคล้องกับการผลการวัด
ความยาวของรากพบว่า ผักบุง้ ที่มีการให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าทางใบมีความยาวรากเฉลี่ยเท่ากับ 12.63 ซม.สาหรับผักบุ้ง
ที่ไม่ได้มีการฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าทางใบมีความยาวรากเท่ากับ 11.43 ซม. ซึ่งมีค่าความยาวของรากน้อยกว่าเฉลี่ย
1.20 ซม. ที่ไม่ได้ฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่ผสมไดเจสเทต
ผลการศึกษาค่าพารามิเตอร์ดา้ นสี ของใบผักบุ้งจีน โดยทาการวัดค่าสีใบเริ่มต้นก่อนการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ
การใช้นาฉี
้ ดใบผักบุ้งฉีดซึ่งเป็นชุดการทดลองควบคุม (control) ผลการวิเคราะห์คา่ สีของใบผักบุ้งจีนเมื่ออายุ 21 วัน พบว่า
ผักบุ้งที่ไม่ฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าทางใบ ใบผักบุ้งจีนมีค่าโดยมีค่าความสว่าง (L*) เฉลี่ย 40.74 ค่าความเป็นสีเขียว (a*)
เฉลี่ยเท่ากับ -9.55 และ ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เฉลี่ยเท่ากับ 24.33 ตามลาดับ และผักบุ้งจีนที่ได้ฉดี ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า
ที่ผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ใบผักบุ้งจีนมีค่าความสว่างเฉลี่ยเท่ากับ 39.08 ค่าความเป็นสีเขียว เฉลี่ยเท่ากับ -9.39 และ
ค่าความเป็นสีเหลืองเฉลี่ยเท่ากับ 20.63 ตามลาดับ จากข้อมูลค่าสีของความเป็นสีเขียวใบผักบุ้งจีนที่เพิ่มขึ้นน้าหนักของ
ลาต้น ความสูง และความยาวของราก ที่มีคา่ มากกว่าชุดทดลองควบคุม ดังแสดงในภาพที่ 2 แสดงได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า
ที่มีส่วนผสมของน้าทิ้งจากระบบแก็สชีวภาพฟาร์มสุกรร้อยละ 60 มีผลส่งเสริมการเจริญด้านการเร่งการเจริญเติบโต
ส่งผลทาให้มตี ้นผักบุ้งจีนมีความสูง มีน้าหนัก ความยาวของรากและมีสีของใบเข้มมากกว่าหน่วยการทดลองที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย
ทางใบที่มีส่วนผสมส่วนผสมของน้าทิ้งจากระบบแก็สชีวภาพฟาร์มสุกร ซึ่งผลดีทาให้เกษตรกรสามารถลดระยะเวลาใน
การปลูกเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วกว่าทาให้ลดต้นทุน
60
50
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Figure 2 Effects of liquid organic fertilizer with 60% SBPD on growth of Water Convolvulus on 21 days of
plantation by foliar application.
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วิจารณ์และสรุปผล
จากศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีการใช้ไดเจสเทตเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งเป็นน้าเหลือทิ้งจากน้าระบบ
ผลิตแก๊สชีวภาพของบริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จากัด อยู่ 150 หมู่ที่ 1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สามารถ
สรุปผลการทดลองดังนี้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีการใช้ไดเจสเตทร้อยละ 60 ทาการหมักด้วยเศษผัก เศษปลา
กากน้าตาล ใช้หัวเชื้อ พด.1 ในการหมักเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ามีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย
1.656±0.04 กรัม/ลิตร มีปริมาณฟอสฟอรัส 0.766±0.009 มก/ลิตร มีปริมาณโพแทสเซียม 2.475±0.020 มก/ลิตร
การให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าที่มีการผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ด้วยการฉีดพ่นทางใบแก่ดาวเรืองและผักบุ้ง จีนในแปลง
ทดลองภาคสนาม มีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนและดาวเรือง จากผลการทดลองสรุปว่า น้าทิ้งจาก
ระบบผลิตแก๊สชีวภาพมูลสุกรมีศักยภาพสาหรับใช้เป็นส่วนผสมหลักที่สาคัญในผลิตปุ๋ยน้าอินทรีย์ชนิดน้า สาหรับการ
ผลิตและการจาหน่ายในเชิงพาณิชย์
สาหรับการทดลองต่อไป ควรมีการศึกษาการใช้ปริมาณไดเจสเทตในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 80 ในการทดลอง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้า การศึกษาการใช้ชนิดของและปริมาณสารลดแรงตึงผิว (surfactant) เพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้าจับผิว
ใบพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืชและการนาสารอาหารสู่ใบพืช ตลอดจนการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดน้าต่อการตอบสนองของพืชตัดดอก พืชเศรษฐกิจเช่น ปาล์ม ผลไม้ หรือพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีราคาสูง

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและ มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ที่ ให้ ทุนสนั บสนุ นงบประมาณประจาปี
งบประมาณ 2559 ในการทาวิจัยครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณ บริษัท ช เกษตรรุ่งเรือง จากัด ที่ให้
ความร่วมมือ และให้คาปรึกษา ให้ขอ้ มูล วัตถุดิบในการทดลอง และการแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัย

เอกสารอ้างอิง
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2552). รายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าเพิ่มน้าที่ผ่าน
การบาบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. 405 หน้า.
กชพรรณ วงค์เจริญ. (2557). การศึกษาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพที่ใช้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 627-634.
จักรพันธ์ แสงกล้า. (2549). ผลของการให้ปุ๋ยอินทรีย์ น้าทางใบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณแป้งของมัน
สาปะหลังพันธุ์หว้ ยบง 60. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภรณ์ หม่อมงาม. (2547). ผลของการใช้น้าสกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยทางใบมันสาปะหลังต่อผลผลิ ตเปอร์เซ็นต์แป้งของ
หัวมันสาปะหลังและต่อคุณค่าทางอาหารของมันเส้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล และแสงชัย เอกประทุ มชั ย. (2557). การผลิตน้าหมักชีวภาพจากน้ าทิ้ งใน
กระบวนการผลิตน้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์: อิทธิพลของชนิดน้าตาล. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 37 (ฉบับที่ 4):
447-466.

Proceedings
698

บุบผา คงสมัย พัชราภรณ์ ขจีรัตน์วัฒนา ศรีรัตน์ เส็งสาย และ ธัญญพัทธ์ บุญยิ่ง . (2555). ผลของการพ่นน้าสกัด
มูลสุกรทางใบต่อการเจริญเติบโต ปริมาณธาตุอาหารในใบ และผลผลิต เมล็ดของทานตะวันพันธุ์ลูกผสม.
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้ งที่ 9, 6 -7 ธันวาคม 2555.
สาขาพืชและเทคโนโลยีชวี ภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน. นครปฐม.
Arslan, D and Ozcan MM. (2008). Evaluation of drying methods with respect to drying kinetics, mineral content
and color characteristics of rosemary leaves. Energy Convers Manag.;49:1258–1264.
The Association of Official Analytical Chemists International. (A.O.A.C).(1995). Official Methods of Analysis. 16th ed.
The Association of Official Agricultural Chemists. Verginia. pp. 5-24
Unden, G. and Zaunmüller, T., (2009), “Metabolism of Sugars and Organic acids by Lactic Acid Bacteria from Wine
and Must”, Biology of Microorganisms on Grapes, in Must and Wine, H. Konig et al. (eds), Springer-Vertag
Berlin Heidelber

Proceedings
699

การศึ กษาพฤติ กรรม ทั ศนคติ และความต้ องการของผู้ บริ โภคที่ มี ต่ อการพั ฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์
Study of behaviors, attitudes and demands from consumers on development
of packaging design for banana stalk curry in retort pouch
พรดรัล จุลกัลป์1* กนกวรรณ พรมจีน1 วรลักษณ์ สุริวงษ์1 และพัชรี ไพโรจน์1
Phondaran Chunlakan1* Kanokwan Promjeen1 Voraluck Suriwong1 and Patcharee Phairot1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติ กรรม ทัศนคติและความต้องการของผู้บริโภคต่อการพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ ซึ่งประกอบด้วยการสารวจผู้บริโภคโดยใช้การ
สนทนากลุ่มและแบบสอบถาม พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบความชอบ และการยอมรับของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ใช้ถุงรีทอร์ทเพาซ์ที่มีขนาด 12 × 18 เซนติเมตร ติดฉลาก
เต็ ม พื้น ที่ ข องถุง โดยวางองค์ ประกอบหลั กชิดด้ านขวาร้อ ยละ 42.00 ใช้รูปแบบตั วหนัง สือ กึ่งทางการส าหรั บชื่อ
ผลิตภัณฑ์และส่วนที่แสดงข้อมูลบนฉลากร้อยละ 45.00 และ 56.00 ตามลาดับ ต้องการให้โลโก้ส่อื ถึงชนิดของอาหาร
ร้อยละ 71.00 สีพนื้ ของฉลากให้มีสเี ขียวร้อยละ 49.00 ผลการคัดเลือกรูปแบบกราฟิกกับผู้บริโภคจานวน 30 คน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลพบว่า ผู้บริโภคเลือกรูปแบบที่ 2 (พื้นฉลากสีเขียวเข้ม ตัวหนังสือสีขาวเงา/สีดาแบบกึ่ง
ทางการและจัดวางองค์ ประกอบทั้งซ้า ยและขวา) ร้อยละ 66.67 ผลการทดสอบความชอบและการยอมรั บของ
ผู้บริโภคจานวน 50 คน ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9-point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ
เฉลี่ยด้านความชอบโดยรวม 7.96 (ชอบปานกลางถึงชอบมาก) และมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ย ด้านสี ขนาด และ
รูปแบบตัวหนังสือ ข้อมูลบนฉลาก และการจัดวางองค์ประกอบ คือ 7.58, 7.68, 7.88 และ 7.62 ตามลาดับ
คาสาคัญ: บรรจุภัณฑ์, แกงหยวก, ถุงรีทอร์ทเพาซ์, รูปแบบกราฟิก
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Abstract
The objectives of this research were to study behaviors, attitudes and consumers demands, to develop
and design packaging for banana stalk curry in retort pouch. The process of this research consisted of consumer
survey; focus group discussion, questionnaire, develop and design packaging (graphic and logo) and preference
and consumer acceptance tests for product. The results showed that the sample groups need to: using retort pouch
size 12×18 cm and labeling with full area with sticker label on retort pouch, putting majority of the compositions on
right side 42.00%, using semi-official letters for the product name and the information on the label 45.00% and
56.00%, respectively. The format of this logo on the labels must to indicate of food kind 71.00% and need green
color of the label 49.00%. The selected graphic form with consumers through individuals in-depth interviews
(N=30) was found that the most consumers choose the graphic form 2 (green color sticker label, gloss white/dark
letters, semi-official letters and the composition on both left and right) for 66.67%. Consumer testing (N=50) with
9-point hedonic scale revealed that they liking the selected graphic form 2 moderately with overall linking score
of 7.96. The liking scores of color, size and label text style, the label information and the composition on label were
7.58 7.68 7.88 and 7.62 respectively.
Keywords: packaging, banana stalk curry, retort pouch, graphic design

บทนา
บรรจุภัณฑ์กลายเป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และเหมาะสมนั้นได้ก ลายเป็นส่วนสาคัญในการเพิ่มยอดขายของสินค้า เนื่องจากบรรจุ
ภัณฑ์จะทาหน้าที่ส่อื สารกับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและชัดเจนโดยไม่จาเป็นต้องมีพนักงานขาย [1] องค์ประกอบต่าง ๆ ที่
ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะฉลาก และโลโก้ จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และการสร้างการจดจาของผู้บริโภค ดังนั้น
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจึงมีส่วนในการเพิ่มยอดขาย และการซื้อซ้า นอกจากนั้น
การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหาร และกระบวนการแปรรูปจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัย [2] แกงหยวกเป็นแกงโบราณของจังหวัดพิษ ณุโลก เป็นอาหารคาวประเภทแกงเผ็ด [3] จากผลการสารวจ
ตลาดและการสัมภาษณ์แม่ค้าพบว่า มีแกงหยวกบรรจุถุงร้อนวางขายอยู่บ้าง ลูกค้าเป็นกลุ่มเดิม ๆ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากการเสื่อมเสียของอาหารประเภทนี้เกิดขึน้ ได้งา่ ยจากการปนเปื้อนซ้า [4] จึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าบรรจุภัณฑ์มผี ลต่ออายุการเก็บรักษาอาหาร [5] พบว่าผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) ที่อาศัยในเมืองพิษณุโลก
ร้อยละ 20 รู้จักแกงหยวก ในขณะที่กลุ่มที่อาศัยต่างอาเภอจะรู้จักมากกว่าคือร้อยละ 45 และยังพบว่า บรรจุภัณฑ์
อาหารมีส่วนในการตัดสินใจซื้อร้ อยละ 88 และการตัดสินใจซื้อจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 90 หากบรรจุภัณฑ์อาหาร
สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการบริโภค เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงมีผลให้สามารถยืด
อายุการเก็บรักษาอาหารประเภทปรุงสาเร็จพร้อมบริโภคได้นานมากขึ้น [6] กระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อนสูงโดยใช้
บรรจุภัณฑ์คือ ถุงรีทอร์ทเพาซ์ จึงเป็นที่นิยม เนื่องจากทาให้สามารถทนอุณหภูมิสู งในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จึงทาให้
ผู้บริโภคมั่นใจด้านความปลอดภัย [1] นอกจากนั้นอาหารที่บรรจุในรีทอร์ตเพาท์จะมีน้าหนักเบา ขนส่งได้งา่ ย ประหยัด
ค่าขนส่ง และประหยัดพื้นที่เก็บรักษา มีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย มีรูปร่างแบน มีพ้ืนที่ผิวต่อปริมาตรมากกว่าทาให้
มีพ้ืนที่ถ่ายเทความร้อนได้มาก ความร้อนแทรกผ่านได้ดีกว่า ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนน้อยกว่า ประหยัด
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พลังงาน และช่วยทาให้รักษาคุณภาพอาหารด้านต่าง ๆ เช่น สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของอาหารได้ดี ถุงรีทอร์ ทเพาท์
มีหลายรูปแบบ คือ ถุงธรรมดาซีลสามด้าน ซีลสี่ด้าน ถุงแบบตั้ง ถุงแบบแทงจีบ สามารถพิมพ์สี ติดภาพถ่าย และให้
ข้ อ มู ล ที่ ส วยงาม ลงบนพื้ น ผิ ว ได้ จึ ง สามารถสร้ า งความโดดเด่ น ให้ กั บ สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งดี [7] ดั ง นั้ น งานวิจั ย นี้จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และยกระดับอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยใช้
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีลาดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในที่สุด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสนทนากลุ่ม
ทาการสนทนากลุ่ ม (focus group discussion) เพื่อ หาแนวคิ ด ในการออกแบบรู ปแบบกราฟิ ก โดยใช้กลุ่ ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 รวม 4 กลุ่ม ๆ ละ 6-8 คน
และใช้เวลาในการสนทนากลุ่มละ 30-60 นาที ในเดือนกันยายน 2558
2. การพัฒนาแบบทดสอบ
นาผลจากข้อ 1 มาพัฒนาแบบสอบถาม (questionnaire) โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการ และข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ ทเพาซ์ และใช้ทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างคื อ
ผู้บริโภคทั่วไปที่อาศัยในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 100 คน ในเดือนตุลาคม 2558
3. การออกแบบรูปแบบกราฟิก
นาข้อมูลจากข้อ 1 และข้อ 2 มาออกแบบรูปแบบกราฟิก จานวน 3 รูปแบบ พิมพ์รูปแบบกราฟิกลงบนกระดาษ
สติ๊กเกอร์แล้วนาไปติดบนถุงรีทอร์ทเพาซ์ แล้วนาไปทดสอบกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล นาผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปรผลเป็นความถี่และร้อยละ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 1
รูปแบบ ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2558
4. การพิมพ์รูปแบบกราฟิก
พิมพ์รูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) ที่คัดเลือกและปรับแก้ไขจากข้อที่ 3 ลงบนกระดาษสติกเกอร์ นามาติดบน
ถุงรีทอร์ทเพาซ์ และขึ้นรูปเสมือนบรรจุภัณฑ์จริงที่วางจาหน่าย นาไปทดสอบความชอบและการยอมรับกับผู้บริโภค
เป้าหมาย จานวน 50 คน โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ 9-points hedonic scale (1=ไม่ชอบมากที่สุด และ 9=ชอบ
มากที่สุด) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2558
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ผลการศึกษา
1. การสนทนากลุ่ม
ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม รู้จักและเคยบริโภคอาหารพร้อมบริโภค โดยพบมี
วางจาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ราคาไม่แพง และสะดวกในการบริโภค กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม รู้จักแกงหยวกแต่ไม่
ทราบว่า เป็นอาหารพื้น ถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก และไม่ได้บริโภคเป็นประจา และต้องการให้บรรจุในบรรจุ ภั ณ ฑ์
ประเภทถ้วยหรือถาดพร้อมฝาปิด กระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาซ์ ที่มีความกว้าง 12 และความยาว 18 เซนติเมตร
สาหรับบริโภคครั้งเดียวหรือคนเดียว ต้องการให้มีรูปภาพของแกงหยวกอยู่บนฉลากเพื่อบ่งบอกชนิดของผลิตภัณฑ์
สร้างจุดเด่น และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ฉลากต้องแสดงข้อมูลสาคัญได้แก่ วันเดือนปีผลิต/หมดอายุ ส่วนประกอบ
คุณค่าทางโภชนาการ เครื่องหมายความปลอดภัย เช่น อย. คาแนะนาการใช้/เก็บรักษา ปริมาณสุทธิ และราคา โดยใช้
แบบตัวหนังสือแบบกึ่งทางการเพื่อสามารถอ่านได้ง่าย และสบายตา ต้องการสีพ้ืนหลังของฉลากเป็นสีเขียวหรือสีส้ม
ซึ่งจะบ่งบอกถึงประเภทของอาหาร และต้องการให้พมิ พ์ฉลากเป็นชิน้ เดียวและติดฉลากเต็มพื้นที่ของถุง
2. การพัฒนาแบบทดสอบ
ผลการทาแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ในส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.00 อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.00 อาชีพนักเรียน/
นิสิ ต นั ก ศึก ษา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.00 การศึก ษาระดั บปริ ญญาตรี สู งที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.00 และมีส มาชิกใน
ครอบครัวจานวน 3 คนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.00
ผลการสารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคในส่วนที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้ออาหาร
สาเร็จรูปพร้อมบริโภคในราคา 20-25 บาท สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีความถี่ในการบริโภค 2-3 ครั้ง/เดือน
สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.00 โดยจะซื้อ จ านวน 1 ชิ้น (น้าหนั ก 105 กรั ม ) ต่อ ครั้ ง สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.00
ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้อ 7-11 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเห็นด้วยหากบรรจุภัณฑ์จะทาหน้าที่เป็น
ผู้ขายในตัว คิดเป็นร้อยละ 92.00
ผลการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรั บแกงหยวกพร้ อมบริโภคในถุงรี ทอร์ ทเพาซ์
(ส่วนที่ 3) ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ รูปแบบตัวหนังสือชื่อผลิตภัณฑ์ ตัวหนังสือแสดงข้อมูล ที่แสดงบนฉลากผลิตภั ณฑ์
การสื่อถึงของโลโก้ สีพ้ืนฉลาก แสดงผลดังตารางที่ 1 นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.00 สนใจหากมีแกงหยวก
พร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ จะซื้อแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 และอยากให้มี
ราคา 30.00 บาท (น้าหนัก 105 กรัม) ต่อชิ้นสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.00
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมและความต้องการต่อบรรจุภัณฑ์แกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์
ปัจจัย
รูปแบบตัวหนังสือสาหรับชื่อผลิตภัณฑ์
ทางการ
กึ่งทางการ
ไทยประดิษฐ์
สนุกสนาน
รูปแบบตัวหนังสือแสดงข้อมูลบนฉลาก
ทางการ
กึ่งทางการ
ไทยประดิษฐ์
รูปแบบโลโก้
สื่อถึงแหล่งผลิต
ความเป็นอาหาร
ความสนุก
สีพนื้ ของฉลาก
เขียว
ส้ม
ขาว

ความถี่

ร้อยละ

31
45
15
9

31
45
15
9

23
56
21

23
56
21

19
71
10

19
71
10

49
26
25

49
26
25

3. การออกแบบรูปแบบกราฟิก
ผลการออกแบบรูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) จากผลการสนทนากลุ่มและการทาแบบสอบถามผู้วิจัยนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบกราฟิก 3 แบบ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 1-3
ตารางที่ 2 ผลของการออกแบบกราฟิก รายละเอียดรูปแบบกราฟิกจากการสนทนากลุ่มและตอบแบบสอบถาม
รูปแบบที่ 1
พื้นฉลากสีสม้ อ่อน ขอบข้างสีขาว
ไม่มภี าพพืน้ หลัง
ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวหนังสือสีขาวเงาสี
น้าตาลเข้ม
ชื่อผลิตภัณฑ์แบบกึ่งทางการ ผสมตัว
ประดิษฐ์
จัดวางองค์ประกอบตรงกลาง

รูปแบบที่ 2
พื้นฉลากสีเขียวเข้ม
มีภาพพืน้ หลัง
ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวหนังสือสีขาวเงา
สีดา
ชื่อผลิตภัณฑ์แบบกึ่งทางการผสมตัว
ประดิษฐ์
จัดวางองค์ประกอบทั้งซ้าย และ
ขวา

รูปแบบที่ 3
พื้นฉลากสีน้าตาลเข้ม
มีภาพพืน้ หลัง
ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวหนังสือสีขาว
ขอบสีเหลือง
ชื่อผลิตภัณฑ์แบบกึ่งทางการผสม
ตัวประดิษฐ์
จัดวางองค์ประกอบชิดขวา
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ภาพที่ 1 รูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) แบบที่ 1

ภาพที่ 2 รูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) แบบที่ 2

ภาพที่ 3 รูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) แบบที่ 3
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ผลการเลือ กรู ปแบบกราฟิ ก (โลโก้ แ ละฉลาก) จากกลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคเป้ า หมาย จ านวน 30 คน โดยการใช้
แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิงในจานวนที่เท่ากัน คือ คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มอี ายุ 19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี และอายุ 22-24 ปี คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 20.00 และ 15.00 ตามล าดั บ กลุ่ ม ตั ว อย่า งส่ ว นใหญ่ เลื อ กรู ป แบบโลโก้ แ ละฉลากแบบที่ 2 คิ ด เป็ น
ร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ แบบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.33 และแบบที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยได้เสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข รูปแบบฉลากด้วยการปรับให้ตัวหนังสือในส่วนที่แสดงข้อมูลชัดเจนมากขึ้น
4. การพิมพ์รูปแบบกราฟิก
ผลการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคต่อรูปแบบกราฟิก (โลโก้ และฉลาก) สาหรับแกง
หยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ รูปแบบกราฟิกแบบที่ 2 ที่ปรับแก้ตามคาแนะนาแล้ว แสดงดังภาพที่ 4 โดยใช้
วิ ธี ก ารให้ ค ะแนนความชอบ 9-points hedonic scale (1=ไม่ ช อบมากที่ สุ ด และ 9=ชอบมากที่ สุ ด ) กั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ พิบูล สงคราม จ านวน 50 คน พบว่า ผู้ บริ โ ภคให้ ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นความชอบโดยรวม 7.96
(ชอบปานกลางถึ ง ชอบมาก) ส าหรั บด้ า นอื่น ๆ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล บนฉลาก ขนาดและรู ปแบบตั ว หนั ง สือ การจั ด วาง
องค์ประกอบ และการใช้สี กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความชอบเฉลี่ย 7.88, 7.68, 7.62 และ 7.58 ตามลาดับ

ภาพที่ 4 รูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) ที่แก้ไขเสร็จสมบูรณ์

วิจารณ์และสรุปผล
การพั ฒ นาและออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นการสร้ า งและคั ด เลื อ ก
แนวความคิด การทดสอบแนวความคิด การพัฒนาและออกแบบ การทดสอบความชอบ และการยอมรับของผู้บริโภค
จะเป็นผลให้แนวความคิดที่ได้สามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาและออกแบบกราฟิกสาหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุง
รีทอร์ทเพาซ์ได้ตรงกับความต้องการอย่างมาก โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคะแนนความชอบเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างในทุก ๆ ด้านค่อนข้างสูงนัน้ คือ ความชอบโดยรวม ข้อมูลบนฉลาก ขนาด และรูปแบบตัวหนังสือ การจัด
วางองค์ประกอบ และการใช้สี ได้คะแนนความชอบเฉลี่ย 7.96, 7.88, 7.68, 7.62 และ 7.58 ตามลาดับ โดยคะแนน
อยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก ดังนั้นรูปแบบกราฟิกที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์สาหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคใน
ถุงรีทอร์ทเพาซ์จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี
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เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแบคทีเรียที่คัดแยกจากสิ่งแวดล้อมทางทะเลของจังหวัดจันทบุรี
เพื่อการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Exopolysaccharides from bacteria isolated from marine environments of
Chanthaburi province for biotechnological applications
จิรภัทร จันทมาลี1* กาญจนา ราชสุวรรณ1 ธีรภรณ์ วงค์วินจิ ศร2 สิลารัฐ อรุณธัญญา2 และสุวรรณี ท่าสถาน2
Jirapat Chanthamalee1* Kanjana Rachsuwan1 Tirapon Wongvinison2 Selalad Aroontanya2 and
Suwanni Thasthan2
บทคัดย่อ
เอ็ ก โซพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ เ ป็ น พอลิ เ มอร์ ชี ว ภาพที่ ส ร้ า งจากจุ ลิ น ทรี ย์ ซึ่ ง น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและศึกษาสมบัติของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิต
โดยแบคทีเรียที่คัดแยกจากสิ่งแวดล้อมทางทะเลในจังหวัดจันทบุรี จากแบคทีเรียจานวน 34 ไอโซเลท มี 26 ไอโซเลท
ที่สามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในช่วง 6-76 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบด้วยวิธี Modified Alcian Blue โดย
เชื้อ EPS 8/1 มีโคโลนีเป็นเมือกเยิ้มและผลิตสารได้สูงสุด จึงนาเชื้อนี้มาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญและการ
ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ โดยการเพาะเลีย้ งในอาหารเหลว Yeast Peptone Medium พบว่าเชือ้ มีการเจริญสูงสุด (OD660 =
0.38) ในชั่วโมงที่ 48 และสามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงสุด (75 เปอร์เซ็นต์) ในชั่วโมงที่ 144 จึงใช้สภาวะ
การผลิตดังกล่าวสาหรับการทดสอบในขัน้ ต่อไป ซึ่งพบว่าเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากเชือ้ EPS 8/1 แสดงผลที่ดีใน
การดูดซับสีย้อมกก โดยดูดซับ สีแดงได้มากที่สุด (75 เปอร์เซ็นต์ ) ในด้านของปริมาณการสร้างพอลิแซ็กคาไรด์
สายพั น ธุ์ EPS 8/1 ผลิ ต สารพอลิ เมอร์ ไ ด้ เท่ า กั บ 0.94 กรั ม /ลิ ต ร ซึ่ ง ไม่ยั บยั้ง การเจริ ญ ของแบคที เรี ย ทดสอบคื อ
Escherichia coli ATCC 25923 และ Staphylococcus aureus ATCC 25922 จึงสามารถนาพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจาก
เชื้อ EPS 8/1 มาใช้เป็นวัสดุดูดซับสีที่ไม่เป็นพิษและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
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Abstract
Exopolysaccharides (EPS) are biopolymers produced by microorganisms which can be used in
biotechnology. Hence, this study aimed to screen and characterize the marine bacterial strains which had been
isolated from the marine environment in Chanthaburi Province. Twenty-six bacterial isolates out of 34 screened
bacteria could produce exopolysaccharide in the range of 6-76 percent from the tested by modified alcian blue
dye assay. The isolate EPS 8/1 formed the highly mucoid colonies and the maximum exopolysaccharide production.
So this strain was selected for the study of the relationship between growth and biopolymer production by cultivation
in Yeast Peptone Medium. The results showed that its growth reached a maximum value at 0.38 OD660 within 48
hours and exopolysaccharide production gave a highest value at 75 percent after 144 hours. As a result, this
cultivation condition was used for further study in which the polymer produced by EPS-8/1 showed good activity
in absorption of reed dyes, in which the red dye was absorbed the most at 75 percent. In term of EPS yield, the
strain EPS-8/1 was found to produce 0.94 g/L of biopolymer which did not displayed in vitro antibacterial activity
to Escherichia coli ATCC 25923 and Staphylococcus aureus ATCC 25922. Therefore, based on these results, EPS
produced by the strain EPS-8/1 could be suggested to serve as non-toxic and environmental friendly dye adsorbent.
Keywords: Exopolysaccharide, Marine bacteria, Chanthaburi, Biotechnological applications

บทนา
มหาสมุทรมีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นผิวโลก จัดเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นโลก
จึงมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อภูมิอากาศของโลก ระบบนิ เวศทะเลมีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพสูง มาก
เนื่องมาจากปัจจัยทางกายภาพที่แตกต่างกัน เช่น อุณหภูมิ ความดัน แสงสว่าง ค่าความเป็นกรด- ด่าง รวมทั้งยังมี
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในปริมาณมาก ทาให้มีแบคทีเรียหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นแหล่งของสารมัธยันตร์ชนิด
ทุติยภูมิ (secondary metabolites) ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อาจทาให้เกิดการค้นพบยาชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
ไวรัส แบคทีเรีย และมะเร็ง (Jha and Xu, 2004) เนื่องจากสิ่งมีชวี ติ ที่อยูใ่ นระบบนิเวศทะเล เช่น ฟองน้าและปะการังมัก
มีการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพออกมา จัดเป็ นกลไกการป้องกันตัวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันและทาให้เกิดการ
คั ด เลื อ กตามธรรมชาติ จุ ลิ น ทรี ย์ ทั่ ว ไปในสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศต่ า ง ๆ มั ก จะอยู่ ร วมตั ว กั น อยู่ ใ นรู ป ของ
ไบโอฟิลม์ (biofilm) (Poli et al., 2010) ซึ่งการสร้างไบโอฟิลม์ นับเป็นขัน้ ตอนสาคัญที่แบคทีเรียใช้ในการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไบโอฟิล์ม เป็นกลุ่มแบคทีเรีย (bacterial consortia) ที่อยู่ร่วมกันโดย
การฝั ง ตั ว อยู่ภ ายใต้พ อลิ เมอร์ ชี ว ภาพ (Sutherland, 1990) โดยไบโอฟิ ล์ ม เมทริ ก ซ์ ป ระกอบด้ ว ยน้ ามากกว่ า 97
เปอร์เซ็นต์ เซลล์จุลินทรีย์ พอลิเมอร์ เช่น เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ สารมัธยันตร์ชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อย
ของเซลล์ รวมถึ ง สารชีว โมเลกุ ล ต่า ง ๆ (Burmølle et al., 2014) โดยทั่ ว ไปไบโอฟิ ล์ ม ของแบคที เ รี ย มีโ ครงสร้ า งที่
ประกอบด้วยพอลิแซ็กคาไรด์ 40-95 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 1-60 เปอร์เซ็นต์ กรดนิวคลีอิก 1-10 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน
1-40 เปอร์เซ็นต์ (Flemming and Wingender, 2001) ไบโอฟิล์มมีหน้าที่พ้ืนฐานที่สาคัญต่อการอยู่รอดของจุลินทรีย์
ในสิ่งแวดล้อม เช่น การยึดเกาะบนพื้นผิว การรวมกลุ่มของเซลล์ การป้องกันเซลล์ การเพิ่มความต้านทานต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันของโฮสต์และต่อสารต้านจุลชีพ รวมถึงการเพิ่มประโยชน์ในการเก็บกักสารอาหาร จึงจัดว่าไบโอฟิล์มของ
จุลินทรีย์เป็นพื้นฐานที่สาคัญในการหมุนเวียนพลังงานในระบบนิเวศ และเป็นรูปแบบการเจริญที่ทาให้จุลินทรีย์อยู่รอด
ได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (Donato et al., 2016)
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โดยทั่วไปแบคที เรี ยทะเลมีการสร้างเอ็ กโซพอลิ แซ็กคาไรด์ (EPS) ซึ่งเป็นแหล่ งของสารอินทรีย์ละลายน้า
ที่สาคัญในระบบนิเวศทะเล (Zhang et al., 2015) เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์มีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์น้าหนักโมเลกุลสู ง
ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่ซ้ากันของน้าตาลเพนโตส (pentoses) เฮกโซส (hexoses) และกรดอะมิโน เชื่อมโยงด้วยพันธะ
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งทาให้เกิดโครงสร้างที่หลากหลายตั้งแต่โครงสร้างที่มีค่าการคงรูปสูง (stiff backbones) จนถึงโครงสร้าง
ที่ยืดหยุ่นได้ดี นอกจากนี้อาจพบสารอนินทรีย์ เช่น ฟอสเฟต หรือนานครั้งอาจพบซัลเฟตอยู่ในโครงสร้างของพอลิแซ็ก
คาไรด์อีกด้วย (Donato et al., 2016) บทบาทในเชิงสรีรวิทยาของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่สร้างจากแบคทีเรียทะเลขึ้นอยู่
กับความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเล มีรายงานถึงแบคทีเรียทะเลชนิดต่าง ๆ ที่สามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคา
ไรด์ได้ เช่ น Vibrio spp., Bacillus spp., Streptococcus spp., Lactobacillus spp, Psuedomonas spp., Alteromonas spp.,
Polaribacter sp., Zunongwangia profunda, Labrenzia sp., Cobetia marina, Nitratireductor sp., Enterobacter sp, Weissella
spp., Pedicococcus pentosaceus, Escherichis sp. และ Paracoccus zeaxanthinifaciens (Donato et al., 2016) Xanthomonas
campestris, Azotobacter vinelandii, Leuconostoc mesenteroides, Acetobacter xylinum, Streptococcus spp., Sphingomonas
paucimobilis, Sinorhizobium meliloti, Agrobacterium radiobacter, และ Alcaligenes feacalis, (Delbarre-Ladrat et al., 2014)
พอลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากแบคทีเรียทะเลชนิดต่าง ๆ มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของน้าตาลที่เป็นองค์ประกอบ
ทาให้พอลิเมอร์ที่ได้มีคุณสมบัตแิ ตกต่างกันและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างกว้างขวาง
เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากแบคทีเรียทะเลมีศักยภาพสูงในการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น
ทางด้า นการแพทย์ ส าหรับ เป็น แหล่ง ของยาต้า นมะเร็ง เภสัช ภัณ ฑ์ วิศ วกรรมเนื้อ เยื่อ (tissue engineering)
อุต สาหกรรมเครื่อ งสาอาง อุต สาหกรรมอาหาร โดยใช้เป็นสารเติมแต่ ง หรือ พรีไบโอติก (prebiotics) (Donato et
al., 2016) ด้านอุตสาหกรรมยาได้มีการนาเอาพอลิแซ็กคาไรด์มาใช้เป็นสารป้องกันมะเร็ง ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค
ช่ว ยในการเพิ ่ม ภูม ิคุ ้ม กัน ให้ก ับ ร่า งกาย (Vishal et al., 2000) นอกจากนี้พ อลิเ มอร์ชีว ภาพชนิด ดัง กล่า วยัง มี
คุณ สมบัติใ นการเร่ง การสมานแผล (Bohn and Bemiller, 1995) มีร ายงานว่า พอลิแ ซ็ก คาไรด์ที่ผ ลิต จาก Vibrio
diabolicus HE800 ถูกผลิตขายทางการค้าในชื่อ Hyalurifit ทาให้เกิดการงอกใหม่ของกระดูกและมีผลทาให้แผลที่
ผิวหนังหายได้(regeneration) นอกจากนี้พอลิแซ็กคาไรด์จาก Alteromonas infernus GY785 สามารถเพิ่มคุณสมบัติ
เชิง กลของไฮโดรเจลที ่ม ีโ ครงสร้า งพื้น ฐานเป็น เซลลูโ ลส (cellulose-based hydrogels) ที ่ใ ช้ส าหรับ วิศ วกรรม
เนื้อเยื่อกระดูกอ่อน (Laurienzo, 2010) ในอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้พอลิแซ็กคาไรด์ช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มเนื้อ
สัม ผัส ของผลิต ภัณ ฑ์อ าหารให้มีค วามเข้ม ข้น มากขึ้น หรือ ไม่ใ ห้มีก ารไหลเยิ้ม และใช้ใ นผลิต ภัณ ฑ์น ม เครื่อ งดื่ม
ลูก กวาด ซอส น้าผลไม้ และ อาหารสัตว์ (Gandhi et al., 1997) นอกจากนี้มีรายงานว่าเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ี
ผลิต จาก Pseudomonas sp. ID1 แบคทีเ รีย ทะเลที่คัด แยกจากแอนทาร์ก ติก า (Antarctica) มีส มบัติใ นการอิมัล ซิ
ไฟด์น้ามันจากอาหารและเครื่องสาอาง และยังสามารถป้อ งกันการเกิดผลึกน้าแข็ง (cryoprotective) ให้กับเซลล์
แบคทีเรีย จึง สามารถนาพอลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากแบคทีเรีย สายพัน ธุ์นี้ไปประยุก ต์ใช้ในอุต สาหกรรมอาหาร
เภสัชกรรมและเครื่องสาอางได้ (Carrión et al., ,2015)
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ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมี ก ารใช้ พ อลิ แ ซ็ ก คาไรด์ จ ากแบคที เ รี ย ทะเลในกระบวนการบ าบั ด ทางชี ว ภาพ
(bioremediation) เช่น การผสานน้ากับน้ามัน (emulsifiers) ในกรณีที่เกิดมลพิษน้ามัน หรือใช้เป็นคีเลเตอร์ (chelators)
สาหรับการกาจัดโลหะหนักที่เป็นพิษ มีรายงานการใช้ Paracoccus zeaxanthinifaciens subsp. payriae สาหรับผลิตสาร
พอลิเมอร์ชีวภาพที่สามารถดูดซับ Cu (II) และ Ag (I) ได้สูงถึง 400 mg Cu/g EPS และ 256 mg Ag/g EPS (Deschatre
et al., 2013) ได้ มีง านวิจั ย ที่ ศึก ษาการใช้ พอลิ แ ซ็ก คาไรด์ จาก Bacillus subtilis ในการดู ด ซั บสี แ ดง (Procion Red)
(Binupriya et al., 2010) สาหรับจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตกรรมจากเสื่อกกที่มชี ่ือเสียงในระดับประเทศ
โดยปกติกลุ่มเกษตรกรทอเสื่อกกในจังหวัดจันทบุรีนิยมใช้สีรีแอกทีฟ สีหลัก ได้แก่ แดง เขียว น้าเงิน เหลือง และสีที่ได้
จากกการผสมแม่สีหลักชนิดต่าง ๆ ปกติสีแรกอีฟมีคุณสมบัติที่สามารถละลายน้าและย้อมติดเส้นใยเซลลูโลสของกก
ได้ดี ให้สีสดใสและคงทน แต่ในขั้นตอนการย้อมมักมีการปล่อยน้าย้อมสีหรือน้าที่ผ่านการแช่กกที่มีลักษณะเป็นสี
น้าตาลคล้าเนื่องจากการผสมของสีย้อมความเข้มข้นสูงหลายชนิดลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง จึงอาจทาให้เกิดผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ (จิรภัทร จันทมาลี และคณะ, 2558) ซึ่งนิตยา เลี้ยงถนอม
และจิรภัทร จันทมาลี (2556) ได้รายงานการคัดแยก Serratia sp. A1 ที่สามารถสร้าง EPS ได้ปริมาณสูง (82.4%) จาก
แหล่งปนเปื้อนสีย้อมกกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยแบคทีเรียสายพันธุ์น้ีทาให้เกิดการลดลงของความเข้มสีย้อมกก
หลายชนิด ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีผสม และน้าเสียจริง ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าพอลิแซ็กคาไรด์ที่เชื้อสร้างขึ้นอาจช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกาจัดสีย้อม โดยอาศัยสมบั ติในการดูดซับสีของพอลิแซ็กคาไรด์ที่แบคทีเรียย่อยสีสร้างขึ้น จาก
ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากแบคทีเรียทะเลเป็นแหล่งของพอลิเมอร์ชีวภาพที่
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับยังไม่มีรายงานการคัดแยกแบคทีเรียที่สร้างพอลิแซ็กคาไรด์จากสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ในจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกและศึก ษา
ลักษณะสมบัตขิ องเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากแบคทีเรียทะเล เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ตอ่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียทะเลที่ผลิต EPS ได้ในปริมาณสูง
ในงานวิจัยนี้ใช้แบคทีเรียทะเลจานวน 34 ไอโซเลท ที่เก็บไว้ในคลังเก็บเชื้อ (stock culture) ของภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ซึ่งคัดแยกได้จากตัวอย่างจากระบบนิเวศ
ทะเลในอาเภอท่าใหม่ และอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ทรายทะเล น้าทะเล ใบไม้ หิน กระดองสัตว์ทะเล
และตัวอย่างอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเมือก นาเชื้อทั้งหมดมาทดสอบการสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ตามรายงานอ้างอิง
(Obuekwe and Al-Muttawa, 2011) โดยเพาะเลี้ ย งบนอาหาร Marine agar บ่ ม เชื้ อ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง เป็ น เวลา
24 - 48 ชั่วโมง และนาโคโลนีเดี่ยวของแต่ละสายพันธุ์มาเตรียมหัวเชื้อโดยเทียบความขุ่นให้ได้เท่ากับ McFarland
standard เบอร์ 0.5 (มีเชื้อประมาณ 10 8 cfu/ml) และเติมหัวเชื้อปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในอาหารเหลว Mineral Salt
( ส ูต ร ก ร ัม / ล ิต ร : K2HPO4 0.5, Na2SO4 0.5, NH4Cl 2, CaCl2.7H2O 0.15, MgSO.7H2O 0.02,) ป ริ ม า ต ร
3 มิลลิลิตร บรรจุทรายทะเล 2 กรัม (ทา 3 ซ้า ต่อเชื้อ 1 สายพันธุ์) บ่มหลอดทดลองที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 4 วัน ที่
ความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที จากนั้นเติมสีย้อมเมทิลีนบลู ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดตั้ง
ไว้ 5 นาที นาไปตกตะกอนโดยการปั่นเหวี่ยง 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที นาส่วนใสไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ 660 นาโนเมตร คานวณเปอร์เซ็นต์การผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ และคัดเลือกแบคทีเรียทะเลสายพันธุ์ที่ผลิตได้ปริมาณ
สูงเพื่อนาไปใช้ศกึ ษาในขั้นตอนต่อไป วิธีคานวณเปอร์เซ็นต์การผลิต EPS ของแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ทาโดยเทียบค่า
การดูดกลืนแสงกับชุดควบคุมที่ไม่เติมเชื้อ และคานวณเปอร์เซ็นต์การผลิต EPS จากสูตร
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[ ( ODชุดควบคุม – ODชุดทดลอง ) / ODชุดควบคุม ] x 100
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียทะเลสายพันธุ์ที่ผลิต EPS ได้ปริมาณสูง
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนี และสัณฐานวิทยาของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย
1,000 เท่า โดยนาเชื้อสายพันธุ์ที่มีการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในปริมาณสูง มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของโคโลนี โดยการตรวจสอบลักษณะต่าง ๆ ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น ความนูนของโคโลนี ขอบของโคโลนี ความมัน
วาวของโคโลนี สีของโคโลนี และการศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์โดยดูลักษณะของการติดสีแกรม ขนาดของเซลล์
และการเรียงตัว
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญและการผลิตเอ็ กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของแบคทีเรียทะเล
สายพันธุ์ที่ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ปริมาณสูง
นาแบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในปริมาณสูงมาเพาะเลีย้ งบน Marine agar บ่มที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง นาโคโลนีเดี่ยวไปเลี้ยงในอาหารเหลว Yeast Peptone (ลดาวัลย์ ช่วยชาติ ,
2553) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร นาไปบ่มบนเครื่องเขย่าความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนา
สารละลายที่มีเซลล์ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เติมหัวเชื้อลงในขวดรูปชมพูบ่ รรจุอาหาร
เหลว Yeast Peptone (สูต ร กรัม /ลิต ร : peptone 5, yeast extract 3, sucrose 20) ปริมาตร 350 มิลลิลิตร (ความเข้มข้น
สุดท้ายของเซลล์ในอาหารทดสอบเป็น OD660 เท่ากับ 0.1) บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 8 วัน ที่ความเร็วรอบ 200 รอบ/
นาที เก็บตัวอย่างทุก ๆ ชั่วโมงที่ 0, 48, 96, 144, 192 (ทาทั้งหมด 3 ซ้า) โดยนาเชื้อไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เพื่อวิเคราะห์การเจริญเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่เติมเชื้อ ในขณะเดียวกันทาการวิเคราะห์
ปริมาณเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ในตัวอย่างที่เก็บทุก ๆ 24 ชั่วโมง
การดูดซับสีย้อมเสื่อกกด้วยเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากแบคทีเรียทะเล
เลี้ย งเชื้อ แบคที เรี ย ทะเลสายพั น ธุ์ ที่มีก ารผลิ ต เอ็ ก โซพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ปริ ม าณสู ง ในอาหารเหลว Yeast
Peptone ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บ่มเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ทดสอบการดูดซับสีย้อมกกด้วยพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจาก
แบคทีเรียทะเล โดยนาตัวอย่างที่ ได้จากการเพาะเลี้ยงไปปั่น เหวี่ย งที่ความเร็ว รอบ 7,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา
10 นาที เพื่อแยกส่วนใส (culture supernatant) และส่วนตะกอนเซลล์ นาส่วนใสที่มีเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ละลายอยู่มา
ทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเสื่อกก 7 ชนิด ที่มีความเข้มข้นสี 50 มิลลิกรัม/ลิตร บ่มบนเครื่องเขย่าที่
ความเร็ ว 150 รอบ/นาที เป็ น เวลา 5 ชั่ว โมง จากนั้น น าไปปั่ น เหวี่ย งที่ ค วามเร็ ว รอบ 7,500 รอบ/นาที เป็ น เวลา
10 นาที นาส่วนใสมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดของสีทดสอบแต่ละชนิดเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่เติม
เชื้อและทาการคานวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซับสีย้อมเสื่อกก (Binupriya et al., 2010)
การสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบและทดสอบผลต่อการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด
การสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบ
น าแบคที เรี ย ทะเลสายพั น ธุ์ ที่มีก ารผลิ ต พอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ปริ ม าณสู ง มาเพาะเลี้ย งในอาหารเหลว Yeast
Peptone ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บ่มเชื้อเป็นเวลา 144 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นนาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 8,000 รอบ/นาที เป็ น เวลา 10 นาที ที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส จะได้ ส่ ว นใส (culture supernatant) ที่ มี
พอลิแซ็กคาไรด์ละลายอยู่และส่วนเซลล์ที่ตกตะกอน นาตะกอนที่ได้ไปหาน้าหนักเซลล์แห้งโดยการอบแห้งที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส จนกว่าน้าหนักจะคงที่ ทาการสกัดแยกเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ (Bhaskar et al., 2005; อ้างถึงใน
ลดาวัลย์ ช่วยชาติ, 2553) โดยนาส่วนใสไปตกตะกอนด้วยเอทานอลที่แช่เย็น (อัตราส่วนของสารละลายส่วนใสต่อ
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เอทานอล เป็น 1 : 2 โดยปริมาตรต่อปริมาตร) ทิ้งไว้ 1 คืนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนาตัวอย่างมาปั่นเหวี่ยง
ตกตะกอนที่ความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที เพื่อแยกเอทานอลและพอลิแซ็กคาไรด์ออกจากกัน
ล้างตะกอนพอลิเมอร์ ด้วยน้ากลั่นที่ปลอดเชื้อ จากนั้นนาตะกอนที่ได้ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จน
น้าหนักคงที่ หาปริมาณการผลิตในหน่วยกรัมของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์/ลิตร
การทดสอบผลของสารสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบต่อการเจริญของเชื้อทดสอบ
ทดสอบผลของสารสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบ (crude EPS) ต่อการยับยั้ง Escherichia coli ATCC
25923 และ Staphylococcus aureus ATCC 25922 โดยใช้สารละลายของ crude EPS (0.1 กรัม/ 100 มิลลิลิตร ของน้า
กลั่นปลอดเชื้อ) ซึ่งทาให้ปราศจากเชื้อโดยการกรองผ่านกระดาษกรองปลอดเชื้อ ขนาด 0.45 ไมครอน ในการเตรียม
เชื้อทดสอบทาโดยการป้ายเชื้อทดสอบอายุ 18 - 24 ชั่วโมง ที่เจริญในอาหารเหลว Muller Hinton ลงบนผิวหน้าของ
Muller Hinton Agar ให้กระจายทั่วจานเพาะเชือ้ จากนั้นคีบแผ่นดิสก์ปลอดเชื้อวางบนจานเพาะเชื้อแล้วหยดสารละลาย
ของ Crude EPS ปริมาตร 25 ไมโครลิตรลงบนแผ่นดิสก์ ทาทั้งหมด 3 ซ้า โดยมีชุดควบคุมที่ให้ผลบวกเป็น Ampicillin
และ Ceftazdime และชุดควบคุมที่ให้ผลลบเป็น น้ากลั่ นปลอดเชื้อ บ่มเชื้อที่อุณหภู มิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง สังเกตผลทดสอบโดยการวัดความกว้างของบริเวณโซนใส (clear zone) ในหน่วยมิลลิเมตร

ผลการศึกษา
ผลการคัดเลือกแบคทีเรียทะเลที่ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในปริมาณสูง
จากการนาแบคทีเรียทะเลจานวน 34 ไอโซเลท มาทดสอบประสิทธิภาพการผลิต เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์
ผลการทดลองพบว่าสามารถคัดเลือกได้แบคทีเรียทะเลจานวน 26 ไอโซเลท ที่มีเปอร์เซ็นต์การผลิตพอลิแซ็กคาไรด์
ในช่ว ง 6.05-71.71 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยเชื้อ EPS-8/1 และ EPS -9/2 สามารถผลิ ต พอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ได้ สู ง ที่ สุ ด (~70
เปอร์เซ็นต์) ดังตารางที่ 1 ดังนัน้ จึงคัดเลือกเฉพาะเชือ้ สองสายพันธุ์ดังกล่าวไว้สาหรับการศึกษาในขัน้ ต่อไป
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของแบคทีเรียทะเลจานวน 34 ไอโซเลท
ไอโซเลท
เปอร์เซ็นต์การผลิต EPS
ไอโซเลท
เปอร์เซ็นต์การผลิต EPS
EPS-1/3
EPS-1/4
EPS-1/6
EPS-2/2
EPS-2/3
EPS-2/4
EPS-3/4
EPS-3/5
EPS-4/1

EPS-8/2
EPS-9/2
EPS-10/1
EPS-10/2
EPS-10/3
EPS-10/4
EPS-11/2
EPS-12/1
EPS-14/1

56.42 ± 0.87
49.24 ± 4.00
26.99 ± 8.00
54.53 ± 1.55
59.28 ± 0.65
42.18 ± 2.24
45.34 ± 1.21
48.83 ± 0.34
50.06 ± 0.34

56.58 ± 1.61
71.71 ± 0.55
00.00 ± 0.00
00.00 ± 0.00
57.75 ± 3.04
06.46 ± 1.18
67.37 ± 3.68
06.05 ± 2.83
00.00 ± 0.00
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของแบคทีเรียทะเลจานวน 34 ไอโซเลท (ต่อ)
ไอโซเลท
เปอร์เซ็นต์การผลิต EPS
ไอโซเลท
เปอร์เซ็นต์การผลิต EPS
EPS-4/2
EPS-5/1
EPS-6/7
EPS-6/8
EPS-6/9
EPS-7/1
EPS-7/2
EPS-8/1

54.90 ± 2.00
61.58 ± 1.26
55.14 ± 2.00
49.36 ± 4.00
38.25 ± 0.69
61.41 ± 3.70
52.60 ± 2.87
76.07 ± 5.82

EPS-15/1
EPS-15/2
EPS-16/1
EPS-16/2
EPS-18/1
EPS-20/2
EPS-20/3

00.00 ± 0.00
00.00 ± 0.00
00.00 ± 0.00
28.57 ± 8.00
00.00 ± 0.00
00.00 ± 0.00
60.19 ± 6.03

ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียทะเลสายพันธุ์ EPS-8/1 และ EPS-9/2
ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ EPS-8/1 และ EPS-9/2 พบว่ามีรูปร่างโคโลนีกลม (circular)
ขาวขุ่ น ขอบเรี ย บ (entire) โปร่ ง แสง (translucent) ลั ก ษณะหนื ด แบบเนยแฉะ (butyrous) ขนาด 2.70 และ 2.56
มิลลิเมตร ตามลาดับ โดยเชื้อ EPS-8/1 มีโคโลนีแบนราบ (flat) ส่วนเชื้อ EPS-9/2 โคโลนีมีลักษณะโค้งนูน (convex)
ทั้งสองไอโซเลทเป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปร่างเซลล์แบบท่อนสั้น เรียงตัวแบบเดี่ยวกระจัดกระจาย พบการสร้าง
แคปซูลในทั้งสองสายพันธุ์ แต่ไม่มีการสร้างเอนโดสปอร์ โดยเชื้อ EPS-8/1 มีขนาดเซลล์ 1.20 x 2.75 ไมโครเมตร
ส่วนเชื้อ EPS-9/2 มีขนาดเซลล์ 1.85 x 2.25 ไมโครเมตร
จากการสั ง เกตพบการสร้ า งโคโลนีที่มีลัก ษณะเมือ กเยิ้ม และเป็ น มัน วาวของเชื้อ EPS-8/1 (ภาพที่ 1ก)
ส่วนเชื้อ EPS-9/2 มีลักษณะโคโลนีเป็นเมือกน้อยกว่า (ภาพที่ 1ข) นอกจากนี้พบว่าเชื้อ EPS-8/1 มีความหนาของแคปซูล
รอบตัวเซลล์น้อย (ภาพที่ 2ก) เมื่อเทียบกับเชื้อ EPS-9/2 (ภาพที่ 2ข) ประกอบกับข้อมูลการสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ที่มี
ปริมาณสูงกว่าของเชื้อ EPS-8/1 (ตารางที่ 1) ดังนัน้ จึงคัดเลือกเฉพาะเชื้อ EPS-8/1 สาหรับใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของเชื้อ EPS-8/1 (ก) และเชื้อ EPS-9/2 (ข)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 ลักษณะแคปซูลของเชื้อ EPS-8/1 (ก) และเชื้อ EPS-9/2 (ข) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (1000 เท่า)
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ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญ และการผลิต EPS ของเชื้อ EPS-8/1
จากการศึก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งการเจริ ญ และการผลิ ต เอ็ ก โซพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ข องเชื้ อ EPS-8/1
จากภาพที่ 3 พบว่าเชื้อนี้มีการเจริญสูงสุดในชั่วโมงที่ 48 โดยมีค่าการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตรเป็น 0.375
จากนั้นการเจริญของเชื้อ EPS-8/1 มีแนวโน้มลดลงตามลาดับจนถึงชั่วโมงที่ 192 ซึ่งมีคา่ OD660 เท่ากับ 0.03 แต่เชื้อมี
ปริมาณการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงสุดเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ ในชั่วโมงที่ 144

192

ชั่วโมง
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญ ( ) และการผลิต EPS (
ในระยะเวลา 0 – 192 ชั่วโมง

) ของเชื้อ EPS-8/1

ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเสื่อกกด้วย EPS ที่ผลิตจากเชื้อ EPS-8/1
จากการน าเอ็ ก โซพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ใ นส่ ว นใสที่ ไ ด้ จ ากการปั่ น เหวี่ ย งตกตะกอนเซลล์ ข องเชื้ อ EPS 8/1
มาทดสอบการดูดซับสีย้อมเสื่อกกที่มีความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม /ลิตร จานวน 7 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีน้าเงิน สีชมพู
สีเขียว สีเหลือง และสีผสม ผลการทดสอบพบว่า เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ EPS-8/1 มีประสิทธิภาพดีใน
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การดูดซับสีย้อมกก โดยสารมารถดูดซับสีแดง 75.39 เปอร์เซ็นต์ สีส้ม 41.02 เปอร์เซ็นต์ สีผสม 9.94 เปอร์เซ็นต์ สีน้าเงิน
14.90 เปอร์เซ็นต์ สีชมพู 12.12 เปอร์เซ็นต์ และสีเขียว 12.19 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่เกิดการดูดซับสีเหลือง (ภาพที่ 4)
100

% การดูดซับ
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สีแดง

สีส้ม

สีผสม

สีน้าเงิน

สีชมพู

สีเขียว

สีเหลือง

ชนิดสีย้อม
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมกกชนิดต่าง ๆ ของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากเชือ้ EPS-8/1
ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบของสารสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากเชื้อ EPS-8/1
ในการสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ EPS-8/1 จากการเพาะเลีย้ งในอาหารเหลว Yeast Peptone
เป็นเวลา 144 ชั่วโมง ใช้เอทานอลที่แช่เย็นในการตกตะกอนพอลิแซ็กคาไรด์ละลายอยู่ในส่วนใสที่ได้แยกตะกอนเซลล์
ออกไปแล้ว จากการทดลองพบว่าสามารถแยกได้สารสกัดหยาบของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ปริมาณ 0.94 ± 0.12 กรัม
ต่อลิตร หรือคิดเป็น 0.67 กรัม Crude EPS/กรัมมวลเซลล์ โดยลักษณะของ Crude EPS ที่สกัดได้มสี ีขาวครีม ซึ่งพบว่า
เชื้อ EPS-8/1 ไม่สามารถยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียทดสอบ Escherichia coli ATCC 25922 และ Staphylococcus aureus ATCC
25923 ได้ โดยไม่พบบริเวณโซนใสของการยับยัง้

วิจารณ์และสรุปผล
ในงานวิ จั ย นี้ คั ด เลื อ กแบคที เ รี ย ทะเลที่ ส ามารถผลิ ต เอ็ ก โซพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ไ ด้ ใ นปริ ม าณสู ง จ านวน
34 ไอโซเลท จากคลังเก็บเชื้อของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ซึ่งถูก
คัดแยกมาจากตัวอย่างทราย น้าทะเล และเปลือกหอย ที่เก็บจากทะเลบริเวณ อาเภอท่าใหม่ และอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร Marine agar บ่มเป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบันมีการคัดแยกแบคที เรียที่
ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น น้าทะเล ดินตะกอน ปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึก (deep-sea hydrothermal
vents) และทะเลน้าแข็ ง (Zhang et al., 2015) ในกลุ่ มจุ ลิ นทรี ย์ที่อยู่ในทะเลทั้ งหมด แบคที เรี ยและไฟโตแพลงก์ ตอน เช่ น
ไดอะตอม ไซยาโนแบคทีเรีย และไดโนแฟลกเจลเลท จัดเป็นผู้ผลิตพอลิแซ็กคา-ไรด์ที่สาคัญในระบบนิเวศของทะเล โดย
สารพอลิเมอร์ชีวภาพนี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสารป้องกันตัวเซลล์จากความแห้งแล้ง การยึดเกาะของเซลล์ในสิ่งแวดล้อม
ป้องกันเซลล์จากการถูกจับกิน การรักษากิจกรรมของเอนไซม์ที่หลั่งออกมานอกเซลล์ และยังมีบทบาทสาคัญในการเป็น
สารเคลือบเซลล์ของจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มการอยู่รอด ทาให้จุลินทรีย์มีความสามารถทนต่อสภาวะที่เค็มจัด ร้อนจัด เย็นจัด
สารอาหารไม่ เพี ยงพอ (Sutherland, 1990) ในงานวิ จั ยนี้ เลื อกใช้ วิ ธี Modified Alcian Blue dye ซึ่ งเป็ นวิ ธี อย่ างง่ ายใน
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การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ โดยใช้สีเมธิลีน บลู (methylene blue) แทนสีอัลเชียนบลู โดยที่สีทั้งสอง
ชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มสีเบสิก (basic dye) ซึ่งมีไอออนบวกที่ทาให้เกิดสีไปจับ (binding) ได้ดีกับพอลิแซ็กคาไรด์ในส่วนที่มี
สมบัติเป็นกรด (acid polysaccharides) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่แบคทีเรียผลิตขึน้ ภายหลัง
การตกตะกอนส่วนของพอลิ แซ็กคาไรด์ที่จั บกันได้ดีกับไอออนบวกของสี นาส่วนใส (filtrate) ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์เป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณของพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีสมบัติเป็นกรดในตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์
เทคนิคนี้สามารถวิเคราะห์ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ในส่วนที่เซลล์สร้างแล้วส่งออกนอกเซลล์ไปอยู่ในน้าเลี้ยงเชื้อได้ดี ทาได้
ง่ าย และเสี ยค่ าใช้จ่ ายต่ า (Thornton et al., 2007) ผลการศึกษาพบว่ามี แบคที เรี ยทะเลจ านวน 26 ไอโซเลท จาก 34
ไอโซเลท สามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ คิดเป็น 76 เปอร์เซ็นต์ของจานวนแบคทีเรียทั้งหมด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า
รายงานที่พบว่าแบคทีเรียที่คัดแยกจากทะเลอะราเบียน (Arabian sea) จาก 12 ไอโซเลท มี 5 ไอโซเลท ที่สร้างเอ็กโซพอลิ
แซ็ กคาไรด์ ได้ คิ ดเป็ น 41 เปอร์ เซ็ นต์ โดยสั งเกตเบื้องต้นจากลั กษณะโคโลนีที่เป็ นเมือกเยิ้ มบนอาหาร Zobell Marine
และรายงานผลปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ในหน่วยไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบ
ของพอลิแซ็กคาไรด์ (Jayadev et al., 2016) เปอร์เซ็นต์ของเชื้อที่ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ได้ต่างกันนั้น อาจเกิดเนื่องจากความ
แตกต่างของตัวอย่างและสภาวะที่ใช้ในการคัดแยกเชื้อ ผลจากงานวิจัยนี้พบว่าแบคทีเรียทะเลทั้ง 26 ไอโซเลท มีเปอร์เซ็นต์
การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ แตกต่างกันในช่วง 6 - 71 เปอร์เซ็นต์ โดยเชื้อ EPS-8/1 และ EPS-9/2 สามารถผลิ ต
เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงที่สุด (~70 เปอร์เซ็นต์) ดังนัน้ จึงคัดเลือกเชื้อทั้งสองชนิดนี้ไว้สาหรับการศึกษาในขั้นต่อไป
จากข้อมูลด้านลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ พบว่าเชื้อ EPS-8/1 และ EPS-9/2 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก
ที่มีลักษณะของเซลล์เป็นรูปแบบท่อน สอดคล้องกับการศึกษาของลดาวัลย์ ช่วยชาติ (2553) ที่คัดแยกแบคทีเรียสร้าง
เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย และพบแบคทีเรียแกรมบวก รูปท่อน เป็นจานวนสูงถึง 61 ไอโซเลท
ซึ่งมีรายงานการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากจุลินทรีย์หลายชนิด เช่น แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ อาร์เคีย
ฟั งไจ และสาหร่ ายบางชนิ ด (Chaitanya et al., 2013) ส าหรั บข้ อมู ลด้ านสั ณฐานวิ ทยาของโคโลนี เชื้ อ EPS-8/1 และ
EPS-9/2 สังเกตพบการสร้างโคโลนีที่มีลักษณะเมือกเยิ้มและเป็นมั นวาวของเชื้อ EPS-8/1 ซึ่งแสดงว่าเชื้อมีลั กษณะ
การสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ และหลั่งออกมานอกเซลล์ได้มากกว่าเชื้อ EPS-9/2 ซึ่งโคโลนีมีลักษณะเป็นเมือกน้อย
กว่า โดยจุลินทรีย์จะสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แล้วปล่อยออกมานอกผนังเซลล์ขณะที่มีการเจริญและเกิดเป็นลักษณะที่
เรียกว่าสารเมือก (slime) หรือยังคงติดอยู่กับเซลล์ในรูปของแคปซูลอย่างถาวรที่เรียกว่าพอลิแซ็กคาไรด์ที่อยู่ในรูปของ
แคปซูล (capsular polysaccharides) ซึ่งมีน้าหนักโมเลกุลสูง แบคทีเรียทะเลมักสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ที่อยู่ในรูปดังกล่าว
(ลดาวัลย์ ช่วยชาติ, 2553) ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณการสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ที่สูงกว่าของเชื้อ EPS-8/1
โดยเชื้อนี้ สร้ าง EPSปริ มาณ 76 เปอร์ เซ็ นต์ ในขณะที่ เชื้ อ EPS-9/2 สร้ างพอลิ แซ็ กคาไรด์ ปริ มาณ 71 เปอร์ เซ็ น ต์
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเชื้อ EPS-8/1 มีความหนาของแคปซูลรอบตัวเซลล์น้อยกว่า เมื่อเทียบกับเชื้อ EPS-9/2 แสดงว่า
เชื้อนี้สร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ถูกส่งออกนอกเซลล์ได้มากกว่าเชื้อ EPS-9/2 ที่มีความหนาของแคปซูลโดยรอบเซลล์
มากกว่า ซึ่งหากจาแนกตามโครงสร้างของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์พบว่ามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ รูปเมือกที่สร้างออกมาอยู่
ภายนอกเซลล์ มีรูปร่างไม่แน่นอน มีลักษณะเหนียวหนืดละลายน้าได้ดี ทาให้หลุดออกจากเซลล์ได้ง่าย และแคปซูลที่
ห่อหุ้มและติดอยูก่ ับผนังเซลล์ มีความหนาและมีรูปร่างที่แน่นอน (Jayadev et al., 2016) ซึ่งยากต่อการนามาศึกษา ดังนั้น
จึงคัดเลือกเฉพาะเชื้อ EPS-8/1 สาหรับใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป เนื่องจากเชื้อนี้มีการสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ แล้ว
ส่งออกนอกเซลล์ ทาให้สามารถแยกออกมาจากน้าเลีย้ งเชื้อได้โดยที่ไม่ตอ้ งทาลายเซลล์
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญและการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของเชื้อ EPS-8/1 พบว่าเชื้อมี
การสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ไปพร้อมกับการเจริญ โดยมีการผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงสุดในชั่วโมงที่ 144 (76.07 เปอร์เซ็นต์)
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ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อมีการเจริญในระยะคงที่ (stationary phase) ในขณะที่เซลล์เจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่ 48 ชั่วโมง เช่นเดียวกับ
รายงานของ ลดาวัลย์ ช่วยชาติ (2553) ที่พบว่า Bacillus amyloliquefaciens CNEP003 ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงสุด
ในชั่วโมงที่ 96 และมีการเจริ ญได้ ดี ที่ สุ ดภายหลั งการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Yeast Peptone เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
ซึ่งแบคทีเรียส่วนใหญ่มีการปล่อยเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ออกมาปริมาณมากในระหว่างการเจริญในระยะคงที่ในสภาวะ
การเพาะเลีย้ งของห้องปฏิบัตกิ าร โดยปกติแบคทีเรียมักสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ในช่วงแรกของระยะที่มีการเพิ่มจานวน
อย่างรวดเร็ว (exponential phase) และยังคงมีการสร้างอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงการเจริญในระยะคงที่ การที่เชื้อมีการสร้าง
พอลิแซ็กคาไรด์ควบคู่ไปกับการเจริญทาให้เกิดผลดีตอ่ การเพิ่มความแข็งแรงของพันธะที่ใช้ยดึ เกาะ (adhesive bond) และ
ยังเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับไบโอฟิล์มด้วย (Bragadeeswaran et al., 2011)
จากการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมกกของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ โดยใช้ สีย้อมเสื่อกก 7 ชนิด
คือ สีแดง สีส้ม สีน้าเงิน สีชมพู สีเขียว สีเหลือง และสีผสมที่ได้จากการผสมของสีย้อมกกชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
เลียนแบบในธรรมชาติที่มักพบการปนเปื้อนของสีย้อมกกหลาย ๆ ชนิดในแหล่งน้า โดยสีย้อมกกที่ถูกทิ้งลงสู่ลงสู่ดิน
และน้าทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผลิตเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี ผลการทดสอบพบว่า EPS ที่ผลิตโดยเชื้อ
EPS-8/1 มีประสิทธิภาพดีในการดูดซั บสีย้อมกกความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยรายงานเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
สีแดง และสีส้มเป็น 75.39 และ 41.02 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยชนิดของสีย้อมกกประเภทอื่น ๆ คือสีน้าเงิน สีเขียว
สีชมพู สีผสม ถูกดูดซับโดย EPS ที่ผลิตจากเชื้อ EPS-8/1 ได้น้อยมาก (~9-14 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้พบว่าไม่เกิดการ
ดูดซับสีเหลือง มีความเป็นไปได้ว่าโครงสร้างโมเลกุลของสีย้อมกกสีแดงและสีส้มอาจประกอบด้วยแคทไอออนจานวนมาก
จึงเกิดการแลกเปลี่ยนประจุได้ดีกับแอนไอออนในโครงสร้างของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากเชื้อ EPS-8/1 โดยที่
เชื้อนี้มีปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์สูงที่สุดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Modified alcian blue dye assay แสดงว่ามีแอนไอออน
ปริมาณมากอยู่ในโครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีสมบัตเิ ป็นกรด (Thornton et al., 2007)
จากการวิเคราะห์ปริมาณการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบของเชื้อ EPS-8/1 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.94
กรัม/ลิตร ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast Peptone ที่เติมซูโครส 20 กรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าสูงกว่ารายงานที่พบว่า Lactococcus
lactis subsp. cemoris NIZ B40 สามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ ได้ 0.094 กรัมต่อลิตร จากการเลี้ยงในอาหารที่มี
กลูโคส 20 กรัมต่อลิตร (Looisjesteijn et al., 1999) สภาวะการเพาะเลีย้ งเชื้อเพื่อให้เกิดการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์
มักเติมแหล่งน้าตาลคาร์บอนปริมาณมากลงไปในอาหารเลีย้ งเชื้อ เพื่อให้แบคทีเรียนาไปใช้ในการสร้างพอลิแซ็กคาไรด์
ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นน้าตาลและโปรตีน อย่างไรก็ crude EPS ของเชื้อ EPS 8/1 ไม่มีผลในการยับยั้ง E. coli ATCC
25922 และ Staphyloccus aureus ATCC 25923 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บผลวิ จั ย ของ Majolagbe และคณะในปี 2013 ที่
รายงานว่ า crude EPS ที่ ส กั ด ได้ จ าก Lentinus subnudus ไม่ มี ผ ลยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ E.coli และ Pseudomonas
aeruginosa ซึ่งในการทดลองขั้นต่อไปอาจทาการทดสอบซ้าโดยเปลี่ยนชนิดของเชื้อก่อโรค เช่น เชื้อรา ยีสต์ หรือ
แบคทีเรีย เปลี่ยนวิธีทดสอบ หรือทดลองเพิ่มความเข้มข้นของสารที่ใช้ เพื่อจะได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มในการนาไป
ประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ตอ่ ไป
โดยสรุปผลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถคัดเลือกได้สายพันธุ์ของแบคทีเรียทะเลสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่
คัดแยกจากสิ่งแวดล้อมทางทะเลในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสามารถผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในปริมาณสูง และสามารถ
ดูดซับสีย้อมกกได้ดี จึงควรมีการทดสอบต่อไปถึงศักยภาพด้านอื่น ๆ ในการนาไปใช้ บาบัดสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากเชื้อ EPS 8/1 รวมทั้งการเพิ่มปริมาณการ
ผลิต และทดสอบการนาไปใช้ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีชวี ภาพด้านอื่น ๆ ต่อไป
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การศึกษารูปแบบเส้นทางการเดินรถจัดเก็บขยะด้วยกรีดีอัลกอริทมึ
Management Refuse Collection Vehicle Route with Greedy Algorithm
วรรณพร ทีเก่ง1* มนตรี ออมสิน2 พรพิพัฒน์ ทองปรอน1 นรินทร์ จิวิตัน1 สัจจธรรม สุภาจันทร์1 และพรคิด อั้นขาว3
Wannaporn Teekeng1* Montri Omsin2 Phornphiphat Thongpron1 Narin Jiwitan1 Sajjathum Supachan1 and Pornkid Unkaw3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอรูปแบบระบบที่ช่วยวางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะมูลฝอยชุมชนในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก ที่มีข้อจากัดจากขนาดเส้นทางในหมู่บ้านและรถเก็บขยะขนาดเล็กต้อง
เก็บหลายรอบจนครบทุกจุด จึงได้นาเสนอการแก้ปัญหาด้วยการวางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะโดยใช้หลักการ
ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ หรือกรีดีอัลกอริทึม (Greedy Algorithm) พื้นที่ที่ใช้สาหรับศึกษา คือ พื้นที่หมู่ 6 และ หมู่ 7 ที่ใช้
รถกระบะประเภท 4 ล้อความจุ 2 ตันในการจัดเก็บขยะในแต่ละจุดในเขตความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วางแผนเส้นทางเก็บขยะที่เหมาะสมที่สุด เพื่อลดเวลาในการจัดเก็บและค่าเชื้อเพลิง โดยข้อมูลแต่ละจุดขยะจะจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นคือเทศบาลตาบล จุดเก็บขยะทุกจุดในหมูท่ ี่ 6 และ 7 และบ่อทิง้ ขยะด้วยตาแหน่ง
พิกัดของตาแหน่งเชิงพื้นที่ ซึ่ง โปรแกรมสามารถปรับปรุงจุดเก็บได้เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มในอนาคต การพัฒนา
โปรแกรมดังกล่าวใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูลใช้ MySQL
คาสาคัญ: กรีดีอัลกอริทึม, ระบบฐานข้อมูล, ปัญหาการจัดการเส้นทางเดินรถ, การหาคาตอบที่เหมาะสม

Abstract
This research is to present a system model which helps to plan of a garbage collecting route for garbage
truck under the responsibility of Mai Ngam Sub-district Municipality, MuangTak District, Tak Province, which has the
limitation of a road size in the village and a small garbage truck supposes to collect garbage many times to finish all
points. Therefore, to propose the way how to solve the problem by planning for a route of garbage collecting, by using
concept of Greedy Algorithm. The area of this study are Moo 6 and Moo 7 which using a 4 wheels truck, capacity 2
Ton to collect garbage of each responsibility point. The objective is to plan for a suitable garbage collecting route in
order to reduce time of collecting and fuel. The database of each waste point will keep as a relational database since
the beginning which is Sub-district Municipality, all waste points of Moo 6 and Moo 7 and also waste dump by a
coordinates of spatial location which program may update the collecting point if there is any changing in the future.
The development of such program uses PHP language and database uses MySQL.
Keywords: Greedy Algorithm, database, vehicle routing problem, optimal solution
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บทนา
เทศบาลตาบลไม้งามตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีเขตความรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน มี 3,850
หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 9,548 คน สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 รวมทั้งรักษาความสะอาดของถนน หรือ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการ
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นส่วนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขงาน
ควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค ซึ่งพบปัญหาการจัดการเดินรถเก็บขยะ
มี 2 หมู่บ้าน หมูท่ ี่ 6 และ 7 ทีม่ จี ัดเก็บตามเส้นทางหลายเส้น และเป็นถนนเส้นเล็กที่ตอ้ งใช้รถกระบะขนาด 4 ล้อ ขนาด
ความจุ 2 ตัน มีพนักงานเก็บขยะจานวน 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน และต้องนาขยะไปทิง้ ที่บ่อกาจัดขยะหลายรอบ
และใช้เวลาเดินรถเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งใช้เวลานานกว่าหมู่บ้านอื่นซึ่งติดถนนเส้นใหญ่สามารถใช้รถบรรทุกขนาด
ใหญ่คันเดียวได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนต่า และวางแผนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานได้ จึงต้องการจัดเส้นทางการเดินรถที่มรี ะยะทางสัน้ ที่สุด
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาการจัดการเส้นทางเดินรถ (Vehicle routing problem: VRP) เป็นการแก้ปัญหา
ด้านการขนส่ง โดยมีการเงื่อนไขและข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริง ซึ่งมีการนาวิธีการต่าง ๆ มาแก้ปัญหาหลาย
วิธี เช่น ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล โซลเวอร์ (Microsoft Excel Solver) และโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear
Programming) และเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นการใช้รถเก็บจานวน 1 คันจึงนาวิธีการแก้ปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) ที่นามาใช้ตัดสินใจเลือกเส้นจากจุดเริ่มต้นไปจนครบ N จุดและ
กลั บมาที่ จุ ด เริ่ ม ต้น เดิ ม ทุ ก แนวคิ ด ต้อ งการหาค าตอบที่ เหมาะสม (Optimal solution) ซึ่ ง ปั จ จุ บัน มีแ ก้ ปัญ หาด้ ว ย
อัลกอริทึมแบบต่าง ๆ เช่นกรีดีอัลกอริทึม (Greedy Algorithm) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้เกณฑ์บางอย่างที่ให้ผลดีสุ ดจาก
สภาพของปัญหาในขณะนั้น หรือเรียกว่าการตัดสินใจแบบละโมบเนื่องจากพิจารณาจากสภาพที่เป็นอยู่ อัลกอริทึม
ดังกล่าวมีการทางานที่รวดเร็ว เนื่องจากสิ่งที่ตัดสินใจเลือกไปแล้วจะไม่กลับมาเปลี่ยนการตัดสินใจอีก
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการขั้นตอนแบบละโมบ หรือกรีดีอัลกอริทึม ในการแก้ปัญหาเพื่อหา
เส้นทางหรือระยะทางที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีเงื่ อนไขไม่ซับซ้อน และมีความเข้าใจง่าย โดยนา
แนวคิดของอัลกอริทึมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลของจุดขยะ ด้วยการวัดระยะทางที่ได้จากการ
คานวณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาระยะทางที่สั้นที่สุดในการจัดเก็บขยะ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศกึ ษาเฉพาะหมู่ 6 และ 7
และกาหนดให้ระยะทางของจุดจอดระหว่างจุดจอดในการเก็บขยะ จุดละ 5 กิโลกรัม
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในการทางานและวิธีการในการศึกษา
การประมวลผล

ข้อมูลนาเข้า
-ข้อมูลระยะทางระหว่างจุดวางถังขยะ
-ข้อมูลระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้น
-ข้อมู ล ระยะทางระหว่า งจุด วางถึง ขยะไปยัง จุด ทิ้ง
ขยะ
-ข้อมูลระยะทางระหว่างจุดทิ้งขยะมายังจุดวางขยะ

-ประมวลผลข้อมูลโดยใช้กรีดีอัลกอรึทึม
-เงื่อนไขการจัดกลุ่มของจุดถังขยะโดยการแบ่งจะทาการ
จัดกลุ่มโดยใช้ น้าหนักรวมความจุการทุกของรถจัดเก็บ
ขยะประเภทสี่ ล้ อ เทข้ า ง และมี ค วามจุ น้ าหนั ก ในการ
บรรทุกขยะเท่ากับ 2 ตัน

-ข้อมูลปริมาณถังขยะในจุดวางถังขยะ

การแสดงผล
-แสดงข้อมูลชื่อจุดวางถังขยะ และข้อมูลระยะทางระหว่างจุดวางถังขยะ โดยความจุบรรทุกของรถจัดเก็บขยะประเภทสี่
ล้อเทข้าง และมีความจุ 2 ตัน
-แสดงข้อมูลระยะทางรวมการเดินรถจัดเก็บขยะ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทางาน
วิธีดาเนินการศึกษา
1. การศึกษาและรวบรวบข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการ
เก็บข้อมูลตาแหน่งจุดที่ตั้งของจุดวางขยะในพื้นที่โดยกาหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Global Positioning System: GPS)
หรือ Google maps ซึ่งแต่ละจุดวางขยะกาหนดให้มีปริมาณขยะเฉลี่ยจุดละ 5 กิโลกรัมโดยเฉลี่ย และวัดระยะทาง
ระหว่างจุดวางขยะไปยังทุกจุดวางขยะทุกจุดรวมทั้งจุดบ่อทิ้งขยะ ของหมู่ที่ 6 และ 7 รวมทั้งสิ้น 97 จุดเพื่อนามาใช้
กาหนดจุดขยะของปัญหาเพื่อทาการศึกษา และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ พื้นที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลการใช้
เชื้อเพลิงเส้นทางเดิมของการเดินทางของรถเก็บขยะของเทศบาลตาบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก รวมทั้งศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
จากเทศบาลตาบลไม้งาม ที่ต้องการวางแผนเส้นทางและงบประมาณสาหรับการปฏิบัตงิ านได้ โดยสร้างแบบจาลองใน
การออกแบบการใช้โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ (Graphic User Interface: GUI) ออกแบบส่วนการนาเข้าข้อมูล
(Input) และออกแบบฐานข้อมูลของจุดวางขยะ เป็นต้น

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลของระบบระดับสูง (Context Diagram)
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ภาพที่ 3 กระบวนวิธีการพัฒนา
3. การพั ฒ นาระบบ (System Implement) โดยใช้ โ ปรแกรม PHP และฐานข้ อ มู ล ใช้ MySQL ในรู ป แบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีขนั้ ตอนการทางานโดยใช้หลักการของกรีดอี ัลกอริทึม สามารถอธิยายได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: กาหนดโหนดในการเดินทางเป็นโหนดเริ่มต้น 1 โหนด
ขั้นตอนที่ 2: กาหนดให้โหนดที่เลือกเป็นสถานะเป็นโหนดปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาที่เป็นโหนดลูกที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดจากสถานะปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4: เลือกสถานะโหนดลูกที่ดีที่สุดออกมาโดยเลือกระยะทางระหว่างโหนดที่มีระยะทางที่สั้น
ที่สุดเพียงโหนดเดียว
ขั้นตอนที่ 5: ทาการเก็บค่าระยะทางระหว่างโหนดที่มีคา่ น้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 6: ทาการตรวจสอบว่าสามารถเลือกโหนดที่ยังเลือกให้โหนดเป็นสถานะเป็นโหนดปัจจุบันได้
อีกให้กลับไปทาขั้นตอนที่ 2 ถ้าไม่ ให้ทาขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 7: สิน้ สุดการทางานเมื่อตรวจสอบจนครบทุกโหนดแล้ว
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลการจัดการเส้นทางเดินรถเก็บขยะ หมู่ 6 และ 7 ตาบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก จานวน 97
จุด ด้วยรถกระบะ 4 ล้อ ขนาดความจุ 2 ตัน จานวน 1 คน มีพนักงานเก็บขยะจานวน 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน
โดยเริ่มต้นจากจุดจอดรถเก็บขยะ (เทศบาลตาบลไม้งาม) โดยสรุปได้ ดังนี้
1) กาหนดเส้นทางเดินรถเพื่อเก็บขยะแต่ละจุด รอบที่ 1 - 3 เริ่มต้นจากเทศบาลตาบลไม้งาม ไปยังจุดเก็บขยะที่
ใกล้ที่สุด ไปเรื่อย ๆ จนเต็มรถจากนั้นนาขยะทั้งหมดไปทิ้งที่บ่อขยะ การทางานรอบที่ 2 กาหนดให้บ่อขยะเป็นจุดเริ่มต้น
และพิจารณาจุดขยะที่ใกล้บ่อขยะที่สุด และไปยังจุดขยะที่ใกล้ที่สุดถัดไปทาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบและกลับมาจุดเริ่มต้น
จนครบทุกจุดรวมทั้งสิ้น 97 จุดรวมน้าหนักขยะที่เก็ บได้ได้ทั้งสิ้น โดยประมาณ 4,850 กิโลกรัม ระยะทางรวมทั้ งสิ้ น
ประมาณ 56,980 เมตร คิดเป็นระยะทาง 56.98 กิโลเมตรในการทางานต่อวันซึ่งเมื่อปริมาณขยะเกินน้าหนักที่รถขนได้จะ
นาไปบ่อทิง้ ขยะมูลฝอยแล้วกลับมาเก็บจุดที่เหลือจนครบ โดยโดยแต่ละรอบได้เส้นทางการเดินรถ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เส้นทางการจัดเก็บขยะโดยใช้อัลกอริทึม รอบที่ 1
รอบที่/จุดเริ่ม
1.เทศบาล
ตาบล

2.บ่อขยะ

3.บ่อขยะ

เส้นทาง
E02->E01->D28->D27->D26->D25->D24->D23->D17>D18-> D19->D20->D21->D22->D07->D08-D16->D15>D14->D13-> D12->D11->D09->D10->D06->D05->D03>D04->D02->D01-> C21-> C20->C19->C18->C16->C17>C15->C14->C13->C12->บ่อขยะ
C11->C03->C09->C10->C08->C07->C06->C05->C04>C02->
C01->B31->B29->B28->B27->B26->B25->B24->B23>B22->
B21->B20->B19->B18->B17->B16->B15->B14->B13>B07->
B06->B05->B04->B10->B09->B08->B11->B12->B03>B02->
บ่อขยะ
B01->B30->B32->C27->C28->C29->C30->C31->C32>C22->C23->C24->C25->C26->E04->E03->E05->บ่อ
ขยะ->เทศบาลตาบล
รวม

ระยะทาง
(เมตร)
15,979

น้าหนักขยะ
(กิโลกรัม)
2,000

16,497

2,000

24,504

850

56,980

4,850
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2) เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการปฏิบัตงิ านของพนักงานได้บันทึกไว้ 3 เดือนย้อนหลังกับเส้นทางการเดินรถ
โดยใช้กรี ดีอั ลกอริ ทึม โดยเปรี ย บเที ย บเป็ น 3 กรณี คื อ จ านวนจุ ดวางขยะ ระยะทางรวม และค่ าเฉลี่ ยต่อเดือน
ดังตารางที่ 2 ซึ่ง ผลจากการใช้โปรแกรมที่ใช้ หลักการของกรีดีอัลกอริทึมสามารถแนะนาเส้นทางการเดินรถที่ ใ ช้
ระยะทางสัน้ กว่าการปฏิบัตงิ านตามปกติโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 กิโลเมตร/วัน
ตารางที่ 2 ระยะทางเปรียบเทียบระหว่างระยะทางของรถเก็บขยะเฉลี่ย 3 เดือนกับเส้นทางการจัดเก็บขยะโดยใช้กรีดี
อัลกอริทึม
รายการการ
กรีดีอัลกอริทึม
บันทึกการเดิน
บันทึกการเดิน
บันทึกการเดิน
เปรียบเทียบ
รถของเดือนตุลาคม
รถของเดือน
รถของเดือน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
จานวนจุดวางถังขยะ
97 จุด
97 จุด
97 จุด
97 จุด
ระยะทางรวม
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพื่อ
เปรียบเทียบผล

56.98
กิโลเมตร/วัน
56.98
กิโลเมตร/วัน

59.05
62.14
57.70
กิโลเมตร/วัน
กิโลเมตร/วัน
กิโลเมตร/วัน
เฉลี่ยรวมต่อวันเท่ากับ 59.63 กิโลเมตร/วัน

3) โปรแกรมที่พัฒนา ผู้ใช้สามารถเปิดจากเว็บบราวเซอร์เพื่อใช้งาน โดยกาหนดสิทธิการใช้งาน ในโปรแกรมจะ
ทาการจัดเก็บตาแหน่งของจุดวางขยะแต่ละจุดในเขตพื้นที่ที่ศกึ ษา พนักงานสามารถปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังได้ และสามารถแสดงรายงานการของเส้นทางเดินรถเพื่อปฏิบัตงิ านเก็บขยะมูลฝอย ดังแสดงในภาพที่ 4 - 6

ภาพที่ 4 การป้อนข้อมูลนาเข้าแต่ละจุดวางขยะ
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ภาพที่ 5 ข้อมูลการจัดเก็บระยะทางระหว่างจุดขยะเชื่อมกับทุกจุดในฐานข้อมูล

ภาพที่ 6 รายงานการวางแผนการหาเส้นทางการเดินรถจัดเก็บขยะ
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึ ก ษาปั ญ หาเส้ น ทางเดิ น รถขยะโดยน าเอาหลั ก การของกรี ดี อั ล กอริ ทึ ม มาจั ด การกั บ ฐานข้ อ มู ล
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก โดยกาหนดเส้นทางเดินรถเก็บขยะจากจุดวางถังขยะทั้งหมด 97 จุด
น้าหนักที่บรรทุกไปทั้งสิ้น 4,850 กิโลกรัม ระยะทางรวมทั้งสิ้น 56.98 กิโลเมตร โดยได้ทาการเปรียบเทียบกับระยะ
ทางการเดินรถ เฉลี่ยระหว่าง เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีระยะทางเฉลี่ยรวมต่อวันเท่ากับ 59.63
กิโลเมตร จึงสรุปได้ว่าผลการคานวณระยะทางเฉลี่ยรวมน้อยกว่า เท่ากับ 2.65 กิโลเมตรต่อวัน ดังนั้นวิธีการดังกล่าว
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานเนื่องจากสามารถวางแผนเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะของเทศบาล
ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก และสามารถควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายเช่นค่าเชื้อเพลิงในการปฏิบัตงิ านได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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ประสิทธิภาพของน้้าอิเล็กโทรไลต์ต่อการก้าจัดสารพิษตกค้างในพริกชี้ฟ้า
Effectiveness of electrolyzed water treatment on removing pesticide residues in capsicum
วราภรณ์ กุศลารักษ์1* พนิตนาฏ อู่พุฒนิ ันท์2 และ สุวลี ฟองอินทร์3
Waraporn Kusalaruk1*, Panitnart Auputinan2 and Suwalee Fongin3
บทคัดย่อ
พริกชี้ฟ้าเป็นวัตถุดิบที่นิยมใช้กันทั่วไปในอาหาร สามารถบริโภคได้ทั้งในรูปแบบสด และปรุงสุก อย่างไรก็ตาม
พบว่าพริกชี้ฟ้าเป็นพืชที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณมาก จึงส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค งานวิจัยนี้ศึกษา
ประสิทธิภาพของน้้าอิเล็กโทรไลต์ (EO) ที่เตรียมในสภาวะแตกต่างกัน เพื่อลดสารก้าจัดศัตรูพชื กลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต
และกลุ่มคาร์บาเมตในพริกชี้ฟ้า โดยสร้างการปนเปื้อนสารก้าจัดศัตรูพืชตกค้างเริ่มต้น 10 เท่าของปริมาณสารพิษ
ตกค้ า งสู ง สู ด (MRL) ตามมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร นอกจากนี้ยั ง ตรวจสอบผลกระทบของน้้า EO ต่อ คุ ณ ภาพทาง
กายภาพของพริกชี้ฟ้า ผลพบว่าน้้า EO ที่ได้จากการเตรียมในสภาวะที่ต่างกัน มีฤทธิ์ในการก้าจัดสารพิษตกค้างได้
ต่างกัน สภาวะในการเตรียมน้้า EO ที่ดีที่สุด คือการเตรียมด้วยสารละลาย NaCl 0.50% ใช้เวลาในการผลิตน้้า EO
15 นาที ได้น้า EO ที่มีค่า pH เท่ากับ 2.20 และมีความเข้มข้นของคลอรีน (ACC) เท่ากับ 40 ppm สามารถลดปริมาณ
สารพิษตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยได้ ในขณะที่น้าประปาตรวจพบ
ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้น้า EO ไม่ส่งผลกระทบต่อร้อยละการสูญเสียน้้าหนักของพริกชีฟ้ า้
ค้าส้าคัญ: พริกชีฟ้ า้ , น้้าอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรด, สารก้าจัดศัตรูพชื ตกค้าง, คุณภาพทางกายภาพ
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1 สาขาความเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
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Abstract
Capsicum is an ingredient commonly used in foods. It can be consumed both in fresh and cooked. However,
high level of pesticide residues was found in capsicum which affects the safety of consumer. This research evaluated
the efficiency of electrolyzed water (EO) prepared in different conditions for removing organophosphate and
carbamate pesticide residues from capsicum. Samples were spiked with pesticides which residues content was
higher than maximum residue levels of agricultural standards 10 times. More over study on effect of EO water on
physical quality. The result showed that EO water prepared in different condition had a different ability in reducing
pesticide residue. 0.50%NaCl and preparing time of 15 minutes was the best condition of EO (pH 2.20 and ACC
40 ppm). It can remove organophosphate and carbamate pesticide residues to safe levels while tap water detected
unsafe level. In addition, no significant percent weight loss was found in samples treated with EO water.
Keywords: capsicum, acidic electrolyzed water, pesticide residues, physical quality

บทนา
พริกชีฟ้ า้ เป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่มคี วามจาเป็นและแทบขาดไม่ได้สาหรับการประกอบอาหารไทยหลาย
ชนิด เนื่องจากให้รสเผ็ด ทาให้เพิ่มรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดี ถือเป็นพืชที่นิยมปลูกมากเป็นอันดับต้นๆ ทั้งปลูกเพื่อ
บริโภคเอง และจาหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ ทาให้เกษตรกรในบางพื้นที่มีรายได้หลักมาจากการเพาะปลูก
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญในภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และน่าน ซึ่ง
เกษตรกรปลูกทัง้ พริกชีฟ้ า้ และพริกขีห้ นูผลใหญ่ เนื่องจากปริมาณและคุณภาพผลผลิตพริกขึน้ กับสภาพพืน้ ที่ พันธุ์และ
สภาพอากาศ จึงทาให้การปลูกพริกในภาคเหนือตอนบนมักประสบปัญหาผลผลิตเสียหาย และด้อยคุณภาพจากการ
ระบาดของโรคและแมลง เกษตรกรจึงมักใช้สารเคมีในการป้องกันสารกาจัดศัตรูพืชโดยใช้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึง
ระยะเก็บเกี่ยวเป็นประจาจึงส่งผลให้ตกค้างในผลผลิตซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งสารกาจัด
ศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใช้ ได้แก่ สารกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตซึ่งเป็นสารกาจัดแมลงที่จะมีฟอสฟอรัสซึ่ง
เป็นพิษโดยการสัมผัสแล้วซึมผ่านเข้าทางผิวหนัง ตัวยานี้จะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase ซึ่งส่งผลต่อระบบ
ประสาท สารกลุ่มนี้จะมีความเป็นพิษมากเมื่อรับประทาน หรือจากการหายใจเข้าไป ถ้าได้รับสารนี้มากเกินไปจะเกิด
อาการภายใน 24 ชั่วโมง ขั้นร้ายแรงทาให้หมดสติ ชัก หายใจลาบาก อาจตายได้ อีกชนิดหนึ่งคือสารกาจัดศัตรูพชื กลุ่ม
คาร์บาเมต สารกาจัดแมลงประเภทนี้ประกอบด้วยไนโตรเจน และซัลเฟอร์ สามารถเข้าสูร่ ่างกายได้ทางการสัมผัส การ
กิน และ การซึมผ่านผิวหนัง ไปทาหน้าที่ในการยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase และกระตุ้นให้ระบบประสาทของแมลง
ทางานมากเกินไป สารเคมีประเภทนี้จะไม่สะสมในสิ่งแวดล้อมและหมดฤทธิ์ในสภาพที่เป็นด่างอย่างรวดเร็ว สารเคมี
ประเภทนี้ที่นิยมใช้ตามท้องตลาดคือ propoxur, bendiocarb และ carbosunfan สารเหล่านีม้ คี วามเป็นพิษสูงถ้ากินเข้าไป
หรือดูดซึมผ่านผิวหนังมนุษย์ อาจส่งผลให้ระบบกล้ามเนื้อและระบบหายใจไม่สามารถทางานได้ (เครือข่ายเตือนภัย
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื , 2559)
เมื่อมีการปนเปื้อนของสารกาจัดศัตรูพืชในอาหารจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งหากร่างกายได้รับปริมาณน้อยๆ
เป็นระยะเวลานานเกิดการสะสมจะก่อให้เกิดอันตรายแบบเรือ้ รัง แต่เมื่อได้รับปริมาณมากๆ จะทาให้เกิดอันตรายแบบ
เฉียบพลัน โดยจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ร่างกายอ่อนแอ และอาจทาให้เสียชีวิตได้ (บัญญัติ, 2546)
กลุ่มเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพชื หรือไทยแพน (Thai-PAN) ได้สุ่มตรวจผักในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล
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เชียงใหม่ และอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2559 จานวน 138 ตัวอย่าง โดยกาหนดชนิดผักที่ตามความ
นิยมบริโภค 10 ชนิด และผลไม้ 6 ชนิด พบว่าพริกชี้ฟ้าแดงพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 100% (เครือข่ายเตือนภัย
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื , 2559) แม้วา่ สารเคมีกาจัดศัตรูพชื เป็นสารอันตรายที่มีผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรผู้ใช้และส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคจากสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร แต่เกษตรกรยังเลือกที่จะใช้วัตถุมพี ิษเหล่านัน้ กันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากทาให้มีผลผลิตที่ดี เก็บผลผลิตไว้ได้นานและสามารถขายได้ราคาดี ดังนั้นผลกระทบจึงตกอยู่กับ
ผู้บริโภคที่ต้องเสี่ยงรับกับสารพิษที่ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพริก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นิยมบริโภคกัน
อย่า งแพร่ ห ลาย ทั้ ง ในรู ปแบบสด ปรุ ง สุ ก และเป็ น ส่ ว นผสมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ต่า ง ๆ มากมาย เช่น ซอสพริ ก และ
เครื่องปรุงรส หากมีสารพิษตกค้าง ถึงแม้เพียงเล็กน้อยก็ทาให้เกิดสะสมและเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น การเจ็บป่วย
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการสะสมของสารกาจัดศัตรูพืช ก่อให้เกิดการลดประสิทธิภาพการทางานของอวัยวะสาคัญ เช่น
ตับและไต บั่นทอนสุขภาพจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นโรคมะเร็ง และร้ายแรงจนอาจทาให้เสียชีวิตได้ การล้างเป็น
กระบวนการแรกที่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้า งลงได้ จึงถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการกาจัด หรือลด
อันตรายเบื้องต้น จึงมีงานวิจัยหลาย ๆ งานที่ศึกษาเกี่ยวกับการล้างโดยใช้สารทาความสะอาดต่าง ๆ รวมถึงวิธี
การล้างที่ถูกต้อง เพื่อสามารถลดสารพิษตกค้างในวัตถุดิบได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
เทคนิ คการใช้ น้ าอิ เล็ กโทรไลซ์ เพื่ อลดสารพิ ษตกค้ างในพริ กชี้ ฟ้ าจึ งมี ความน่ า สนใจ เนื่ องจากน้ าอิ เล็ ก
โทรโลไลซ์เป็นสารออกซิไดซ์ซิ่งอย่างแรง สามารถลดสารเคมีอันตรายที่ตกค้างได้ (Hao et al., 2011) และมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (Huang, 2008) แต่การใช้น้าอิเล็กโทรไลซ์จะให้ได้ผลดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น
ชนิดของพืชผัก ความเข้มข้นของสารที่ใช้ล้าง ระยะเวลาในการล้าง ค่า pH ค่าความเข้มข้นของคลอรีน และค่าศักย์ออกซิ
เดชั่น - รีดักชั่น เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของน้าอิเล็กโทรไลซ์ที่เตรียมในสภาวะที่
ต่างกันเพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้างในขั้นตอนการล้าง และศึกษาผลกระทบของน้าอิเล็กโทรไลต์ต่อคุณภาพทางกายภาพ
ของพริกชี้ฟ้าด้วย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัตถุดิบ
พริกชีฟ้ า้ (Capsicum annuum Linn. Var acuminatum Fingerh)
อุปกรณ์
1. เครื่องผลิตน้าสาหรับฆ่าเชือ้ (Electrolyzed water generator) ยี่ห้อ Hario รุ่น LABO-SCI ประเทศญี่ปุ่น
2. เครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ Ohaus รุ่น ARC 120 บริษัท Ohaus ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. ตูด้ ูดควันปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตร
4. เครื่องวัดสี ยี่หอ้ Hunter Lab รุ่น Color Quest XE
5. pH meter ยี่ห้อ LT Lutron รุ่น PH-230SD
6. กระดาษทดสอบน้ายาฆ่าเชื้อ (โพแทสเซียมไอโอไดด์)
7. เครื่องแก้วและอุปกรณ์อ่นื ๆ
สารเคมี
1. ชุดทดสอบสารยาฆ่าแมลง-สารพิษตกค้างจีที (GT Pesticide Test Kit)
2. สารกาจัดศัตรูพชื : โพรฟีนอฟอส กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์โบซัลแฟน กลุ่มคาร์บาเมต
3. Sodium chloride
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วิธีการทดลอง
1. การเตรียมตัวอย่างพริกชีฟ้ า้
นาพริกชี้ฟ้าที่ซื้อมาจากตลาดแม่ต๋า จังหวัดพะเยา มาทาการคัดคุณภาพเบื้องต้นโดยการคัดแยกผลที่ไม่ดี
(ไม่มีตาหนิเนื่องจากเกิดบาดแผล เสียหายเนื่องจากเชื้อโรค และแมลง) ออกไป จากนั้นแบ่งพริกชี้ ฟ้าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ
500 กรัม เพื่อแยกปฏิบัตติ ามแผนการทดลอง
2. การเตรียมน้าอิเล็กโทรไลต์
น้าอิเล็กโทรไลต์ผลิตจากกระแสไฟฟ้า โดยใช้เครื่องผลิตน้าอิเล็กโทรไลต์ย่ีห้อ Hario รุ่น LABO-SCI โดยใช้
สารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ (NaCl) และน้า Reverse Osmosis (RO) 2 ลิ ต ร วั ด ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของคลอรี น (ACC)
โดยกระดาษทดสอบน้ายาฆ่าเชื้อ (โพแทสเซียมไอโอไดด์) วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดยเครื่องวัดความเป็นกรด่าง
(pH meter) โดยผลิตน้าอิเล็กโทรไลต์ตามสภาวะแตกต่างกันดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องน้าอิเล็กโทรไลต์ที่เตรียมในสภาวะที่ต่างกัน
ความเข้มข้นของ NaCl
(%)
0.05
0.05
0.05
0.28
0.28
0.28
0.50
0.50
0.50

เวลาในการผลิตน้า EO
(นาที)
5
10
15
5
10
15
5
10
15

pH
2.57
2.32
2.18
2.86
2.43
2.23
2.54
2.35
2.20

ACC
(ppm)
20
30
30
30
40
40
30
40
40

3. การสร้างการปนเปื้อนสารกาจัดศัตรูพชื กลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมตในตัวอย่างพริกชีฟ้ ้า
ตัว อย่า งพริก ชี้ฟ้า น้าหนัก 500 กรัม แช่ใ นสารละลายสารกาจัด ศัต รูพืชกลุ่ม ออร์ก าโนฟอสเฟต ได้แ ก่
โพรฟิโนฟอส และสารกลุ่มคาร์บาเมต คือ คาร์โบซัลแฟน ที่ระดับความเข้มข้นใกล้เคียง 10 เท่าของปริมาณสารพิษ
ตกค้า งสูง สูด (MRL) ตามมาตรฐานสิน ค้า เกษตร มกษ. 9002-2558 ปี 2558 ที่กาหนดให้ส ารโพรฟีโ นฟอสมี
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดได้ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสารคาร์โบซัลแฟนมีปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดได้
0.5 มิล ลิก รัม ต่อ กิโ ลกรัม แช่ต ัว อย่า งพริก ชี้ฟ ้า ในสารละลายสารกาจัด ศัต รูพ ืช 10 ลิต ร นาน 2 นาที จากนั้น
นาพริกที่แช่สารกาจัดศัตรูพืชทั้ง 2 กลุ่ ม ผึ่งให้แห้งในตู้เป่าลม (Laminar Air Flow) ที่อุณหภูมิห้องจนกว่าตัวอย่าง
พริกแห้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. (ดัดแปลงวิธีการจาก Hao et al., 2011)
4. ศึกษาประสิทธิภาพของน้าอิเล็กโทรไลต์ในการล้างพริกชีฟ้ า้ เพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้าง
นาตัวอย่างพริกชี้ฟ้าที่ปนเปื้อนสารกาจัดศัตรูพืชทั้ง 2 กลุ่ม (จากข้อ 3) ไปผ่านกรรมวิธีการล้างด้วยน้าอิเล็กโทร
ไลซ์ที่เตรียมในสภาวะที่แตกต่างกัน วิธีการล้างทาโดยการแช่ตัวอย่างพริกชี้ฟ้าที่ปนเปื้อนสารพิษในน้าล้าง ในอัตราส่วน
พริกชี้ฟ้าต่อน้าล้างเป็น 1 ต่อ 20 และใช้เวลาในการล้าง 5 นาที หลังจากนั้นทาการตรวจสอบสารกาจัดศัตรูพืชตกค้างใน
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ตัวอย่างพริกชี้ฟ้าก่อนและหลังการล้าง ด้วยชุดทดสอบ GT Pesticide test kit และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการล้างพริก
ชี้ฟ้าด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์กับน้าประปา ทาการทดลอง 2 ซ้า
5. ศึกษาผลของน้าอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในการล้างต่อคุณภาพของพริกชีฟ้ า้
5.1 ร้อยละการสูญเสียน้าหนักสด ทาโดยการชั่งน้าหนักก่อนและหลังทาการล้างพริกชี้ฟ้า จากนั้นนามา
คานวณร้อยละการสูญเสียน้าหนักสด ดังนี้
ร้อยละการสูญเสียน้าหนัก =
(น้าหนักก่อนล้าง-น้าหนักหลังล้าง) x 100
น้าหนักก่อนล้าง
5.2 การเปลี่ยนแปลงของสี ทาโดยการวัดค่าสีของพริกชี้ฟ้าแต่ละสิ่งทดลองอย่างละ 10 กรัม วัดค่าสีทุก
เม็ด โดยวัดค่าสีทั้งสองด้านของเม็ดพริกแต่ละเม็ด ค่าที่ได้แสดงเป็นค่า L*, a* และ b* หาค่าความแตกต่างของค่าสีใน
ตัวอย่างพริกชีฟ้ า้ ก่อนและหลังการล้าง (ΔΕ) ดังนี้
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (ΔΕ)
6. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาเร็จรูป SPSS: Statistical Package for the
Social Sciences เวอร์ชัน 22 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range test และผลต่าง
ที่ p<0.05 ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ

ผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของน้าอิเล็กโทรไลต์ในการล้างพริกชี้ฟา้ เพือ่ ลดปริมาณสารพิษตกค้าง
ทาการล้างพริกชี้ฟ้าด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์ที่เตรียมในสภาวะที่ต่างกัน ผลการทดลองพบว่าน้าอิเล็กโทรไลต์
ส่งผลต่อการลดปริมาณสารพิษตกค้างในพริกชี้ฟ้าทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต
แตกต่างกัน โดยน้าอิเล็กโทรไลต์ที่เตรียมจากสารละลาย NaCl ที่มีความเข้มข้น 0.50% ใช้เวลาในการเตรียมน้าอิเล็ก
โทรไลต์ 10 และ 15 นาที สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างในกลุ่มสารออร์กาโนฟอสเฟตได้ โดยตรวจพบสารพิษ
ตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย ส่วนน้าอิเล็กโทรไลต์ที่เตรียมในสภาวะอื่นๆ ไม่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยได้ ในขณะที่ประสิทธิภาพของน้าอิเล็กโทรไลต์ในการลดปริมาณสารพิษตกค้างในกลุ่มคาร์บาเมต
ในพริกชี้ฟ้า พบว่าการล้างพริกชี้ฟ้าด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์ส่วนใหญ่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างให้อยู่ในระดับที่
ปลอดภั ย ได้ โดยเฉพาะสารละลายอิเ ล็ ก โทรไลต์ ที่ไ ด้ จ ากการเตรี ย มด้ ว ยสารละลาย NaCl 0.50% ที่ ใ ช้เวลาใน
การเตรี ย มน้า 15 นาที สามารถลดปริ ม าณสารพิ ษได้ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากตรวจแล้ ว ไม่ พ บสารพิษ ตกค้ า ง และ
เมื่อเปรียบเทีย บกับการล้างพริก ชี้ฟ้าด้ว ยน้าประปา พบว่า น้าประปาไม่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างทั้ ง ใน
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต ให้อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยได้ ดังข้อมูลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของน้าอิเล็กโทรไลต์ตอ่ ลดปริมาณสารกาจัดศัตรูพชื 2 กลุ่ม ในตัวอย่างพริกชีฟ้ า้
Treatment

%NaCl

Time (minute)

1

0.05

5

++

++

2

0.05

10

++

+

3

0.05

15

++

+

4

0.28

5

++

++

5

0.28

10

++

+

6

0.28

15

++

+

7

0.50

5

++

++

8

0.50

10

+

+

9

0.50

15

+

-

++

++

10

Peticide residues
Organophosphate
Carbamate

น้าประปา

11
พริกไม่ล้าง
++
++
เมื่อ
- ตัวอย่างสีอ่อนกว่าหรือเท่ากับควบคุม ไม่พบสารเคมีตกค้าง
+ ตัวอย่างสีเข้มกว่าควบคุมแต่ออ่ นกว่าตัดสิน พบสารพิษตกค้างในระดับที่
+ + ตัวอย่างสีเท่ากับหรือสีเข้มกว่าตัดสิน พบสารพิษตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย
หมายเหตุ : ผลการทดลองแสดงค่าจากการทดลอง 2 ซ้า
2. ผลของน้าอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในการล้างต่อการคุณภาพของพริกชี้ฟา้
2.1 ผลของน้าอิเล็กโทรไลต์ตอ่ ร้อยละการสูญเสียน้าหนัก (%weight loss) ในพริกชีฟ้ า้
จากการทดลองพบว่า ร้ อ ยละการสู ญ เสี ย น้าหนั ก (%weight loss) ของพริ ก ชี้ฟ้า ที่ ผ่ า นการล้ า งด้ ว ย
น้าประปา (ตัวอย่างควบคุม) และพริกชี้ฟ้าที่ผ่านการล้างด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์ จากการเตรียมในสภาวะแตกต่างกัน
ไม่มีค วามแตกต่า งกั น อย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) โดยพริ ก ชี้ฟ้า ที่ ผ่ า นการล้ า งด้ ว ยน้าประปา มี ร้อ ยละ
การสู ญ เสี ย น้ าหนั ก 0.87 % ส่ ว นพริ ก ที่ ผ่ า นการล้ า งด้ ว ยน้ าอิ เ ล็ ก โทรไลต์ ที่ เ ตรี ย มในสภาวะที่ ต่ า งกั น มี ร้ อ ยละ
การสูญเสียน้าหนักอยู่ในช่วง 0.67-1.15 % ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลของน้าอิเล็กโทรไลต์ตอ่ ร้อยละการสูญเสียน้าหนัก (%weight loss) ในพริกชีฟ้ า้
Treatment

%NaCl

Time
(minute)

1

0.05

5

%weight loss
1.11 ± 0.13 ns

2

0.05

10

1.05 ± 0.07 ns

3

0.05

15

1.15 ± 0.21 ns

4

0.28

5

1.10 ± 0.00 ns

5

0.28

10

1.06 ± 0.21 ns

6

0.28

15

1.05 ± 0.07 ns

7

0.50

5

1.05 ± 0.06 ns

8

0.50

10

0.67 ± 0.04 ns

9

0.50

15

1.00 ± 0.00 ns

0.87 ± 0.33 ns
10
น้าประปา
หมายเหตุ: ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทดลอง 3 ซ้า ns แสดงถึงข้อมูลที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2.2 ผลของน้าอิเล็กโทรไลต์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงของสี
จากผลการทดลองพบว่า พริกชี้ฟ้าที่ผ่านการล้างด้วยน้าประปา และผ่านการล้างด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์ที่
เตรี ย มจากความเข้ ม ข้ น ของ NaCl 0.28% เวลาในการผลิ ต น้าอิเล็ ก โทรไลต์ 5 นาที ไม่มีค วามแตกต่า งกั น อย่า ง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) โดยมี ค่ า การเปลี่ ย นแปลงของสี (ΔΕ) น้ อ ยที่ สุ ด (1.56 และ 1.80 ตามล าดั บ )
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การล้ า งด้ ว ยน้าอิ เ ล็ ก โทรไลต์ ที่ ส ภาวะอื่ น ๆ ส่ ว นการล้ า งพริ ก ชี้ ฟ้า ด้ ว ยน้าอิเ ล็ ก โทรไลต์ที่มี
ความเข้มข้นของ NaCl 0.05 % และ 0.50% เวลาในการผลิตน้าอิเล็กโทรไลต์ 10 นาที พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สีมากที่สุด (p<0.05) โดยมีคา่ ΔΕ เท่ากับ 4.70 และ 4.74 ตามลาดับ ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลของน้าอิเล็กโทรไลต์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงของสี (ΔΕ) ในพริกชีฟ้ า้
Time
Treatment %NaCl (minute)
ΔΕ
2.80 ± 0.08 b
1
0.05
5
2

0.05

10

4.70 ± 0.25 a

3

0.05

15

2.18 ±0.27 cd

4

0.28

5

1.80 ± 0.30 de

5

0.28

10

2.37 ± 0.16 bc

6

0.28

15

2.13 ± 0.50 cd

7

0.50

5

2.72 ± 0.03 b

8

0.50

10

4.74 ± 0.18 a

9

0.50

15

2.80 ± 0.27 b

1.56 ± 0.16 e
10
น้าประปา
หมายเหตุ: ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทดลอง 3 ซ้า ตัวอักษรที่ต่างกันแสดงให้เห็น
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีร่ ะดับความเชือ่ มั่น 95%

วิจารณ์และสรุปผล
น้าอิเล็ กโทรไลต์ (EO) ที่ เตรี ยมในสภาวะที่ แตกต่างกั น ทาให้ น้า EO มีคุ ณสมบั ติที่ต่างไป คื อมีค่ า pH และ
ค่าความเข้มข้นของคลอรีนต่างกัน จึงส่งผลต่อการลดปริมาณสารกาจัดศัตรูพืช 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และกลุ่มคาร์บาเมต ได้แตกต่างกันด้วย ซึ่งน้า EO ที่มีค่า pH เท่ากับ 2.20 และมีค่าความเข้มข้นของคลอรีน เป็น 40 ppm
ที่ได้จากการเตรียมจาก NaCl 0.50% และใช้เวลาในการทาน้า EO 15 นาที นั้นสามารถลดสารพิษตกค้างได้ทั้ง 2 กลุ่มที่
ทาการศึกษา ในขณะที่น้าประปาไม่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยได้ เนื่องจากน้า EO
ที่มีฤทธิ์เป็นกรดเป็นสารที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์ซิ่งสูง จึงมีประสิทธิภาพในการกาจัดยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก
หรือผลไม้ได้ ประสิทธิภาพของน้าอิเล็กโทรไลซ์ที่มีคลอรีนอิสระที่ความเข้มข้นต่างกัน มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บ
ของเชอรี่หวาน ซึ่งน้าอิเล็กโทรไลซ์ที่มีความเข้มข้นของคลอรีน 25 50 และ 100 mg/L มีประสิทธิภาพในการรักษาความสด
และคุณภาพของตัวอย่างในระหว่างการเก็บ 20 วัน แต่การใช้ที่ความเข้มข้นสูงมาก (200 mg/L) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีกายภาพ เป็นผลทาให้เชอรี่หวานไม่มีคุณภาพ (Hayta and Aday, 2015) Hang et.al. (2018) รายงานไว้ว่า น้า EO
มีผลต่อการกาจัดสารกาจัดศัตรูพืช ได้แก่ diazinon, cyprodinil และ phosmet ในผักโขม ถั่ว และองุ่น โดยน้า EO ที่มีความ
เข้มข้นของคลอรีน (ACC) สูง และใช้ระยะเวลาในการล้างนาน (15 นาที) ส่งผลทาให้ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้มากที่สุด
และไม่มีผลต่อสี และเนื้อสั มผั สของตั วอย่าง Yongtao et.al. (2017) พบว่าสารก าจั ดศั ตรู พืช 6 ชนิด ได้ แก่ isoprocarb,
chlorpyrifos, bifenthrin, beta-cypermethrin, difenoconazole และ azoxystrobin ในถั่ ว ฝั ก ยาวถู ก ล้ า งออกได้ ด้ ว ยน้ า EO
มากกว่าการล้างด้วยน้าประปา น้าเกลือเข้มข้น 5% สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 5% และสารละลายกรดอะซิติก
เข้มข้น 5% นอกจากนี้การกาจัดสารพิษตกค้างในถั่วฝักยาวจะมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้เวลาในการล้างนานขึ้น วราภา และคณะ
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(2554) รายงานไว้ว่า สารกลุ่มออกซิไดส์ซิ่ง เช่น โอโซน น้าอิเล็กโทรไลซ์ (น้า EO) และคลอรีนไดออกไซด์ นอกจากมี
ประสิทธิภาพดีในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ยังมีประสิทธิภาพที่ดีในการสลายสารกาจัดศัตรูพืช โดยน้า EO ชนิดกรดมีผล
ต่อการลดปริมาณโพรฟิโนฟอสในใบคะน้าที่ผ่านการแช่ยาฆ่าแมลง 10 เท่าของค่า MRL ได้ ซึ่งการล้างด้วยน้า EO ชนิด
กรด 70 พีพเี อ็ม (ค่า ORP เท่ากับ 1148 mV พีเอช 2.63) สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ประมาณ 60% และเมื่อล้าง
ด้วยน้า EO ชนิดกรดเข้มข้นต่ากว่าคือ 50 พีพีเอ็ม (ค่า ORP เท่ากับ 1048 mV พีเอช 3.04) พบว่าประสิทธิภาพในการลด
สารกาจัดศัตรูพชื น้อยลง คือลดได้ 48%
จากการทดลองพบว่าการล้างพริกชี้ฟ้าโดยใช้น้าอิเล็กโทรไลต์ไม่ส่งผลกระทบต่อ ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก
สอดคล้องกับงานวิจัยของอธิพร (2547) ทีร่ ายงานว่าการล้างส้มโดยการแช่นาอิ
้ เล็กโทรไลต์นาน 4, 8 และ 16 นาที พบว่า
ไม่มผี ลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของร้อยละการสูญเสียน้าหนัก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้
และสีเปลือก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนันทวรรณ และคณะ (2558) รายงานว่าการล้างแคนตาลูปด้วยน้าเปล่า และน้า
อิเล็กโทรไลต์ เป็นเวลา 20 นาที ทาให้เกิดร้อยละการสูญเสียน้าหนักน้อยที่สุด ส่วนคุณภาพทางด้านสีของพริกชี้ฟา้ ที่ทา
การทดลอง พบว่าการล้างพริกชี้ฟ้าด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์ ทาให้ สีเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นเพราะน้าอิเล็กโทรไลต์มี
ความเป็นกรดสูง โดยมีค่า pH เท่ากับ 2.20 นอกจากนี้น้าอิเล็กโทรไลต์ยังมีกรดไฮโปรคลอรัสที่มีฤทธิ์ในการฟอกสี จึงทา
ให้สีของพริกชี้ฟ้านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับการล้างด้วยน้าประปา ผลลัพธ์ที่ได้จึงแสดงให้เห็นว่าการล้าง
พริกชี้ฟ้าด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางกายภาพด้านสีของพริกชี้ฟ้า สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร
(2558) ที่รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าสีสับปะรดตัดแต่งพันธุ์ภูแล ที่ล้างด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์ด้วยความเข้มข้นและ
เวลาต่าง ๆ ทาให้ค่าสีทุกพารามิเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นันทวรรณ และคณะ (2558) รายงานว่าการล้างแคนตาลูป
ด้วยน้าอิเล็กโทรไลต์ เป็นเวลา 10 และ 20 นาที ส่งผลต่อค่าสีของแคนตาลูปอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับการล้างด้วยน้าประปา
สรุปผลจากการทดลองนี้ พบว่าน้า EO ที่ได้จากการเตรียมในสภาวะที่ตา่ งกัน มีฤทธิ์ในการกาจัดสารพิษตกค้าง
ได้ต่างกัน ซึ่งสภาวะในการเตรียมน้า EO ที่ดที ี่สุด ที่สามารถลดปริมาณสารพิษได้มากที่สุดคือ น้า EO ที่ได้จากการเตรียม
ด้วยสารละลาย NaCl 0.50% ใช้เวลาในการผลิตน้า EO 15 นาที โดยมีค่า pH เท่ากับ 2.20 และมีความเข้มข้นของคลอรีน
(ACC) เท่ากับ 40 ppm สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ปลอดภัย และสารพิษ
ในกลุ่มคาร์บาเมต ตรวจไม่พบสารพิษตกค้างเลย นอกจากนี้น้า EO ไม่ส่งผลกระทบต่อร้อยละการสูญเสียน้าหนักของพริก
ชี้ฟ้า แต่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของพริกชี้ฟ้าเพียงเล็กน้อย ซึ่งการศึกษาต่อไปในอนาคตควรมีการศึกษาเวลาที่
ใช้ในการล้างร่วมด้วย เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการล้าง มีผลต่อการลดปริมาณสารพิษตกค้าง
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การออกแบบอะแดปเตอร์สเตอร์ในระบบส่งกาลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษา
Design of Sprocket adapter in Powertrain system of formula student car
นเร็นศ ชัยธานี1*
Naren Chaithanee1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบชิ้นส่วนในระบบส่งกาลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษาในส่วนของอะแดปเตอร์สเตอร์ ซึ่งมี
หน้าที่สง่ ผ่านแรงบิดจากสเตอร์ไปยังชุดเฟืองท้าย ในการออกแบบได้เลือกใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมเกรด 7075 ซึ่งเป็นเกรดที่มี
ความแข็งแรงสูงและมีน้าหนักเบา การพิจารณาแรงที่กระทากับอะแดปเตอร์สเตอร์เพื่อนามาวิเคราะห์ความแข็งแรงพบว่า
เป็นแรงบิดที่มาจากแรงเสียดทานสุงสุดระหว่างล้อกับถนน มีค่าเท่ากับ 575.6 นิวตัน-เมตร ส่งผ่านเพลาขับ ชุดเฟืองท้าย
และมาที่อะแดปเตอร์สเตอร์ แรงกระทานี้ถูกนาไปใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของอะแดปเตอร์สเตอร์ด้วยวิธีการทางไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าค่า Equivalent (von-Mises) Stress สูงสุดเท่ากั บ 187.5 เมกกะปาสคาล และค่า Total Deformation
สูงสุด 0.151 มิลลิเมตร เมื่อนาค่าความเค้นสูงสุดมาเปรียบเทียบกับค่าความเค้นดึงที่วัสดุสามารถรับได้พบว่าค่าความเค้น
ดึ งสู งสุ ดยั งมีค่ ามากกว่าค่ า Equivalent (von-Mises) Stress สู งสุ ดที่ เกิ ดขึ้น ทาให้ รู้ว่าอะแดปเตอร์ สเตอร์ ที่ออกแบบนี้
สามารถรับแรงได้และนาไปใช้งานได้จริงโดยมีค่าปัจจัยความปลอดภัยต่าสุดเท่ากับ 2.68 จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าอแดปเตอร์สเตอร์สามารถส่งถ่ายกาลังจากเครื่องยนต์สู่ล้อได้โดยไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงาน
คาสาคัญ: รถฟอร์มูล่านักศึกษา, ไฟไนต์เอลิเมนต์, ระบบส่งกาลัง

Abstract
This research is design of parts in powertrain system of formula student car in parts of a sprocket adapter.
The sprocket adapter responds to transmit torque form a sprocket to final drive. Aluminum series 7075 is selected
for design because of high strength and light weigh. The action force to sprocket adapter was considered form
maximum friction between tire and road via drive shaft and final drive set. That force was applied for analyze
strong of sprocket adapter by finite element method. Result of maximum equivalent (von-mises) stress is 187.5
MPa and maximum total deformation is 0.151 mm. After that maximum equivalent (von-mises) stress was
compared with tensile yield strength result is tensile yield strength more than maximum equivalent (von-mises)
stress. So, the sprocket adapter can tolerate form the force and have minimum safety factor is 2.68. For analysis
by finite element method was found that the workpiece was capable of transmitting power from the engine to the
wheel without damaging the workpiece.
Keywords: Formula student, Finite element, Powertrain.
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บทนา
ในปัจจุบันการแข่งขันรถฟอร์มูล่านักศึกษาซึ่งเป็นการแข่งขันเชิงวิศวกรรมที่ได้การรับรองจากสมาคมวิศวกรรม
ยานยนต์นานาชาติมีการแข่ งขั นทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการแข่ งขั น กั นหลายรู ปแบบทั้ งการออกแบบ
เชิ งวิ ศวกรรม การวางแผนการจั ดการใช้ จ่ ายงบประมาณภายในที ม(Cost) การน าเสนอข้ อมู ลทางธุ รกิ จ(Business
Presentation) และการแข่งขันเพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของรถ อาทิเช่น ทดสอบอัตราเร่งของรถ(Acceleration)
ทดสอบระบบช่ วงล่ างของรถ(Skid Pad) การทดสอบวิ่ งในสนามแข่ ง(Autocross) ทดสอบสมรรถนะโดยรวมของรถ
(Endurance) รถที่จะเข้าทาการแข่งขันจะถูกออกแบบและสร้างโดยนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบของกติกา [1] โดยตัว
รถแข่งเป็นแบบล้อเปิด ที่นั่งเดียว ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่เกิน 610 ซีซี ทีมที่เข้าร่วมการแข่งในแต่ละปีก็ได้
อาศั ยการศึ ก ษาจากปั ญหาของรถในปี ที่ ผ่ า นมา แล้ วน าเอามาปรั บปรุ งแก้ ไ ขพั ฒ นาต่ อยอดเพื่ อ เป็ นแนวทางใน
การออกแบบรถคันใหม่ในแต่ละส่วนของรถในทุกปี ซึ่งในการออกแบบรถฟอร์มูล่านักศึกษาจาเป็นต้องอาศัยหลักการทาง
วิศวกรรมในการออกแบบ [2] อาทิเช่น โครงรถ ตัวถัง ช่วงล่าง และ ระบบส่งกาลัง
การออกแบบชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถนอกจากจะออกแบบให้สามารถรับแรงต่าง ๆ ที่มากระทาได้แล้ว ยังต้อง
คานึงถึงน้าหนักของชิ้นส่วนนั้น ๆ ซึ่งการออกแบบควรให้ช้ินส่วนนั้นมีน้าหนักน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเทคนิคที่
เรียกว่า optimization หรือการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด [5-8] วิธีการที่จะให้ได้มาถึงค่าที่เหมาะสมที่สุดนั้นมีวิธีการ
หลากหลาย แต่วิธีที่งา่ ยที่สุดคือการทดลองแล้วปรับแบบไปเรื่อย ๆ จนได้คา่ ที่ดีที่สุด

ขาประคองเฟืองท้าย

สเตอร์

เพลาขับ

อะแดปเตอร์สเตอร์

ชุดเฟืองท้าย
ภาพที่ 1 ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบส่งกาลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษา
ในส่วนของระบบส่งกาลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษานัน้ (ดังภาพที่ 1) ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนที่ลอ้ หลัง ทาหน้าที่
ถ่ายทอดกาลังจากเครื่องยนต์ผ่านชุดคลัชช์ชุดเกียร์ โซ่กาลัง เฟืองโซ่ เพลาขับไปยังล้อ จึงถือเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้
รถวิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันรถฟอร์มูลา่ นักศึกษานั้น หนึ่งในหัวใจสาคัญในการออกแบบคือการออกแบบให้ตัวรถมีน้าหนัก
เบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะหากตัวรถมีน้าหนักเบาก็จะทาให้แรงที่ใช้ในการขับเคลื่อนก็จะน้อยลงรถก็จะทาอัตรา
เร่งได้ดี ดังนัน้ ในการออกแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ นอกจากจะต้องสามารถรับแรงที่มากระทาได้แล้วยังต้องคานึงถึงน้าหนัก
ของชิน้ ส่วนนั้น ๆ อีกด้วย
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ในงานวิจัยนี้เป็นนาเสนอการออกแบบและการวิเคราะห์ความแข็งแรงของอะแดปเตอร์สเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ชิ้นส่วนของระบบส่งกาลังของรถ ติดตัง้ อยู่ระหว่างสเตอร์กับชุดเฟืองท้าย โดยมีเป้าหมายให้อะแดปสเตอร์สามารถรับ
แรงที่มากระทาได้และมีน้าหนักเบา โดยใช้ โปรแกรม CATIA ในการออกแบบรูปทรงของชิ้น ส่วน หลังจากนั้นก็จะนา
ชิ้นส่วนที่ออกแบบแล้วไปทาการวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อหาค่าความเค้น (Stress),
การเสียรูป (Deformation) ที่เกิดจะขึ้นกับอะแดปสเตอร์ ในโปรแกรม Ansys เพื่อป้องกันการเกิดความเสีย หายที่จะ
เกิดขึ้นและสามารถนาไปสร้างชิ้นงานจริงเพื่อใช้ในรถฟอร์มูล่านักศึกษาได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนในระบบส่งกาลังของรถฟอร์มูล่า นักศึกษาโดยเขียนแบบของชิ้นงาน
ในโปรแกรม CATIA V5R20 หลังจากนัน้ นาแบบที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ใน
โปรแกรม Ansys
ออกแบบชิ้นส่วนในระบบส่งกาลังของรถฟอร์มลู ่านักศึกษา
หลั ก การออกแบบรถฟอร์ มู ล่ า นั ก ศึก ษา ส่ ว นประกอบของรถบางส่ ว นจะเลื อ กชิ้น ส่ ว นของรถที่ มี ต าม
ท้องตลาดมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพราะการสร้างชิ้นส่วนขึน้ มาเองนั้นมีตน้ ทุนสูงและมี กรรมวิธีการผลิตที่ค่อนข้างมีความ
ซับซ้อน ดังนัน้ วิธีการเลือกใช้ช้ินส่วนตามท้องตลาดมาประยุกต์ใช้ สามารถทาได้รวดเร็วกว่า การจัดหาชิ้นส่วนสารอง
หรือการบารุงรักษาก็ทาได้ง่ายกว่าเช่นกัน ส่วนประกอบหรือชิ้นงานบางส่วนที่มีลักษณะเฉพาะ จาเป็นจะต้องสร้าง
ขึ้นมาใหม่ เช่น ชิ้นส่วนบางชิ้นในระบบส่งกาลัง เป็นต้น โดยในที่น้ีจะออกแบบให้มีขั้นตอนในการสร้างที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก ใช้วัสดุน้อยแต่มีความแข็งแรงเหมาะสมกับระบบนั้นๆ ลักษณะการรับแรงของชิ้นงาน ส่วนใหญ่จะมีการ
ออกแบบให้ช้ินงานรับแรงอัดและแรงดึง ทั้งนี้เพราะวัสดุสามารถรับแรงอัดและแรงดึงได้สูงกว่าแรงเฉือนและโมเมนต์
ดัด ซึ่งจะทาให้ได้ช้ินงานที่มีขนาดเล็กและน้าหนักที่เบาลง และวัสดุที่นามาใช้ในการทาอะแดปเตอร์สเตอร์นั้นจะเป็น
อลูมิเนียมเกรด 7075 ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังตารางที่ 1 [3]
ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างกลของอลูมเิ นียมเกรด 7075
Density
Ultimate tensile strength
Tensile yield strength
Poisson’s ratio
Modulus of Elasticity

2.81 g/cc
572 MPa
503 MPa
0.33
71.7 GPa

วิเคราะห์แรงทีเ่ กิดขึ้นกับอะแดปเตอร์สเตอร์
ในการวิเคราะห์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์สเตอร์ในระบบส่งกาลังนัน้ ก่อนจะทาการวิเคราะห์
ด้ ว ยวิธีก ารทางไฟไนต์เอลิเมนต์ จะต้อ งมีก ารออกแบบเงื่อนไขต่า งๆในการวิเคราะห์เพื่อ ให้ ได้ผลลั พธ์ ที่ถูกต้อง
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยการหาขนาดของแรงที่มากระทากับชิ้นส่วน จุดที่แรงกระทา และจุดยึดต่าง ๆ
เพื่อนาเงื่อนไขเหล่านีไ้ ปใส่ในโปรแกรมคานวณ
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แรงที่กระทากับอะแดปเตอร์สเตอร์ในระบบส่งกาลังนั้น มาจากเครื่องยนต์ ส่งผ่านชุดเกียร์ ผ่านโซ่ ผ่านสเตอร์
แล้วมาที่อะแดปเตอร์สเตอร์ จากนั้นถูกส่งต่อไปที่ชุดเฟืองท้าย ผ่านเพลาขับแล้วไปที่ล้อ ซึ่งหากแรงที่มาจากเครื่องยนต์
นั้นมีค่าสูงกว่าแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนนจะทาให้ล้อเกิดการหมุนฟรี แรงสูงสุดที่กระทากับชุดส่งกาลังจะมี
ค่าเท่ากับแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนน แต่ถ้าหากแรงที่มาจากเครื่องยนต์ นั้นไม่สามารถทาให้ล้อหมุนฟรีได้แรง
สูงสุดที่กระทากับชุดส่งกาลังนั้นจะมีค่าเท่ากับแรงที่มาจากเครื่องยนต์นนั้ เอง
พิจารณาแรงที่มาจากเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ที่ใช้ในรถฟอร์มูล่านักศึกษาครั้งนี้คือเครื่องยนต์ Honda CBR500
ซึ่งให้ค่าแรงบิดสูงสุดที่เพลาข้อเหวี่ยงเท่ากับ 43 นิวตันเมตร ที่ 7000 รอบต่อนาที[4] ส่งผ่านเกียร์ที่ให้แรงบิดสูงสุดคือ
เกียร์ 1 ที่อัตราทด 3.285 ต่อ 1 และอัตราทดเฟืองท้ายได้จากการออกแบบของทีมมีค่า 4.17 ต่อ 1 เมื่อนาค่าต่าง ๆ เหล่านี้
มาคานาณก็จะได้แรงที่กระทากับอะแดปเตอร์สเตอร์ ดังนี้
พิจารณาแรงบิดที่สเตอร์หลัง ที่เกิดจากแรงบิดของเครื่องยนต์ ดังภาพที่ 2
TsterF  Tengine  i1
TsterF  43  3.285  141.3 Nm
TsterRE  TsterF  iF
TsterRE  141.255  4.17  589.0 Nm

TsterRE

TsterF

ภาพที่ 2 แผ่นผังวัตถุอิสระของการส่งแรงจากเครื่องยนต์ไปยังชุดเฟืองท้าย
พิจารณาแรงบิดที่สเตอร์หลัง ที่เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนน ดังภาพที่ 3
Fwheel  mg / 2
Fwheel  1.4  330  9.81 / 2  2266 N
TsterRW  Fwheel  rwheel
TsterRW  2266  0.254  575.6 Nm

ภาพที่ 3 แผ่นผังวัตถุอิสระของแรงเสียดทานที่ลอ้ ขับเคลื่อนกับผิวถนน
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จากการคานวณพบว่าแรงบิดที่มาจากเครื่องยนต์มีค่ามากกว่าแรงบิดที่เกิดจากแรงเสียดทานของยางกับ
ถนน ดังนัน้ แรงบิดสูงสุดที่จะกระทากับชุดอะแดปเตอร์สเตอร์จะมาจากแรงเสียดทานของยางกับถนน
พิจารณาแรงที่กระทากับอะแดปเตอร์สเตอร์ ดังภาพที่ 4
Fadapt 

Twheel
575.6

 1262.3 N
6radapt 6  0.076

Fadapt

ภาพที่ 4 แผ่นผังวัตถุอิสระของแรงที่กระทากับอะแดปเตอร์สเตอร์
เมื่อ
TsterF
Tengine

TsterRE

TsterRW
i1
if

m
g



Fwheel
rwheel
Fadapt
radapt

= ค่าแรงบิดที่สเตอร์หน้า
= ค่าแรงบิดของเครื่องยนต์ (43 นิวตันเมตร)
= ค่าแรงบิดที่สเตอร์หลังจากเครื่องยนต์
= ค่าแรงบิดที่สเตอร์หลังจากล้อ
= อัตราทดเกียร์ 1 (3.285 ต่อ 1)
= อัตราทดเฟืองท้าย (4.170 ต่อ 1)
= น้าหนักทัง้ หมดของตัวรถ (330 กิโลกรัม)
= แรงโน้มถ่วงของโลก
= สัมประสิทธิแ์ รงเสียดทานระหว่างพื้นถนนกับยางสลิค (1.4)
= แรงเสียดทานระหว่างพื้นถนนกับยางสลิค
= รัศมีของล้อ (0.254 เมตร)
= แรงที่เกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์สเตอร์
= รัศมีของอะแดปเตอร์สเตอร์ (0.076 เมตร)

วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์สเตอร์
หลังจากคานวณหาขนาดของแรงที่กระทากับอะแดปเตอร์สเตอร์ได้แล้ว จากนั้นก็นาไปวิเคราะห์ความ
เสียหายที่จะเกิดขึน้ ด้วยโปรแกรม Ansys โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อคือตาแหน่งที่แรงกระทาและจุดยึด ดังภาพที่ 5 แรง
จะกระทาที่จุดยึดสกรูทั้ง 6 รู ส่วนจุดยึดอยู่ที่บริเวณตรงกลางส่วนที่เป็นร่องสไปน์ที่เชื่อมต่อไปยังชุดเฟืองท้าย
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Fadapt
Fadapt

Fadapt
Fadapt

Fadapt

Fadapt

ภาพที่ 5 แผ่นผังวัตถุอิสระของแรงที่กระทากับอะแดปเตอร์สเตอร์ทั้ง 6 จุด
ในการวิเคราะห์ความเสียหายด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์นั้น ค่อนข้างใช้เวลาในการวิเคราะห์นานและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ หาก
รูปทรงที่นามาวิเคราะห์มีลักษณะสมมาตรสามารถที่จะทาการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตามที่สมมาตรกันได้ ดังนัน้ จากอะ
แดปเตอร์สเตอร์ที่เป็นรูปเต็มส่วนก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วนดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หนึ่งในหกส่วนของอะแดปเตอร์สเตอร์ที่ถูกแบ่ง
เพื่อความแม่นยาในการคานวณ การแบ่งอิเลเมนต์ (mashing)ที่เหมาะสมมีความสาคัญ อย่างยิ่ง ยิ่งแบ่ ง
ละเอียดก็จะได้ค่าที่แม่นยา แต่จะใช้เวลาและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ในงานวิจัยนี้ได้เลือกให้ขนาดอิเล
เมนต์ตามตารางที่ 2 ซึ่งได้จากการทดลองหาค่าอิเลเมนต์ที่เหมาะสม หากใช้จานวนอิเลเมนต์ที่มากกว่านี้ก็จะทาให้ใช้
เวลาในการคานาณนานเกินไปและยังให้คาตอบที่ใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 2 อิเลเมนต์ของโมเดล
Element size
No : of Elements
No : Nodes
Material

0.65 mm
47279
82083
Al 7075
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์สเตอร์
หลังจากวิเคราะห์ความเสียหายด้วยโปรแกรมพบว่าค่าความเค้นและค่าความเสียหาที่เกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์
สเตอร์เนื่องจากแรงบิดที่เกิดจากแรงปฏิกิริยาที่ล้อ ผลที่คือ ค่า Equivalent (von-Mises) Stress สูงสุดเท่ากับ 187.5
MPa และค่า Total Deformation สูงสุด 0.151 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8 เมื่อนาค่าความเค้นสูงสุดมา
เปรียบเทียบกับค่าความเค้นดึงที่วัสดุสามารถรับได้พบว่าค่าความเค้นดึงสูงสุดยังมีค่ามากกว่าค่าความเค้นสูงสุด
ที่เกิดขึ้น ทาให้รู้ว่าอะแดปเตอร์สเตอร์ที่ออกแบบนี้สามารถนาไปใช้งานได้จริงและมีค่าปัจจัยความปลอดภัยต่าสุด
เท่ากับ 2.68 ที่ได้จากโปรแกรมดังภาพที่ 9

ภาพที่ 7 ผลของ equivalent (van-mises) stress จากการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์

ภาพที่ 8 ผลของ Total deformation จากการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์
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(ค) ค่า safety factor
ภาพที่ 9 ค่า safety factor จากการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์

วิจารณ์และสรุปผล
จากการออกแบบชิ้นส่วนในระบบส่งกาลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษาและการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิ
เมนต์ พบว่าชิ้นงานที่ออกแบบมีความแข็งแรงสามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบของการแข่งขันได้ โดยมีค่า Equivalent
(von-Mises) Stress ที่ ได้ จากการวิเคราะห์ สู งสุ ดเท่ ากั บ 187.5 MPa เมื่อเที ยบกั บค่ า Tensile yield strength ของวั สดุ
ซึ่งมีค่า 503 MPa พบว่าชิ้นงานสามารถส่งถ่ายกาลังจากเครื่องยนต์สู่ล้อได้โดยไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานโดยมี
ค่าปัจจัยความปลอดภัยเท่ากับ 2.68 และชิ้นงานมีน้าหนักเท่ากับ 0.357 kg และสามารถประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่น ๆ
ในระบบส่งกาลังที่ได้เลือกมาใช้ อาทิเช่น ชุดเฟืองท้าย ลูกปืน หัวเพลาไตรพอด โซ่และสเตอร์หลังได้

กิตติกรรมประกาศ
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โปรแกรม CATIA และโปรแกรม Ansys ที่ใช้ในออกแบบและการจาลองโดยใช้วธิ ีไฟไนต์เอลิเมนต์ ในชิน้ ส่วนต่างๆ
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การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าอะลูมิเนียมเกรด 7075 สาหรับรถฟอร์มูล่า
นักศึกษาด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
Design and Analysis of upright part using Aluminium 7075 for student Formula
car using finite element method
จิรพงศ์ สุขาทิพย์1* สุระ ลาภทวี2 และภาสกร พันธุ์โอภาส3
Jirapong Sukatip1*, Sura Larptawee2 and Phatsakorn Pun-Ophat3
บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการออกแบบคอม้า แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษาความ
แข็งแรงของคอม้าที่ได้ออกแบบ เพื่อจะนาคอม้าไปใช้ในรถฟอร์มูล่านักศึก ษาสาหรับเข้าร่ วมแข่งขั นรถฟอร์ มู ล่ า
นักศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบว่าความแข็งแรงคอม้าโดยใช้วัสดุอะลูมิเนียม เกรด 7075 คอม้ามีค่าความเค้นสูงสุด
เท่ากับ 203.32 MPa ค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 2.4755 และการเสียรูปสูงสุด 0.66156 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อ
เปรียบความเค้นสูงสุดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับค่าจากตารางคุณสมบัติของวัสดุ
พบว่าความเค้นสูงสุดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์มีคา่ น้อยกว่าค่าจากตารางคุณสมบัตขิ องวัสดุ
คาสาคัญ: คอม้า, ไฟไนต์เอลิเมนต์, รถฟอร์มูล่านักศึกษา

Abstract
This research focus on design and analysis of upright part using finite element method for study of the
strength. To be used in the car formula student to participate in the Formula Student Car. The study found that
the strength using aluminum 7075 has a maximum stress of 203.32 MPa. The safety is 2.4755 and the maximum
deformation is 0.66156 mm. The maximum stress of finite element analysis was compared to the values in the
material properties. It was found that the maximum stress of finite element analysis was less than that of the
material properties table.
Keywords: upright, finite element, student Formula car
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บทนา
การแข่ งขั นรถฟอร์ มู ล่ าส าหรั บนั กเรี ยนและนั กศึกษา (Formula Student) เป็ นการแข่ งขั นที่ ได้ รับความนิยม
ซึ่ งเป็ นการแข่ งขั นที่ ได้ การรั บรองจากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ นานาชาติ (SAE, Society of Automotive Engineers)
มีการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการแข่งขันหลายรูปแบบทั้งการออกแบบเชิงวิศวกรรม การวางแผน
การจัดการใช้จ่ายงบประมาณภายในทีม (Cost) การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ (Business Presentation) และการแข่งขัน
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของรถ อาทิเช่น ทดสอบอัตราเร่งของรถ (Acceleration) การทดสอบวิ่งในสนามแข่ง
(Autocross) ทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของรถ (Endurance) ทดสอบระบบช่วงล่างของรถ (Skid Pad) จากการแข่งขัน
ในปีที่ผ่านมาพบว่าช่วงล่างส่งผลต่อความสามารถในการขับของนักขับอย่างยิ่งเพราะนอกจากเครื่องยนต์ที่ประสิทธิภาพ
แล้ว ช่วงล่างยังเป็นองค์ประกอบที่สาคัญรถที่จะทาให้รถมีประสิทธิภาพและคอม้าจัดเป็นชิ้นส่วนที่สาคัญในช่วงล่าง
ของรถฟอร์มูล่าเพราะมีหน้าที่ในการรองรับเพลาจากล้อ การบังคับเลีย้ ว รองรับแรงจากตัวรถ แรงในการเบรค และแรงที่
เกิดจากการเข้าโค้ง
จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบคอม้าจากอะลูมิเนียม เกรด 7075 เพื่อใช้ในรถฟอร์มูล่านักศึกษา แล้ววิเคราะห์
แล้ววิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าโดยใช้วิธีการทางไฟ ด้วยโปรแกรม Ansys ก่อนที่จะมีการนาแบบของคอม้าไป
ผลิตเพื่อใช้งานจริงในรถฟอร์มูล่านักศึกษา

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้า จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบช่วงล่างของ
รถฟอร์มูลล่านักศึกษา การออกแบบคอม้าสาหรับรถฟอร์มูล่านักศึกษา และการวิเคราะห์คอม้าสาหรับรถฟอร์มูล่า
นักศึกษาด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์
1. ศึกษาช่วงล่างของรถฟอร์มลู ล่านักศึกษา
ในการศึกษาระบบช่วงล่างของรถฟอร์มูลล่านักศึกษา เพื่อหาตาแหน่งและจุดยึดชิน้ ส่วนต่าง ๆ ในระบบช่วง
ล่างกับชิ้นงานที่จะทาการออกแบบ
2. ออกแบบคอม้าสาหรับรถฟอร์มูลา่ นักศึกษา
นาผลการศึกษาระบบช่วงล่างของรถฟอร์มูลล่านักศึกษา เพื่อออกแบบตาแหน่งการยึดต่าง ๆ ของคอม้ากับ
ระบบช่วงล่าง ซึ่งในการศึกษาครั้งนีจ้ ะเป็นการออกแบบชิ้นส่วนคอม้าสาหรับวัสดุอะลูมิเนียม เกรด 7075
3. การวิเคราะห์คอม้าสาหรับรถฟอร์มูลา่ นักศึกษาด้วยวิธกี ารทางไฟไนต์เอลิเมนต์
ในการวิเคราะห์คอม้าสาหรับรถฟอร์มูล่านักศึกษาด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ จะเป็นวิเคราะห์ความ
แข็งแรง การเสียรูปของคอม้า และการหาค่าความปลอดภัย ซึ่งหาได้จากสมการ (1) โดยเทียบจากตารางที่ 1
N

โดย

u
w

(1)

N คือ ค่าความปลอดภัย

 u คือ ค่าความแข็งแรงของคอม้าที่ออกแบบ
 w คือ ค่าความแข็งแรงของคอม้าสูงสุดที่ใช้

Proceedings
749

ตารางที่ 1 แสดงค่าคุณสมบัตวิ สั ดุของอะลูมเิ นียม เกรด 7075
Density
2.81 g/cc
Ultimate tensile strength
572 MPa
Tensile yield strength
503 MPa
Poisson’s ratio
0.33
Modulus of Elasticity
71.7 GPa

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาตาแหน่งในการยึดคอม้ากับช่วงล่าง
จาการศึกษาพบว่าตาแหน่งการยึดประกอบไปด้วย จุดยึดกลางล้อโดยผ่านลูกปืนดังภาพที่ 1 ซึง่ มีหน้าที่ใน
การยึดคอม้ากับจานเบรกและล้อ จุดยึดดิสเบรก จุดยึดปั๊มเบรก และจุดยึดกับแขนสาหรับปรับมุมโท

ภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมต่อคอม้ากับอุปกรณ์อ่นื ๆ [1]
2. ผลศึกษาช่วงล่างของรถฟอร์มูลล่านักศึกษา
การออกแบบคอม้า ของจุดต่าง ๆ นัน้ อ้างอิงมาจากช่วงล่างที่ได้ทาการออกแบบของรถฟอร์มูล่านักศึกษาที่จะ
ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งคอม้าวัสดุเป็นเหล็ก ตาแหน่งการยึดระหว่างคอม้ากับแขนสาหรับปรับมุมโท ดังแสดงในภาพที่ 2
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Front view

Right view

Isometric view

ภาพที่ 2 แบบคอม้า
3. ผลการวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้า
3.1 แรงกระทากับคอม้ากรณีการเบรก
ในการคานวณหาแรงเบรก (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) เมื่อ ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง รถมีฐานล้อเท่ากับ 1.6 เมตร จุดศูนย์ถ่วง 0.3 เมตร น้าหนักรถเท่ากับ 300 กิโลกรัม และใช้ยางสลิค
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 2.59 จะได้แรงที่กระทากับคอม้าเท่ากับ 3500 k̂ นิวตัน ดังภาพที่ 3 ซึ่งแรงจะกระทากับคอ
ม้าในทิศทางแนวแกน Z

ภาพที่ 3 แรงและทิศทางการเกิดแรงจากกรณีการเบรก
3.1.1 ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าและค่าความปลอดภัยกรณีการเบรก จากการวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้คา่ ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึน้ กับชิ้นส่วนคอม้าจะมีค่าเท่ากับ 32.347 MPa ดังภาพ
ที่ 4 และค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 15

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความเค้นของคอม้าที่เกิดแรงกรณีการเบรก
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3.1.2 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีการเบรก จากการวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้าที่เกิด
จากแรงเบรคจะมีค่าเท่ากับ 0.028 มิลลิเมตรดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีการเบรก
3.2 แรงที่กระทากับคอม้ากรณีการเข้าโค้ง
ในการคานวณหาแรงจากกรณีการเข้าโค้ง (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) เมื่อรัศมีในการ
เข้าโค้งเท่ากับ 9.125 เมตร ความเร็วเข้าโค้ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะได้แรงที่กระทากับคอม้าเท่ากับ 2750 iˆ นิวตัน
ภาพที่ 6 ซึ่งแรงจะกระทากับคอม้าในทิศทางแนวแกน X

ภาพที่ 6 แรงและทิศทางการเกิดแรงจากกรณีการเข้าโค้ง
3.2.1 ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าและค่าความปลอดภัยจากกรณีการเข้าโค้ง จากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้คา่ ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นกับชิน้ ส่วนคอม้าจะมีค่าเท่ากับ 146.4 MPa
ดังภาพที่ 7 และค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 3.4379

ภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความเค้นของคอม้าที่เกิดแรงจากเบรก

Proceedings
752

3.2.2 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้าจากกรณีการเข้าโค้ง จากการวิเคราะห์การเสียรูปของคอ
ม้าจะมีค่าเท่ากับ 0.4537 มิลลิเมตรดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีการเข้าโค้ง
3.3 แรงที่กระทากับคอม้าในส่วนบน
ในการคานวณหาแรงที่กระทากับคอม้าในส่วนบน (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) ซึ่งแขนที่
ดึงส่วนบนของคอม้ากับตัวรถ จานวน 2 แขนทามุมกันและกันเท่ากับ 50 องศา แรงขนาดเท่ากับ 1500 นิวตัน จะได้
แรงที่กระทากับคอม้าเท่ากับ 1359 iˆ -633.93 ĵ และ 1359 iˆ +633.93 ĵ นิวตัน ภาพที่ 9 ซึ่งแรงที่กระทาจะอยู่ใน
ระนวบ XY

ภาพที่ 9 แรงและทิศทางการเกิดแรงจากแรงที่กระทากับส่วนบนของคอม้า
3.3.1 ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าและค่าความปลอดภัยกรณีจากแรงจากการกระทากับ
ส่วนบนของคอม้า จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้ค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนคอม้า
จะมีค่าเท่ากับ 72.77 MPa ดังภาพที่ 10 และค่าความปลอดภัยจะมีคา่ เท่ากับ 6.9167

ภาพที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความเค้นของคอม้าจากแรงที่กระทากับส่วนบนของคอม้า
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3.3.2 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้าจากแรงที่กระทากับส่วนบนของคอม้า จากการวิเคราะห์
การเสียรูปของคอม้าจะมีค่าเท่ากับ 0.2408 มิลลิเมตรดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีจากแรงที่กระทากับส่วนบนของคอม้า
3.4 แรงที่กระทากับคอม้าในส่วนล่างข้างซ้าย
ในการคานวณหาแรงที่กระทากับคอม้าในส่วนล่างข้างซ้าย (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016)
ซึ่งแขนที่ดงึ กับส่วนล่างข้างซ้ายกับตัวรถ ทิศ 330 องศา จากแกน x แรงขนาดเท่ากับ 1750 นิวตัน จะได้แรงที่กระทา
กับคอม้าเท่ากับ 1515 iˆ -875 ĵ นิวตัน ภาพที่ 12 ซึ่งแรงที่กระทาจะอยู่ในระนวบ XY

ภาพที่ 12 แรงและทิศทางกรณีแรงที่กระทากับส่วนล่างข้างซ้าย
3.4.1 ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าและค่าความปลอดภัยกรณีแรงที่กระทากับคอม้าใน
ส่วนล่างข้างซ้าย จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้คา่ ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นกับชิน้ ส่วนคอม้า
จะมีค่าเท่ากับ 63.96 MPa ดังภาพที่ 13 และค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 7.8698

ภาพที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความเค้นของคอม้ากรณีแรงที่กระทากับส่วนล่างข้างซ้าย

Proceedings
754

3.4.2 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้าจากแรงที่กระทากับส่วนบนของคอม้า จากการวิเคราะห์
การเสียรูปของคอม้าจะมีค่าเท่ากับ 0.19217 มิลลิเมตรดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีแรงที่กระทากับส่วนล่างข้างซ้าย
3.5 แรงที่กระทากับส่วนล่างข้างขวาของคอม้า
ในการคานวณหาแรงจากกระทากับส่วนล่างข้างซ้าย (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) ซึ่งแขน
ที่ดงึ กับส่วนล่างข้างขวากับตัวรถ ทิศ 30 องศา จากแกน x แรงขนาดเท่ากับ 1750 นิวตัน จะได้แรงที่กระทากับคอม้า
เท่ากับ 1515 iˆ +875 ĵ นิวตัน ดังภาพที่ 15 ซึ่งแรงที่กระทาจะอยูใ่ นระนวบ XY

ภาพที่ 15 แรงและทิศทางกรณีแรงที่กระทากับส่วนล่างข้างขวา
3.5.1 ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าและค่าความปลอดภัยกรณีแรงที่กระทากับส่วนล่างข้าง
ขวาของคอม้า จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้คา่ ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึน้ กับชิ้นส่วนคอม้าจะมี
ค่าเท่ากับ 52.697 MPa ดังภาพที่ 16 และค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 9.5694

ภาพที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความเค้นของคอม้ากรณีแรงที่กระทากับส่วนล่างข้างขวา
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3.5.2 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้าจากแรงที่กระทากับส่วนบนของคอม้า จากการวิเคราะห์
การเสียรูปของคอม้าที่เกิดจะมีค่าเท่ากับ 0.13896 มิลลิเมตรดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีแรงที่กระทากับส่วนล่างข้างขวา
3.6 แรงที่กระทากับคอม้ากรณีรถขึ้น-ลงเนิน
ในการคานวณหาแรงที่กระทากับ คอม้ากรณีรถขึ้น-ลงเนิน (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016)
ซึ่งแขนที่ดึงกับตัวรถ ทิศ 330 องศา จากแกน x (ระนาบ XZ)แรงขนาดเท่ากับ 3000 นิวตัน จะได้แรงที่กระทากับคอ
ม้าเท่ากับ 1500 iˆ -2598 k̂ นิวตัน ดังภาพที่ 18 ซึ่งแรงที่กระทาจะอยูใ่ นระนวบ XZ

ภาพที่ 18 แรงและทิศทางที่ทากับคอม้ากรณีรถขึ้นลงเนิน
3.6.1 ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าและค่าความปลอดภัยกรณีแรงที่กระทากับคอม้าจาก
การรถขึ้น-ลงเนิน จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้คา่ ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นกับชิน้ ส่วนคอม้า
จะมีค่าเท่ากับ 54.444 MPa ดังภาพที่ 19 และค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 9.2446

ภาพที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความเค้นของคอม้ากรณีรถขึ้นลงเนิน
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3.6.2 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีแรงที่กระทากับคอม้าจากการรถขึ้น-ลงเนิน จากการ
วิเคราะห์การเสียรูปของคอม้าที่เกิดจะมีค่าเท่ากับ 0.13121 มิลลิเมตรดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีรถขึ้น-ลงเนิน
3.7 แรงที่กระทากับคอม้าทั้งหมด
ในการคานวณหาแรงที่กระทากับคอม้าทัง้ หมด 6 แรง คือแรงที่เกิดจากการเบรก การเข้าโค้ง แรงดึงของ
คอม้าส่วนบน ส่วนล่าง-ซ้ายขวาและรถขึ้น-ลงเนิน (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) จะพบแรงต่าง ๆ ที่
กระทากับคอม้า ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แรงและทิศทางที่ทากับคอม้ากรณีเกิดแรงพร้อมกันทั้งหมด
3.7.1 ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าและค่าความปลอดภัยกรณีแรงที่กระทากับคอม้าทั้งหมดพร้อมกัน
จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้ค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนคอม้าจะมีค่าเท่ากับ
203.32 ดังภาพที่ 22 และค่าความปลอดภัยจะมีคา่ เท่ากับ 2.4755

ภาพที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความเค้นของคอม้ากรณีเกิดแรงพร้อมกันทั้งหมด
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3.6.2 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณี แรงที่กระทากับ คอม้ากรณีแรงที่กระทากับคอม้า
ทั้งหมดพร้อมกัน จากการวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้าที่เกิดจะมีค่าเท่ากับ 0.66156 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 23

ภาพที่ 23 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีเกิดแรงพร้อมกันทั้งหมด

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาความแข็งแรงคอม้าโดยใช้วัสดุอะลูมิเนียม เกรด 7075 พบว่าจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
ไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้คา่ ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนคอม้ากรณีรถมีการเข้าโค้งจะมีค่าสูงสุดโดยจะมีความเค้น
จะมีค่าเท่ากับ 146.4 MPa โดยจะเกิดแรงในส่วนขาส่วนล่างของคอม้า ค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 3.4379 และ
การเสียรูปสูงสุดจะเกิดขึน้ บริเวณตาแหน่งยึดส่วนล่างด้านซ้ายของคอม้า ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 0.4537 มิลลิเมตรซึ่งเกิดจาก
การกรณีรถเข้าโค้งเช่นเดียวกัน และวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าเมื่อใส่แรงที่กระทากับคอม้าพร้อมกั นทั้งหมด
พบว่าคอม้ามีค่าความเค้นสูงสุดเท่ากับ 203.32 MPa ค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 2.4755 และการเสียรูปสูงสุด
0.66156 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบความเค้นสูงสุดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับค่าจาก
ตารางคุณสมบัติของวัสดุพบว่าความเค้นสูง สุดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ยังมีค่าสูงกว่าค่าจากตาราง
คุณสมบัตขิ องวัสดุ

ข้อเสนอแนะ
ในการวิเคราะห์คอม้าพบว่าในส่วนของตาแหนของคอม้า
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การลดของเสียในกระบวนการเคลือบกราเวียร์ กรณีศกึ ษา โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสาน
Waste Reduction in Gravure Coating Process Case study Plastic Bag Manufacturing
Factory
วรุทัย เดชตานนท์1 จิรวัฒน์ โลพันดุง1* จุฑามณี วิทยา1 ชนาภา เชือกโคกกรวด1 และ นุชวรา หาญสูงเนิน1
Warutai Dejtanon 1 , Jirawat Lopandung1* , Jutamanee Vitaya1, Chanapa Chuekkhokkruad1 and
Nuchwara Hansungnoen1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางการลดของเสียในแผนกเคลือบกราเวียร์โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสาน ซึ่งมี
แนวคิดลดของเสียของแผนกตามนโยบายของโรงงาน เนื่องจากของเสียในแผนกเคลือบกราเวียร์มีจานวนสูงกว่าแผนก
อื่น ๆ ของเสียดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 7 อย่าง ได้แก่ เคลือบไม่ติด ริมกราเวียร์ ริมผ้าผ่ากราเวียร์ ก้อนแข็งกราเวียร์
ฟิล์มเสีย เคลือบไม่ตรงมาร์ค และผ้าผ่ากราเวียร์ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังพาเรโต เพื่อคัดเลือกปัญหาที่ส่งผล
มากที่สุดที่จะนามาแก้ปัญหาพบว่าเคลือ บไม่ติดส่งผลมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาคือริมกราเวียร์คิดเป็น
ร้อยละ 25.2 ต่อมาเป็นริมผ้าผ่ากราเวียร์คดิ เป็นร้อยละ 20.5 และของเสียอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 20.6 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้
นาเทคนิคการแก้ปัญหาแบบ DMAIC มาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการลดของเสีย ทั้งนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยใช้ผังเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) และ Why-Why Analysis แล้วปรับปรุงแก้ไขโดยใช้หลักการไคเซ็น
(Kaizen) และการบารุงรักษา (Maintenance) เพื่อลดของเสีย ผลที่ได้จากการลดของเสีย ก่อนการปรับปรุงพบว่ามีของ
เสียเฉลี่ย 733.9 กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็นเงิน 88,072 บาทต่อเดือน และ 1,056,864 บาทต่อปี หลังการปรับปรุง
พบว่ามีของเสียเฉลี่ย 693.9 กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็นเงิน 83,268 บาทต่อเดือน และ 999,216 บาทต่อปี สามารถ
ลดของเสียลงเฉลี่ย 40 กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนที่ลดลง 4,800 บาทต่อเดือน หรือ 57,600 บาทต่อปี
คาสาคัญ: การลดของเสีย, เคลือบกราเวียร์, กระสอบพลาสติกสาน

1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
1 Industrial Management Program, Faculty of Industrial Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima
Province 30000
* Corresponding author e-mail : jirawat623@gmail.com

Proceedings
760

Abstract
This paper presents waste reduction strategy in gravure coating division of weaving plastic sack factory.
The gravure coating division desires to reduce this waste following the factory’s policy because the waste of this
division is the highest amount among every division. The waste is divided into seven parts including incomplete
coating product, edge of gravure, edge of split gravure fabric, gravure mass, damage film, inaccurate mark coating
and gravure split fabric. We analyze data by Pareto chart for choosing problem parts which are the top rank waste
quantity. The incomplete coating product is the highest (33.6%), the second highest are edge of gravure (20.5%)
and other waste (20.6%). Due to this reason, we deploy DMAIC solution technique for seeking waste reduction
strategy. We analyze the root cause of this problem by cause-and-effect diagram and why-why analysis. Then,
we solve and improve by Kaizen principle and maintenance for reducing waste. The result of this research is
effectively improved. Before solving the waste problem, the average waste is 733.9 kg/month which creates cost
88,072 THB/month and 1,056,864 THB/year. After solving the waste problem, the average waste is 693.9
kg/month which creates cost 83,268 THB/month and 999,216 THB/year. This research can reduce average waste
40 kg/month which can reduce cost 4,800 THB/month and 57,600 THB/year.
Keywords: waste reduction, gravure coating, plastic bag

บทนา
โรงงานผลิ ตกระสอบพลาสติกสาน เป็ นโรงงานที่ ด าเนินกิ จการด้ านการผลิต โดยมีผลิ ตภั ณฑ์หลั ก ๆ คื อ
กระสอบพลาสติกสาน โดยใช้เม็ดพลาสติกโพลีโพพีลีน (Polypropylene : PP) เป็นวัตถุดิบหลัก ปัจจุบันได้ทาการผลิตและ
จาหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกสานได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing) และกระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing) จากการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต พบว่ากระบวนการเคลือบกราเวียร์ มีปัญหาหลายอย่าง ทาให้เกิดของเสียสูง ดังนั้นทางแผนกจึงมีความ
ประสงค์ที่จะหาแนวทางในการลดของเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดของเสียของโรงงาน จากการศึกษาข้อมูล
เบือ้ งต้น พบว่ามีของเสีย 733.9 กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็นเงิน 88,072 บาทต่อเดือนและ 1,056,864 บาทต่อปี
เทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่นามาใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย DMAIC (DMAIC Problem Solving), ผังเหตุและผล
(Cause-and-Effect Diagram) , Why-Why Analysis , หลักการบารุงรักษา (Maintenance) และหลักการไคเซ็น (Kaizen) โดย
ขั้นตอนดังกล่าวมาข้างต้นเป็นการแก้ปัญหาด้วยหลักเหตุและผล ตัง้ แต่การเริ่มนิยามปัญหาไปจนถึงการนาไปสู่การแก้ไข
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการลดของเสียในแผนกเคลือบกราเวียร์ และสามารถนาแผนดังกล่าว
ไปลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้ของเสียลดลงตามนโยบายของโรงงานโดยสามารถลดของเสียลงเฉลี่ย 40 กิโลกรัมต่อเดือน
คิดเป็นต้นทุนที่ลดลง 4,800 บาทต่อเดือน หรือ 57,600 บาทต่อปี

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวิธีการดาเนินงาน
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
1. เทคนิคการแก้ปัญหาแบบ DMAIC
3. Why-Why Analysis

2. ผังเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)
4. หลักการไคเซ็น (Kaizen)
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5. หลักการบารุงรักษา (Maintenance)
วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษากระบวนการแก้ปัญหา แบบ DMAIC
เพื่อนามาเป็นแนวทางในลดของเสีย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการนิยามหรือกาหนดปัญหา
ขั้นตอนการวัด ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการปรับปรุง และขั้นตอนการควบคุม
2. ลงพื้นที่สารวจถึงปัญหา
เพื่อเก็บข้อมูลของเสียในแต่ละแผนก พบว่าแผนกทอมีของเสียมากที่สุด รองลงมาคือ แผนกเส้นเทป ต่อมา
เป็น แผนกเคลือบกราเวียร์ และแผนกเคลือบขาว แผนกพิมพ์ แผนกตัด แผนกทวิต แผนกเย็บ ตามลาดับ ดังนั้นทาง
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะหาแนวทางการลดของเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะลดของเสียของโรงงาน
3. ปรับปรุงกระบวนการโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบ DMAIC
3.1. นิยามปัญหา (Define) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลของเสียในแต่ละแผนก โดยจัดทาผังพาเรโตแสดง
ข้อมูลของเสียที่ส่งผล เพื่อเลือกปัญหาที่เหมาะสมและสามารถนาไปปรับปรุ งได้ คือ แผนกเคลือบกราเวียร์ มาเป็น
หัวข้อในการวิจัย
3.2 .วัดสภาพปัญหา (Measure) นาข้อมูลของเสียแผนกเคลือบกราเวียร์ มาจัดทาผังพาเรโต เพื่อเลือก
ปัญหาที่ส่งผลให้เกิดของเสียมากที่สุดและสามารถนาไปปรับปรุงได้ คือ เคลือบไม่ตดิ มาทาการปรับปรุง
3.3. วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา (Analyze) วิ เ คราะห์ ส าเหตุ เ คลื อ บไม่ ติด ด้ ว ยผั ง เหตุ แ ละผล และ
Why-Why Analysis เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาดังนี้ ปากดายสกปรก เครื่องจักรเก่าขาดการบารุงรักษาที่ดี
ลูกกลิ้งสกปรกขาดอุปกรณ์ชว่ ยทาความสะอาดที่เหมาะสม และขาดมาตรฐานในการทางาน
3.4. ปรับปรุงแก้ไข (Improve) กาหนดช่วงเวลาการทาความสะอาด ทาการบารุงรักษา (Maintenance)
โดยการกาหนดรอบการเปลี่ยนอะไหล่ และจัดทาไคเซ็น (Kaizen) โดยการออกแบบตะขอทาความสะอาด ทาการ
ปรับปรุง WI ให้เป็นมาตรฐาน และออกแบบรถเข็นใส่แกนกระสอบ
3.5. ควบคุม (Control) จัดทาใบตรวจสอบรายวัน และใบตรวจรายเดือน
4. สรุปผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
1. ขั้นตอนนิยามปัญหา (Define)
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นของกระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกสาน โดยแบ่งเป็น 7 แผนก ได้แก่
แผนกเส้นเทป แผนกทอ แผนกเคลือบ แผนกพิมพ์ แผนกตัด แผนกทวิต แผนกเย็บ จากนั้นได้นาข้อมูลของเสียในแต่
ละแผนกมาจัดทาผังพาเรโตเพื่อเปรียบเทียบปริมาณของเสียในแต่ละแผนก
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ภาพที่ 1 แสดงประเภทของเสียในแต่ละแผนกด้วยผังพาเรโต
จากภาพที่ 1 พบว่า แผนกทอมีข องเสี ย มากที่ สุด รองลงมาคื อ แผนกเส้ น เทป ต่อ มาเป็ น แผนกเคลือบ
กราเวียร์ และของเสียจากแผนกอื่น ๆ จากผังพาเรโตจะเห็นได้ว่าแผนกทอและแผนกเส้นเทปมีของเสียมากแต่ ไม่
เหมาะสมที่จะนามาแก้ปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจากทั้งสองแผนกใช้เครื่องจักรในการทางานเป็นหลักและเครื่องจักร
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อาจต้องใช้ต้นทุนในการปรับปรุงสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะลดของเสียในแผนกเคลือบ
กราเวียร์ซึ่งสามารถเข้าถึงกระบวนการผลิตได้ง่ายเพราะมีเครื่องจักรจานวนน้อย และใช้พ นักงานในการควบคุม
เครื่องจักร ซึ่งพนักงานทุกคนมีวิธีการทางานที่แตกต่างกันไม่เป็นมาตรฐาน
2. ขั้นตอนวัดสภาพปัญหา (Measure)
ข้อมูลของเสียแผนกเคลือบกราเวียร์โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ เคลือบไม่ติด ริมกราเวียร์ ริมผ้าผ่า กราเวีย ร์ ก้ อ นแข็ ง กราเวีย ร์ ฟิ ล์ ม เสี ย เคลือ บไม่ต รงมาร์ ค และผ้ า ผ่ ากราเวีย ร์ ระยะเวลาในการเก็ บข้อ มู ล คือ
เดือนกันยายน 2559 - เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ภาพที่ 2 แสดงประเภทของเสียในแผนกเคลือบกราเวียร์ดว้ ยผังพาเรโต
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าของเสียที่เกิดจากเคลือบไม่ติดคิดเป็นร้อยละ 33.6 ของแผนก และคิดเป็น
4,403.6 กิโลกรัม มีปริมาณสูงที่สุดในประเภทของเสียทั้งหมด รองลงมาคือ ริมกราเวียร์ คิดเป็นร้อยละ 25.2 ต่อมา
เป็นริมผ้าผ่ากราเวียร์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 20.5 และของเสียประเภทก้ อนแข็ง กราเวีย ร์ ฟิล์มเสีย เคลือบไม่ตรงมาร์ ค
ผ้าผ่ากราเวียร์ ตามลาดับ ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นการพิจารณาความสาคัญของปัญหามาเป็นหัวข้อในการศึก ษา
ผู้วิจัยจึงเลือกปัญหาของเสียที่เกิดจากเคลือบไม่ตดิ มาเป็นหัวข้อในการวิจัย
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3. ขั้นตอนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze)
วิเคราะห์การแก้ปัญหา โดยการใช้ผังเหตุและผลโดยมีปัญหาเร่งด่วนในการแก้ไขดังนี้ 1. ปากดายสกปรก
2. เครื่องจักรเก่า 3. ลูกกลิ้งสกปรก 4. ขาดมาตรฐานในการทางาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปญ
ั หาด้วยผังเหตุและผล
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why Analysis
Why 1

Why 2
ไม่มีการกาหนด
ช่วงเวลาทาความ
สะอาด
ผ่านการใช้งานเป็น
เวลานาน และขาด
การบารุงรักษาที่ดี

ไม่มีการวาง
แผนการ
บารุงรักษา

ลูกกลิง้ สกปรก

มีเศษกาวติดอยู่กับ
ลูกกลิง้

ไม่มีการทาความ
สะอาดอย่างทั่วถึง

ขาดมาตรฐานใน
การทางาน

WI ไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีคนทา

ปากดายสกปรก

เครื่องจักรเก่า

Why 3

Why 4

แนวทางการแก้ไข

-

-

กาหนดช่วงเวลาทา
ความสะอาด

เคลือบไม่ติด

กาหนดวิธกี าร
บารุงรักษา และรอบการ
เปลี่ยนอะไหล่
ออกแบบอุปกรณ์ชว่ ยทา
อุปกรณ์ที่ช่วยใน ความสะอาดให้มีขนาดที่
การทาความ
ยาวเหมาะแก่การใช้งาน
สะอาดมีขนาดสั้น และสามารถทางานได้
อย่างทั่วถึง
ขาดความใส่ใจใน จัดทา WI ให้เป็นปัจจุบัน
วิธีการทางาน
และเข้าใจง่าย

จากการวิเคราะห์ผังเหตุและผลพบว่ามีปัญหาที่ทาให้เกิดข้อบกพร่องจากการเคลือบไม่ติดอยู่หลายสาเหตุ
ส่วนของเครื่องจักร จะมีปัญหาจากเครื่องจักรเก่าเพราะขาดการบารุงรักษาที่ดี ลูกกลิ้งสกปรกเพราะขาดอุปกรณ์ที่
ช่วยทาความสะอาดอย่างเหมาะสม ปากดายสกปรก และส่วนวิธีการทางาน ขาดมาตรฐานในการทางาน พนักงาน
ขาดแรงจูงใจในการทางานจึง ได้นาสาเหตุดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis เพื่อหารากเหง้าของปัญหา
พร้อมกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
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4. ขั้นตอนปรับปรุงแก้ไข (Improve)
4.1 การแก้ไขจุดที่ก่อให้เกิดความสกปรกและตาแหน่งที่ยากลาบากในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้นาไคเซ็น
มาปรับปรุงพื้นที่การทางานของแผนกเคลือบกราเวียร์ โดยทางผู้ วิจัยได้ออกแบบตะขอทาความสะอาด ออกแบบที่
เก็บแกนกระสอบและปรับปรุงป้าย WI
ตัวอย่างใบไคเซ็นที่ใช้ในงานวิจัย ทางผู้วิจัยได้ออกแบบตะขอทาความสะอาดให้มีความยาวเพิ่มมากขึ้น
จากของเดิมที่ทาได้ไม่ทั่วถึง เพื่อให้สามารถทาความสะอาดจุดที่มขี องเสียระหว่างเดินเครื่องที่มสี าเหตุมาจากเศษกาว
เคลือบ เศษเส้นเทปได้

ภาพที่ 4 แสดงใบไคเซ็นเรื่องตะขอทาความสะอาด

4.2 การทาให้การบารุงรักษาด้วยตนเองเป็นระบบ
จากการเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมบารุงของแผนกเคลือบกราเวียร์ระหว่งวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31
ธันวาคม 2559 พบว่า มีอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนบ่อยและลงทุนบ่ อยสามอั นดับแรกคือ ใบมีดคิดเป็นร้อยละ 33.33
ลูกกลิ้งซิลิโคลนคิดเป็นร้อยละ 15.15 Cooling Join คิดเป็น 12.12 และเปลีย่ นอะไหล่อ่นื ๆ คิดเป็นร้อยละ 39.39 ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงได้จัดทารอบการเปลี่ยนอะไหล่และวิธีการบารุงรักษาของอะไหล่ทั้ง 3 ชนิดดังต่อไปนี้
4.2.1 แสดงการคานวณรอบการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร
ได้นาข้อมูลการแจ้งซ่อมบารุงมาคานวณรอบการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรโดยใช้สูตรดังนี้
รอบการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร =

ยอดการผลิตทัง้ หมด
จานวนครั้งที่เปลี่ยน
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ตารางที่ 2 แสดงรอบการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร
ลาดับ
1
2
3

รายการ
ใบมีด
ลูกกลิ้งซิลโิ คลน
Cooling Join

จานวนครั้ง ยอดการผลิต
ที่เปลี่ยน ทั้งหมด (ก.ก.)
11
5
3

507,454.16
459,892.80
439,201.69

ยอดการผลิต รอบที่ควรเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องจักร/ครั้ง
เฉลี่ย/เดือน
(ก.ก.)
ยอดการผลิต
วัน
42,287.85
46,132.20
33
38,324.40
91,978.56
72
36,600.14
146,400.56
120

4.2.2 แสดงวิธีการบารุงรักษา
4.2.2.1. ใบมีด มี สาเหตุ ของการเสี ยคื อ เกิ ดจากการใช้งานจนใบมีดหมดความคม วิธีการ
บารุงรักษาคือนาใบมีดไปลับคม ซึ่งปกติใบมีดมีขนาด 8.5 เซนติเมตร สามารถลับคมได้ถงึ ขนาด 7 เซนติเมตร ผลกระทบ
ไม่ควรนาใบมีดที่มีขนาดเล็กกว่า 7 เซนติเมตร มาใช้จะทาให้ที่จับใบมีดขูดกับลูกกลิง้ และไม่สามารถตัดริมกระสอบได้
4.2.2.2. ลูกกลิ้งซิลิโคลน มีสาเหตุของการเสียคือ โดนของมีคม ของแข็ง มาขูดบนลูกกลิ้ง
ทาให้ เกิ ดเป็ น รอยแผลและเมื่อ โดนความร้ อนจากการใช้งานเป็ นเวลานานทาให้ ยางซิลิ โคลนไม่ยึด ติด และทาให้
กระสอบร่อน วิธีการบารุงรักษา ห้ามนาของมีคม ของแข็ง ไปขูดกับลูกกลิ้ง และตรวจสอบ cooling join เพื่อไม่ให้
ลูกกลิ้งซิลิโคลนร้อน ผลกระทบ หากลูกกลิง้ เป็นรอยแผลจะทาให้ผ้ากระสอบที่เคลือบนัน้ มีอากาศเข้าไป เป็นสาเหตุที่
ทาผ้ากระสอบร่อนส่งผลให้เคลือบไม่ตดิ ในบางจุด (defect)
4.2.2.3. Cooling Join มีสาเหตุของการเสียคือ มีตะไคร่น้าอุดตันที่ตะแกรงกรองสิ่งสกปรก
มี สิ่ ง อุ ด ตั น ในท่ อ ส่ ง น้ าหล่ อ เย็ น ของลู ก กลิ้ ง และสายเกิ ด การรั่ ว ตรงหั ว cooling join เนื่ อ งจากใช้ ง านนาน วิ ธี ก าร
บารุงรักษา ทาความสะอาดตะแกรงกรองสิ่งสกปรก นาของแข็งและแหลมคมเข้าไปดันตามท่อส่งน้าหล่อเย็นของ
ลูกกลิ้งและปรับเปลี่ยนสายหรือนาเทปพันเกลียวไปพันรอบรอยรั่ว ผลกระทบ เมื่อเกิดการอุดตันจะทาให้น้าหล่อเย็น
ไม่สามารถเข้าไปในลูกกลิง้ ได้และเป็นสาเหตุที่ทาให้กาวเคลือบไม่ตดิ กับกระสอบและทาให้ลูกกลิ้งแตกได้และทาให้น้า
หล่อเย็นไหลไปไม่ถึงลูกกลิง้ ซิลิโคลน
การทารอบการเปลี่ยนอะไหล่และวิธีการบารุงรักษาอะไหล่ของเครื่องจักรเพื่อยืดอายุการใช้งาน ทาให้
เครื่องจักรมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือและทราบช่วงเวลาการสั่งซื้ออะไหล่เพื่อลดการเกิด Breakdown ของเครื่องจักร
5. ขั้นตอนการควบคุม (Control)
5.1 การทาความสะอาดข้างต้นในจุดต่าง ๆ ตามใบตรวจสอบรายวันเพื่อช่วยให้บริเวณโดยรอบการ
ทางานนั้นสะอาด ไม่เป็นสาเหตุที่อาจทาให้เกิดของเสียในการผลิตด้วยการตรวจสอบ 2 รอบต่อวันและทาบันทึกไว้ว่า
ได้มีการทาความสะอาดจริง ๆ โดยมีรายการการตรวจสอบดังนี้ 1. ใต้เครื่องจักร 2. รอบเครื่องจักร 3. พื้นทางเดิน
4. Pallet 5. มุ้งลวด 6. บริเวณรอบ ๆ โคมไฟดักแมลง
5.2 การจัดทาเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ และการทาความสะอาด โดยจัดทาใบตรวจสอบ
รายวั น รายเดื อนของอุ ปกรณ์ รายวั นประกอบด้ ว ย 1. ใบมี ด มี การตรวจสอบความคม ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ ก ลาง
ความสะอาด 2. ลูกกลิง้ ซิลิโคลน มีการตรวจสอบความสะอาด รอยแผล อุณหภูมิที่ผิวลูกกลิง้ และ 3. Cooling Join มีการ
ตรวจสอบตะแกรงกรองสิ่งสกปรก ท่อส่งน้าหล่อเย็น ความสะอาด ส่วนรายเดือนประกอบด้วย 1. ลูกกลิง้ ซิลิโคลน มีการ
ตรวจสอบแกนลูกกลิ้งซิลิโคลนและผิ วลูกกลิ้งซิลิโคลน 2. Cooling Join มีการตรวจสอบการทางานของเครื่อง (เสียง)
ตะแกรงมีสภาพพร้อมใช้งาน และตัวถัง Cooling Join มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
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สรุปผลการดาเนินงาน
หลังจากการปรับปรุงแก้ไขโดยใช้หลักการไคเซ็น (Kaizen) การแก้ไขจุดที่ก่อให้เกิดความสกปรกและตาแหน่ง
ที่ยากลาบากในการปฏิบัติงานโดยการออกแบบตะขอทาความสะอาดจากเดิมมีขนาดยาวเพีย ง 30 เซนติเมตร
ซึ่งไม่สามารถทาความสะอาดบริเวณใต้เครื่องขณะที่เครื่องจักรกาลังทางานอยูไ่ ด้ ให้มีขนาดยาวขึน้ 1 เมตร สามารถ
ทาความสะอาดเศษกาวเคลือบ เศษเส้ นเทปที่ติดอยู่กับเครื่องจักรซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดของเสียขณะที่เครื่องจักร
กาลังทางานได้ สามารถลดของเสียได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณของเสียและจานวนเงินก่อนการปรับปรุงกับหลังการปรับปรุง
ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
ปริมาณของเสีย (กิโลกรัมต่อเดือน)
733.9
693.9 (ลดลง 40)
จานวนเงิน (บาทต่อเดือน)
88,072
83,268 (ลดลง 4,800)

วิจารณ์และสรุปผล
1. การปรับปรุงแก้ไขโดยใช้ตะขอทาความสะอาด
1.1 สาเหตุเกิดจากพนักงาน ปรับปรุงแก้ไขโดยออกแบบตะขอทาความสะอาดให้มีขนาดยาวขึ้น 1 เมตร
เพื่อให้พนักงานสามารถทาความสะอาดบริเวณใต้เครื่องที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่หยุดเครื่องจักร
1.2 สาเหตุเกิดจากวิธีการทางาน ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาใบทาความสะอาดรายวัน เพื่อกาหนดบริเวณที่
ให้พนักงานทาความสะอาด และที่สาคัญควรปลูกฝังหลักการ 5 ส. ให้แก่พนักงาน
2. การปรับปรุงแก้ไขบริเวณพื้นที่ปฏิบัตงิ าน โดยจัดทาที่เก็บแกนกระสอบ
2.1 สาเหตุเกิดจากพนักงาน ปรับปรุงแก้ไขโดยออกแบบรถเข็นเก็บแกนกระสอบ เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการเก็บและหยิบใช้งานง่ายขึน้
2.2 สาเหตุเกิดจากวิธีการทางาน ปรับปรุงแก้ไขโดยหลังจากกระสอบสานเคลือบหมดจนเหลือแต่แกน
กระสอบกาหนดให้พนักงานนาแกนกระสอบไปใส่ในรถเข็นที่ออกแบบไว้ โดยไม่ให้วางไว้บริเวณพื้นที่ทางาน
3. การปรับปรุงแก้ไขป้าย WI (Work Instruction)
3.1 สาเหตุเกิดจากพนักงาน ปรับปรุงแก้ไขจัดทา WI ใหม่ เพื่อให้พนัก งานมีความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้โดยง่าย
3.2 สาเหตุเกิดจากวิธีการทางาน ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทา WI ให้มีข้อมูลวิธีการทางานเป็นปัจจุบันที่สุด
เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่สามารถนาไปปฏิบัตงิ านได้ถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในการนิเทศติดตามพนักงาน อย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับปรุง
การปฏิบัตงิ านของพนักงานให้ตรงตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. ผู้บริหารควรปลูกฝังให้พนักงานรู้จักรักษาผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้รู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. องค์กรควรมีค่าตอบแทนหากพนักงานในองค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือลดของเสียลงได้ เพื่อเป็น
สิ่งกระตุ้นให้พนักงานอยากช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือลดของเสีย
4. องค์กรควรตรวจสภาพเครื่องจักรเพราะมีอายุการใช้งานที่เก่าแก่ควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อให้
สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์และลดของเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร
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ในการเข้าไปเก็บข้อมูลและดาเนินงานวิจัย
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การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศกึ ษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา
Waste Reduction in Injection Process Case Study: Watch Manufacturing Company.
ณรงค์ฤทธิ์ ร่วมสุข1 ณัฐวุฒิ ศักดิ์วัฒนพงษ์1 สุรนันท์ หงวนกระโทก1 อภิเดช นนทะคาจันทร์1
และละอองดาว ขุนงิ้ว1*
Narongrit Ruamsuk1, Nuttawut Sakwattanapong1, Suranan Hnguankratok1, Apidech Nontakumjun1
and Laongdao Khunngio1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้แผนภูมิพาเรโตคัดเลือกปัญหาที่จะทาการศึกษา ซึ่ง
พบว่าปัญหาเกิดฟองอากาศในชิ้นงาน เกิดรอยกระแทก เกิดจุดสีขาวสีดา และเม็ดพลาสติกไม่ละลาย เป็นปัญหาที่เกิดของเสีย
มากที่สุดลาดับที่ 1 - 4 รวมคิดเป็นร้อยละ 56.81 ของของเสียทั้งหมด และใช้แผนภูมิก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้วิธีการปรับปรุงวิธีการทางานสาหรับปัญหาเกิดฟองอากาศในชิ้นงาน เกิดจุดสีขาวสีดา และเม็ด
พลาสติกไม่ละลาย และใช้วิธีปรับปรุงอุปกรณ์จับชิ้นงานสาหรับปัญหาการเกิดรอยกระแทก ผลการปรับปรุง พบว่า ปัญหา
ฟองอากาศหลังปรับปรุงมีของเสียลดลงเฉลี่ยร้อยละ 61.54 ปัญหารอยกระแทกหลังปรับปรุงมีของเสียลดลงเฉลี่ยร้อยละ 75.
73 ปัญหาจุดสีดาสีขาวหลังปรับปรุงมีของเสียลดลงเฉลี่ยร้อยละ 13.85 และปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลายหลังปรับปรุงมีของ
เสียลดลงเฉลี่ยร้อยละ 93.58
คาสาคัญ: การลดของเสีย, การเพิ่มประสิทธิภาพ, การศึกษาการทางาน การปรับปรุงวิธีการทางาน อุปกรณ์จับชิ้นงาน

Abstract
This research study to the waste reduction in the injection process case study: watch manufacturing
company. The objective of this research was to reduce wastes from the injection molding by using the Pareto
Diagram. The studying results show that the major cause of wastes (no. 1 - 4 ) is the bubble defect, crack, black
dot, white dot and insoluble plastic beads, the quantity is 56.60 % of total wastes. Fishbone Diagram is used to
analyze the cause of the problem. This research improves the process to reduce the bubble defect, black dot,
white dot and insoluble plastic beads. Moreover, this research improves a clamp to reduce a crack in the process.
The improving results shows that the bubble defect problem reduces 61.54 %, the crack problem reduces 75.73
%, black dot and white dot problem reduce 13.85 % and insoluble plastic beads problem reduces 93.58 %
Keywords: reduction of waste, Increasing efficiency, study work, improving working methods, jig fixture
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บทนา
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแขนงมีการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรง เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับรายอื่น ๆ ได้ จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคต ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนต่าด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุดและต้องลดเวลาในการผลิต
เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น อีกทั้งธุรกิจต่างๆ ก็ทาการขยายกาลังการผลิตโดยคาดการณ์ว่า
ตลาดจะเติ บ โต แต่ ใ นความเป็ น จริ ง เศรษฐกิ จ กลั บ ทรุ ด ท าให้ ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ได้ รั บ ผลกระทบจากการลงทุ น ไว้
อุ ต สาหกรรมงานฉี ด พลาสติ ก ก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในปั จ จั ย ต่ า งๆ ข้ า งต้ น ด้ ว ยเช่ น กั น เนื่ อ งจากในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีการขยายตัวจานวนมาก เพราะงานฉีดพลาสติกไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
แต่อย่างใด ทาให้อานาจต่อรองของผู้บริโภคมีสูงสามารถต่อรองและเลือกผู้จัดส่ งได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ โดยปัจจัย
หลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมีสองปัจจัย คือ ราคาและคุณภาพ ทาให้อุตสาหกรรมฉีดพลาสติกต้องทา
การปรั บอย่า งมาก จ าเป็ น ต้อ งใช้เทคนิค ที่ เหมาะสมมาทาการปรั บปรุ ง สภาพการผลิ ต ให้ ต้น ทุ น สิ น ค้ า ต่ าและมี
คุณภาพสูงที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ เพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้ [1]
บริษัทกรณีศึกษา เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิต นาฬิกา เครื่องคิดเลข Talking Dict
ปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 พบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูปนาฬิกา โดยมีลักษณะความ
บกพร่องของผลิตภัณฑ์ เช่น เกิดฟองอากาศในชิน้ งาน รอยกระแทก จุดสีขาวสีดา เม็ดพลาสติกไม่ละลาย รอยขีดข่วน
รอยยุบ และรอยดึง เป็นต้น จากของเสียที่เกิดขึ้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการตรวจสอบหาสาเหตุและ
วิธีการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากจานวนของเสียที่เกิดขึ้นมีจานวนมาก หากพบว่าสินค้าที่ไม่มคี ุณภาพ
หลุดรอดออกไปสู่มือของลูกค้าก็จะเกิดผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านธุรกิจความสัมพันธ์ของ
ลูกค้าและบริษัท จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่ทางคณะผู้วิจัยจะทาการวิจัยค้นหาและแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อลดของ
เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึก ษา บริษัท
ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึน้ ในกระบวนการฉีดพลาสติก ของปัญหาเกิดฟองอากาศ
ในชิน้ งาน เกิดรอยกระแทก เกิดจุดสีขาวสีดา และเม็ดพลาสติกไม่ละลาย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดของเสียมากที่สุดลาดับที่
1 - 4 รวมคิดเป็นร้อยละ 56.81 ของของเสียทั้งหมด เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก และเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตให้กับบริษัทกรณีศกึ ษา

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในขัน้ ตอนการฉีดพลาสติกชิ้นส่วนนาฬิกา [2-14]
คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของเสียจากกระบวนการผลิตตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560 โดยของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในแต่ละเดือนที่มีจานวนดังต่อไปนี้

Proceedings
770

ภาพที่ 1 แผนภูมพิ าเรโตแสดงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก
จากแผนภู มิ พ าเรโต พบว่ า ของเสี ย ที่ พ บมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 1-4 คื อ ปั ญ หาฟองอากาศในชิ้ น งาน
รอยกระแทก จุดสีขาวจุดสีดา และเม็ดพลาสติกไม่ละลาย ซึ่งรวมเป็น 12,941.80 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 56.81
ของของเสียทั้งหมด เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษามีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะโมเดล
ที่เกิดของเสียมากที่สุดของแต่ละปัญหาเพื่อทาการศึกษา โดยปัญหาเกิดฟองอากาศในชิ้นงานคือโมเดล BEZEL-AG3
เกิ ด รอยกระแทกคื อ โมเดล BEZEL-VM8 เกิ ด จุ ด สี ข าวสี ด าคื อ โมเดล BAND-UU5 และเม็ ด พลาสติ ก ไม่ ล ะลาย
คือโมเดล BEZEL-VQ2
2. วิเคราะห์หาสาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ห ลั ก 4M ของแผนภู มิ ก้ า งปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการระดมสมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพบสาเหตุของปัญหาและมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในแต่ละปัญหาดังนี้
2.1 ปัญหาเกิดฟองอากาศในชิน้ งาน
สาเหตุของปัญหา เกิดจากวิธีการทางาน (Method) คือ อุณหภูมิเครื่องฉีดพลาสติกไม่คงที่ ดังนั้นจึงให้
พนักงานคอยตรวจเช็คอุณหภูมิของตู้น้าที่ไหลผ่านแม่พิมพ์ทุก ๆ 12 ชั่วโมง
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ คณะผู้ทาวิจัยสร้างใบตรวจสอบอุณหภูมิของตู้น้าที่ไหลผ่านแม่พิมพ์ โดยเช็ค
อุณหภูมทิ ุก ๆ 2, 3 และ 4 ชั่วโมง เพื่อหาระยะเวลาการตรวจสอบอุณหภูมิของตูน้ าที
้ ่เหมาะสม เพื่อให้ของเสียลดลง
2.2 ปัญหาเกิดรอยกระแทกบนชิ้นงาน
สาเหตุของปัญหา เกิดจากเครื่องจักร (Machine) คือ หุ่นยนต์จับชิ้นงานเอียงและระยะการวางชิ้นงานสูง
เกินไป ทาให้เกิดรอยกระแทกบนชิน้ งานและทาให้ช้นิ งานเป็นของเสีย
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ คณะผู้ทาวิจัยได้ออกแบบตัวจับชิ้นงานแบบใหม่ จากเดิมใช้แรงบีบจับ
ชิ้นงาน แบบใหม่ใช้แรงลมดูดจับชิ้นงาน
2.3 ปัญหาเกิดจุดสีขาวสีดา
สาเหตุของปัญหา เกิดจากวิธีการทางาน (Method) คือ หลังจากที่พนักงานอบเม็ดพลาสติกแล้วไม่ ทา
ความสะอาดเครื่องอบเม็ดพลาสติกก่อนที่จะนาเม็ดพลาสติกชนิดต่างกันมาทาการอบ จึงทาให้เกิดการปะปนของเม็ด
พลาสติกเมื่อนาเม็ดไปฉีดจะทาให้เกิดของเสียที่มีจุดสีขาวสีดา

Proceedings
771

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ เนื่องจากขาดขั้นตอนการทาความสะอาดเครื่องอบเม็ดพลาสติกและภาชนะ
ที่ใส่เม็ดพลาสติกของเครื่องฉีดเพื่อรอทาการผลิต ดังนั้นคณะผู้ทาวิจัยจึงได้สร้างใบตรวจสอบการทาความสะอาด
เครื่องอบและภาชนะใส่เม็ดพลาสติกของเครื่องฉีดก่อนทาการผลิต
2.4 ปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลาย
สาเหตุของปัญหา เกิดจากวิธีการทางาน (Method) คือ ขาดขั้นตอนการตรวจสอบการทาความสะอาดหัว
ทาความร้อนของเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนที่จะทาการฉีดชิ้นงาน จึงทาให้เม็ดพลาสติกที่ติดอยู่ ปลายกระบอกหัวฉีด
พลาสติกมีอุณหภูมิความร้อนไม่ได้ตามข้อกาหนดของเครื่องฉีด ทาให้เม็ดพลาสติกไม่ละลายเวลาที่ทาการผลิตชิ้นงาน
ทาให้เกิดของเสีย
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ เนื่องจากขาดขั้นตอนการตรวจสอบการทาความสะอาดหัวทาความร้อน
ของเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนที่จะทาการฉีดชิ้นงาน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง เพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบการทาความ
สะอาดหัวฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกก่อนทาการผลิต
3. ดาเนินการตามแนวทางการแก้ปัญหา
3.1 สร้างใบตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาฟองอากาศ
ตารางที่ 1 ใบตรวจสอบทุก ๆ 3 ชั่วโมง (เก็บข้อมูล 30 ครัง้ )
วันที่......./.............../..........
ปริมาณของเสียที่
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
ระยะการเปิด-ปิด กระบวนการ
เกิดจาก
น้า
กระบอกฉีด
แม่พมิ พ์
ฉีด
ระยะเวลา
(ชิ้น)
(ชิ้น)
(ชิ้น)
(ชิ้น)
08.00 - 11.00
11.00 - 14.00
14.00 - 17.00
17.00 - 20.00
20.00 - 23.00
23.00 - 02.00
02.00 - 05.00
05.00 - 08.00
รวม

15
17
18
14
11
13
10
15
113

9
6
3
4
4
1
2
3
32

3
4
4
3
3
3
4
4
28

ผู้ตรวจสอบ

1
2
3
2
1
4
3
1
17
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3.2 สร้างอุปกรณ์จับชิน้ งานแบบใหม่

ก.

ข.

ภาพที่ 2 สร้างอุปกรณ์การจับชิน้ งานแบบใหม่
ก. แบบในการสร้างอุปกรณ์จับชิ้นงานแบบใหม่ ข. อุปกรณ์จับชิ้นงานแบบใหม่
3.3 การสร้างใบตรวจสอบปัญหาจุดสีขาวสีดา
ตารางที่ 2 ใบตรวจสอบเครื่องอบเม็ดพลาสติก
ชื่อผู้ตรวจ ................................... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
วันที่
รายการในการ
ตรวจสอบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. อุณหภูมิที่ตั้งค่า 80 – 100
องศาเซลเซียส
2. อุณหภูมทิ ี่วัดได้จริง
3. ความสะอาดภายนอก – ใน
ตูอ้ บเม็ดพลาสติก
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3.4 การเพิ่มขัน้ ตอนในการตรวจสอบการทาความสะอาดหัวฉีดของเครื่องฉีดพลาสติก
ตารางที่ 3 การปฏิบัตงิ านในขั้นตอนการทาความสะอาดปลายกระบอกฉีดแบบใหม่
แผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการ Flow Process Chart
แผนภูมหิ มายเลข_____แผ่นที_่ ___ของ____
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ / พนักงาน

Activity

ปฏิบัตงิ าน
เคลื่อนย้าย
กิจกรรม :
ล่าช้า
ตรวจสอบ
วิธีการทางาน : ปัจจุบัน / ปรับปรุง
เก็บ
สถานที่ :
ระยะทาง
พนักงาน
เวลา
เวลา (นาที)
บันทึกโดย
วันที่
ต้นทุน
ค่าแรง
ค่าวัสดุ
อนุมัตโิ ดย
วันที่
รวม
เวลา
ลาดับ
การปฏิบัตงิ าน
(นาที)
1
ดูแผนการผลิต
2
2 เตรียมเม็ดพลาสติกเพื่อรอทาการอบ
5
3 นาเม็ดพลาสติกใส่ตู้อบ
10
4 ปรับอุณหภูมกิ ระบอกฉีดพลาสติก
5
5 ปรับระยะเปิด-ปิดของแม่พมิ พ์
5
6 ปรับขั้นตอนการเปิด-ปิดแม่พิมพ์
5
7 ทดสอบฉีดพลาสติกทิง้
3
8 เช็คอุณหภูมิกระบอกฉีดอีกครัง้
5
ท าความสะอาดบริ เ วณที่ ป ลายของ
5
9
กระบอกฉีด
10 เริ่มกระบวนการฉีดชิน้ งาน
5
รวม
50
7

สรุปผล
ปัจจุบัน
7
0
0
2
0

หลัง
ปรับปรุง
8
0
0
2
0

เพิ่ม
ขึน้
1
0
0
0
0

45

50

5

สัญลักษณ์

0

1

2

0
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ผลการศึกษา
1. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาฟองอากาศ
ตารางที่ 4 ปัญหาฟองอากาศที่เกิดจากการกาหนดระยะเวลาการตรวจสอบอุณหภูมขิ องตู้น้า (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
วันที่......./.............../..........
ปริมาณของเสียที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ระยะการ กระบวน
รวม
ผู้
เกิดจาก
น้า
กระบอก เปิด-ปิด
การฉีด
(เฉลี่ย ตรวจ
(ชิ้น)
ฉีด
แม่พมิ พ์
(ชิ้น)
24
สอบ
ระยะเวลา
(ชิ้น)
(ชิ้น)
ชั่วโมง)
ทุก ๆ 12 ชั่วโมง (แบบเดิม)
365
83
56
42
546
จานวน 2 กะ
ทุก ๆ 2 ชั่วโมง
119
28
16
26
189
ทุก ๆ 3 ชั่วโมง

133

32

28

17

210

ทุก ๆ 4 ชั่วโมง

156

46

32

23

257

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณของเสียปัญหาฟองอากาศ
จากตารางที่ 4 และภาพที่ 3 พบว่า การตรวจสอบแบบเดิมโดยตรวจสอบทุกๆ 12 ชั่วโมง มีของเสียเฉลี่ย 546
ชิ้นต่อวัน เนื่องจากการตรวจเช็คทุก ๆ 2 ชั่วโมง สามารถลดของเสียได้ร้อยละ 65.38 และการตรวจเช็คทุก ๆ 3 ชั่วโมง
สามารถลดของเสียได้ร้อยละ 61.54 ซึ่งร้อยละของเสียแตกต่างกัน 3.84 แต่จะทาให้พนักงานเกิดความเหนื่อยล้าจนเกินไป
ดังนัน้ คณะผู้วิจัยเลือกให้พนักงานทาการตรวจเช็คอุณหภูมิตู้นาทุ
้ ก ๆ 3 ชั่วโมง
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2. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหารอยกระแทก

ก.

ข.
ภาพที่ 4 อุปกรณ์การจับชิน้ งานแบบเก่าและแบบใหม่
ก. อุปกรณ์จับชิน้ งานแบบเก่า ข. อุปกรณ์จับชิน้ งานแบบใหม่

ตารางที่ 5 การตรวจสอบปริมาณของเสียปัญหารอยกระแทกก่อนและหลังการปรับปรุง
รวม (ชิ้น)
วันที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

แบบเก่า

แบบใหม่

10 14 12 10 9

7

8

6

4

12

15 20 8

7

3

12 10 13 16

10

17 23 10 11

9

-

4

12 15

23

2

5

10

8

-

-

10

-

-

3

-

-

7

-

6

-

-

-

-

-

1

2

8

-

-

-

-

7

5

6

เฉลี่ย
(ชิ้น/วัน)

330

11.00

80

2.67

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหารอยกระแทก
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จากตารางที่ 5 และ ภาพที่ 5 พบว่า การปรับปรุงอุปกรณ์การจับชิ้นงานจากเดิมใช้รูปแบบการบีบจับชิ้นงาน
แบบใหม่ใช้วิธี การดู ดจั บชิ้ นงาน สามารถลดของเสี ยเฉลี่ ย 11 ชิ้นต่อวั น ลดลงเหลือ 2.67 ชิ้นต่อวั น ลดลงคิ ดเป็ น
ร้อยละ 75.73 และมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์จับชิ้นงาน 5,170 บาท สามารถลดของเสียได้ 715.05 บาทต่อเดือน
ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7.23 เดือน
3. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาจุดสีขาวสีดา
ตารางที่ 6 ปริมาณของเสียระหว่างการทางานแบบเดิมและการทางานแบบใหม่
รวม (ชิ้น)
วันที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การทางาน
แบบเดิม

เฉลี่ย
(ชิ้น/วัน)

54 47 55 49 50 49 40 49 36 54
34 41 34 45 31 40 39 50 40 30

1,271

42.37

1,095

36.50

45 52 30 35 40 39 36 51 43 33

เพิ่มขัน้ ตอน

50 48 46 45 42 44 43 44 42

41

การทาความ

42 43 40 42 39 36 34 31 33 30

สะอาด

30 29 31 27 29 25 28 27 29 25

ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาจุดสีขาวสีดา
จากตารางที่ 6 และภาพที่ 6 พบว่า การสร้างใบตรวจสอบการทาความสะอาดตู้อบเม็ดพลาสติก สามารถ
ลดของเสียได้จากเดิม 42.37 ชิ้นต่อวัน เป็น 36.50 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.85
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4. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลาย
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลาย
รวม (ชิ้น)
วันที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เฉลี่ย
(ชิ้น/วัน)

14 47 15 29 30 19 10 49 46 54
แบบเดิม

24 31 34 45 31 40 39 20 10

30

981

32.70

63

2.10

45 42 30 35 40 39 36 21 43 33
แบบใหม่

-

-

3

1

-

3

4

-

-

1

2

-

-

-

9

6

4

1

-

-

-

9

1

7

-

-

-

3

-

9

ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลาย
จากตารางที่ 7 และภาพที่ 7 พบว่า การเพิ่มขัน้ ตอนในการตรวจสอบการทาความสะอาดหัวฉีดของเครื่องฉีด
พลาสติก ทาให้ของเสียลดลงเฉลี่ย 30.60 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 93.58
5. ต้นทุนของเสียที่สามารถลดได้
5.1 ปัญหาฟองอากาศ โมเดล BEZEL-AG3 หนัก 2.168 กรัมต่อชิน้ สามารถลดของเสียได้ 336 ชิ้นต่อวัน
คิดเป็น 728.448 กรัมต่อวัน
5.2 ปัญหารอยกระแทก โมเดลBEZEL-VM8 หนัก 3.178 กรัมต่อชิ้น สามารถลดของเสียได้ 8.33 ชิ้นต่อวัน
คิดเป็น 26.473 กรัมต่อวัน
5.3 ปัญหาจุดสีขาวสีดา โมเดล BAND-UU5 หนัก 17.113 กรัมต่อชิ้น สามารถลดของเสียได้ 5.87 ชิ้นต่อวัน
คิดเป็น 100.453 กรัมต่อวัน
5.4 ปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลาย โมเดล BEZEL-VQ2 หนัก 2.358 กรัมต่อชิ้น สามารถลดของเสียได้
30.60 ชิ้นต่อวัน คิดเป็น 72.155 กรัมต่อวัน

Proceedings
778

รวมน้าหนักของเสียที่สามารถลดได้เท่ากับ 927.529 กรัมต่อวัน หรือเท่ากับ 0.927529 กิโลกรัมต่อวัน ราคา
ของเม็ดพลาสติกเท่ากับ 900 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น ต้นทุนของเสียที่สามารถลดได้มีค่าเท่ากับ 834.776 บาทต่อวัน
หรือประมาณ 835 บาทต่อวัน

วิจารณ์และสรุปผล
งานวิจัยการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่ว นนาฬิกา เป็นการศึกษา
เพื่อลดของเสีย ที่ก ระบวนการฉี ดพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดของเสี ย ประเภทเกิ ดฟองอากาศในชิ้ น งาน
รอยกระแทก จุดสีขาวสีดา และเม็ดพลาสติกไม่ละลาย เนื่องจากเป็นของเสียที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1-4 ของของ
เสียทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 56.81 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ระดมความคิดเพื่อลดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตทั้ง 4 ลักษณะ โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ปัญหาฟองอากาศ คณะผู้วิจัยได้หาระยะเวลาการตรวจเช็ค
อุณหภูมิของตู้น้าที่เหมาะสม ซึ่งพบว่าเมื่อตรวจเช็คอุณหภูมิของตู้น้า ทุก ๆ 3 ชั่วโมง สามารถลดของเสียจากเดิม
เฉลี่ ย 546 ชิ้น ต่อ วั น เป็ น 210 ชิ้น ต่อ วั น ลดลง 336 ชิ้น ต่อ วั น ลดลงคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.54 ปั ญ หารอยกระแทก
คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงอุปกรณ์การจับชิ้นงานจากเดิมใช้รูปแบบการบีบจับชิ้นงาน แบบใหม่ใช้วิธีการดูดจับชิ้นงาน
ซึ่งสามารถลดของเสียจากเดิมเฉลี่ย 11 ชิ้นต่อวัน ลดลงเหลือ 2.67 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 75.73 และมี
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์จับชิน้ งาน 5,170 บาท สามารถลดของเสียได้ 715.05 บาทต่อเดือน ระยะเวลาคืนทุน
เท่ า กั บ 7.23 เดือ น ปั ญ หาจุ ด สี ข าวสีด า คณะผู้ วิจัย ได้ส ร้ างใบตรวจสอบการทาความสะอาดตู้อบเม็ ดพลาสติก
ซึ่งสามารถลดของเสียได้จากเดิมเฉลี่ย 42.37 ชิ้นต่อวัน เป็น 36.50 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.85 และปัญหา
เม็ดพลาสติกไม่ละลาย คณะผู้วิจัยได้เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการทาความสะอาดหัวฉีดของเครื่องฉีดพลาสติก
ทาให้ของเสียลดลงจากเดิมเฉลี่ย 32.70 ชิ้นต่อวัน เป็น 2.10 ชิ้นต่อวัน ลดลง 30.60 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ
93.58 และสามารถลดต้นทุนของเสียเฉลี่ยรวมได้เท่ากับ 834.776 บาทต่อวัน หรือประมาณ 835 บาทต่อวัน
ซึ่งปริมาณของเสียที่ลดลงได้ในแต่ละปัญหามีปริมาณน้อย เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษามีชนิดของผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกโมเดลที่จะทาการศึกษาในแต่ละปัญหา โดยคัดเลือกจากโมเดลที่เกิด
ของเสียมากที่สุดในแต่ละปัญหา ซึ่งในแต่ละแนวทางในการแก้ไขปัญหาสามารถลดของเสียได้ ดังนัน้ บริษัทกรณีศึกษา
สามารถน าผลการวิจั ย นี้ไ ปปรั บใช้กั บโมเดลอื่น ๆ ได้ ต ามความเหมาะสมกั บลั ก ษณะของปั ญ หาหรือ กั บโมเดล
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จด้วยดี โดยคณะผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์อย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้ความรู้ให้
คาปรึกษาและคาแนะนาต่าง ๆ ขอขอบคุณผู้จัดการแผนก บริษัทกรณีศกึ ษา และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความอนุเคราะห์ในการทางานวิจัยนีใ้ ห้สาเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและคอยเป็นกาลังใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อน ๆ
ทุกคนที่ได้ให้คาแนะนาและคอยช่วยเหลือ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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การจัดการขยะพลาสติกชนิดพลาสติกชนิดพีอีที กรณีศกึ ษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
A study of management PET plastic waste: a case study of Thai-Nichi institute
of Technology
อนุชา บรรจง1* เสรีย์ ตู้ประกาย1 และสุรเดช ภัทรวิเชียร2
Anucha Banjong1*, Seree Tuprakay1 and Suradech Phattaravichien2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการจั ด การขยะพลาสติ ก ชนิด พีอี ที ในสถาบั น เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่น
มีปริมาณล้นโรงเก็บขยะ โดยการย่อยขยะพลาสติกพลาสติกชนิดพีอีที ทาให้มีพ้ืนที่ในการเก็บขยะพลาสติกชนิดพีอที ี
ในโรงเก็บขยะเพิ่มขึ้นเป็น คิดเป็นร้อยละ 96.53 ของพื้นที่ทั้งหมด การย่อยขยะจึงเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาปริมาณ
ขยะล้นได้และมีความคุ้มค่าในการลงทุนสาหรับการย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอีที เมื่อนาพลาสติกชนิดพีอีทีที่ย่อยแล้ว
ไปขายพบว่าจุดคุ้มทุนอยู่ที่ระยะเวลา 2 ปีและจะทาให้มีรายได้สะสมเท่ากับ 3,635,197.79 บาท ที่ระยะเวลา 15 ปี
โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยในการลงทุน ดังนั้นจากงานวิจัยนี้พบว่าการย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอีทีนอกจากจะสามารถ
จัดการกับขยะพลาสติกชนิดพีอีทีได้แล้ว ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อที่จะย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอที ีอีกด้วย
คาสาคัญ: พลาสติกพีอีที, การย่อยพลาสติกพีอีที, การนากลับมาใช้ใหม่

Abstract
This study is a study of PET plastic waste management in Thai-Nichi Institute of Technology. PET plastic
wastes are overflowing with garbage. Dividing PET plastic wastes the area to collect PET plastic waste in the
garbage to increase accounted for 96.53% of the total area. Dividing PET plastic wastes manage overflowing with
garbage. It is also worth investing in dividing PET plastic. When the dividing PET plastic was sold, the break-even
point was 2 years. The accumulated revenue is 3,635,197.79 Baht for a period of 15 years and no interest
charged on investment. According to this research, dividing PET plastic waste can be managing PET plastic waste.
It is also worth investing in dividing PET plastic waste.
Keywords: PET plastic, dividing PET plastic, recycling
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บทนา
พลาสติกมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวันของมนุษย์ในยุคนี้และมีแนวโน้มจะมีปริ มาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการ
สารวจของ บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ ในปี พ.ศ. 2535 พบว่า สินค้าน้าดื่มได้เปลี่ยนมาใช้ขวดพลาสติกพีอีทีแทนขวดแก้ว
แล้ว โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสะดวกสบายมากขึ้น
(ปภาพัชร์ ทานตวณิช, 2536) และจากการสารวจของบริษัท พีอีทีไทยแลนด์ ในปี พ.ศ. 2536 พบว่าความต้องการของขวด
พลาสติกชนิ ดพีอีทีในอุ ตสาหกรรมน้าดื่มและแชมพู สระผมมากขึ้ น ในขณะที่ สินค้าประเภทน้ามั นพืช น้าอัดลม และ
เครื่องปรุงรส มีความต้องการขวดพลาสติกชนิดพีอีทีในปริมาณที่ต่อเนื่ อง (ปภาพัชร์ ทานตวณิช, 2536) จากการนาขวด
พลาสติกชนิดพลาสติก ได้ถูกนาไปประโยชน์อย่างมากมายนั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติกถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้ (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2539)
แต่ในปัจจุบันได้มีการศึกษาพบว่าขยะพลาสติกชนิดพีอที ี มีสมบัตเิ ชิงกลที่ดีและมีความสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ
100 (เจริญ นาคะสรรค์, 2542) ซึ่งในปัจจุบันพบอยูเ่ ป็นจานวนมากในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดังนัน้ จึงได้แนวคิดจะศึกษาเกี่ยวกับการขยะพลาสติกชนิดพีอที ีในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบัน
ปริมาณขยะประเภทพลาสติกมีจานวนเพิ่มขึ้นมากจนล้นโรงคัดแยกขยะ จึงหาวิธีจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกล้น
โรงคัดแยกขยะ จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทาให้ขยะพลาสติกล้นโรงคัดแยกนอกจากขยะที่มปี ริมาณเพิ่มขึ้น ยังมีอีก
สาเหตุคือช่องว่างระหว่างขวดพลาสติก ดังนั้นถ้าเราสามารถลดหรือกาจัดช่องว่างระหว่างขวดจะทาให้โรงคัดแยก
สามารถเก็บขยะพลาสติกปริมารณสูงขึน้

วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที ภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โดยจะศึกษาปริมาณขยะ แต่ละเดือน ในปี 2559 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย
2. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นการศึกษา ถึงขั้นตอนการเก็บและจัดการขยะในปัจจุบัน การเพิ่มมูลค่าของขยะ
ชนิดพีอีที และหาจุดคุ้มทุนในการลงทุนเพื่อจัดการกับขยะพลาสติกชนิดพีอที ี
2.1 ศึกษาการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นการศึกษาขั้นตอนและ
กระบวนการที่มีการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีในปัจจุบัน จนถึงศึกษาถึง
ปัญหาในการการจัดการขยะขยะพลาสติกชนิดพีอีที ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2.2 ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและความคุ้มค่าในการลงทุนในการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที
การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกชนิดพีอีที จะเป็นการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกชนิดพีอที ี
และ การศึก ษาความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น ในการจั ด การขยะพลาสติก ชนิด พีอีที จะเป็ น การศึก ษาความคุ้ ม ค่ า ใน
การลงทุนในการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที โดยจะศึกษาจุดคุ้มทุนหรือระยะเวลาในการคุ้มในการลงทุนเพื่อ
จัดการขยะพลาสติกชนิดพีอที ี
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอที ีในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จากการศึกการจัดการขยะพลาสติกในปัจจุบันพบว่า ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีจัดการขยะพลาสติก
ชนิดพีอีทีเป็น 3 ขั้นตอน คือ แยกขยะพลาสติกชนิดพีอีที เก็บเข้าโรงเก็บขยะเพื่อรอการจาหน่าย และ ส่งจาหน่ายไป
ยังผู้รับซื้อ ดังภาพที่ 1 โดยจะมีการจาหน่ายขยะพลาสติก 1-2 ครั้ง/เดือน ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ใน
สถาบันโรงเก็บขยะมีความสามารถในการจัดเก็บ 16.38 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณขยะพลาสติกชนิดพีอีทีเฉลี่ยเท่ากับ
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณขยะมีปริมาณมากเกินกว่าที่โรงจัดเก็บขยะจะสามารถจั ดเก็บได้ จึงก่อให้เกิดปัญหา
การล้นของโรงเก็บขยะ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที

ภาพที่ 2 แสดงการล้นของโรงจัดเก็บขยะ
เมื่อศึกษาถึงปริมาณขยะพลาสติกชนิดพีอีที แล้วพบว่าจานวนขวดพลาสติกโดยเฉลี่ยแล้ว 39191 ขวดต่อเดือน
คิดเป็นเป็นปริมาตรของขวดเพื่อจัดเก็บเท่ากับ 26.6 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน จึงทาให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกล้นโรงเก็บ
ขยะ เพราะเนื่องจากโรงเก็บขยะมีความสามารถในจัดเก็บ 16.38 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณขยะที่เกินมาคิดเป็น
ร้อยละ 62.43 ในปัจจุบันจึงมีการเพิ่มรอบในการส่งไปขายยังบริษัทรับซื้อ
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณขยะพลาสติกและโรงเก็บขยะพลาสติกในแต่ละเดือน
รายละเอียด
ปริมาณขยะ
ปริมาตรพลาสติกไม่ได้ย่อย
26.60 ลบ. ม.
ปริมาตรพลาสติกย่อยแล้ว
0.57 ลบ. ม.
ปริมาตรโรงเก็บ
16.38 ลบ. ม.
มากขึ้น แต่เมื่อ พิจ ารณาปริ ม าตรของพลาสติกชนิด พีอีทีที่ผ่า นการย่อ ยแล้ว จะพบว่ามีปริ มาตรเท่ากับ
0.57 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือมีมวลเท่ากับ 783 กิโลกรัม ดังตารางที่ 1 ดังนั้นเพื่อสามารถจัดการให้โรงเก็บขวด
พลาสติกมีความสามารถในการเก็บพลาสติกพีอีทีได้เพียงพอในแต่ละเดือนต้องมีการย่อยขวดให้เหลือแค่เพียงส่วน
ของพลาสติกเท่านัน้
2. ผลศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและความคุ้มค่าในการลงทุนในการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอที ี
2.1 การคิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่องย่อยพลาสติกชนิดพีอีที ในปัจจุบันขยะพลาสติกมีราคาประมาณ
กิโลกรัมละ 6.75 บาท (ราคาวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัท วงษพาณิชย จากัด) แต่ถ้ามีการย่อยให้เหลือขนาดราคาเพิ่มขึน้
ประมาณ 2 บาท เครื่องย่อยพลาสติก ชนิดเฉือน มอเตอร์ 1 แรงม้า ความเร็วรอบ 60 รอบ/นาที ขนาด 38.3x20x61.2
เซนติเมตร. ปริมาณในการบด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดังนั้นขยะพลาสติก 1 เดือน มีน้าหนัก 783 กิโลกรัม จะต้องใช้เวลาใน
การย่อย ใช้เวลาในการย่อย เท่ากับ 16 ชั่วโมง ขนาดไฟฟ้าของเครื่องที่ใช้ 746 วัตต์/ชั่วโมง ในการย่อยพลาสติกต่อเดือนจึง
ต้องใช้พลังงาน 12064 จูลต่อเดือน ดังค่าใช้ไฟฟ้าจากเครื่องย่อยพลาสติก 34.14 บาท/เดือน (ข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้ไฟฟ้าต่อเดือน
ส่วนที่ 1 ค่าพื้นฐานไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า(จานวน 12.06 หน่วย)
ค่าบริการ
รวมค่าไฟฟ้าฐาน
ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จานวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100
รวมเงินค่าไฟฟ้า

28.19 บาท
8.19 บาท
36.38 บาท
-4.47 บาท
2.23 บาท
34.14 บาท

เนื่องจากในแต่ละเดือนเครื่องย่อยพลาสติกมีชั่วโมงในการทางาน 16 ชั่วโมง/เดือน ค่าแรงคนงาน 2 คน
ค่าแรงในอัตราวันละ 310 บาท (ข้อมูลค่าแรงขั้นต่า วันที่ 2 ตุลาคม 2560)จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 620 บาท/เดือน
เครื่องย่อยพลาสติกราคา 50,000 บาท(ต้นทุนคงที่)
2.2 ต้นทุนผันแปรหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามการผลิต ประกอบด้วย
ค่าจ้างคนงาน จานวน 2 คน ค่าใช้ไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ดังตารางที่ 3 และในตารางที่ 4 เป็นคิดต้นทุน
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แปรผั นที่ เปลี่ ยนไปซึ่ งจากค่ า แรง ค่ าฟ้า ค่ าขนส่ งและค่าใช้จ่ ายที่ เพิ่มขึ้น โดยก าหนดให้อั ตราเพิ่มขึ้นร้ อยละ 5 ต่อปี
(รุ่งนภา บรรณมาส, 2552)
ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนผันแปรโรงย่อยพลาสติกชนิดพีอีทีในต่อปี
รายการ
ราคา (บาท/ปี)
ค่าแรงคนงาน
14,880
ค่าใช้ไฟฟ้า
409
ค่าขนส่ง
12,000
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
10,000
รวม
37,289.00
ตารางที่ 4 ต้นทุนแปรผันที่ใช้ในการย่อยพลาสติกชนิดพีอีทีเมื่อกาหนดอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5
ปีที่
รวมเป็นเงิน (บาท)
1
17,449.00
2
18,321.45
3
19,237.52
4
20,199.40
5
21,209.37
6
22,269.84
7
23,383.33
8
24,552.50
9
25,780.12
10
27,069.13
11
28,422.58
12
29,843.71
13
31,335.90
14
32,902.69
15
34,547.83
รวม
376,524.36
2.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงย่อยพลาสติกชนิดพีอีที ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงย่อย
พลาสติกชนิดพีอีที ซึ่งคิดได้จากรายได้ที่ได้รับจากการขายพลาสติกชนิดพีอีทีย่อย ในราคา 8.75 บาทต่อกิโลกรัม
ในปริมาณพลาสติก 783 กิโลกรัมต่อเดือน ดังนัน้ รายได้ในปีแรกจะมีค่าเท่ากับ 82,215 บาท โดยกาหนดให้อัตราการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนนีเ้ ท่ากับ 5 % ต่อปี (สุจรรยา ปันทะวง, 2551) โดยมีรายการดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 รายได้ที่ได้รับจากการขายพลาสติกชนิดพีอีทีย่อยในแต่ละปี
ปีที่
รวมเป็นเงิน (บาท)
1
82,215.00
2
86,325.75
3
82,215.00
4
86,325.75
5
82,215.00
6
86,325.75
7
82,215.00
8
86,325.75
9
82,215.00
10
86,325.75
11
82,215.00
12
86,325.75
13
82,215.00
14
86,325.75
15
82,215.00
รวม
1,262,000.25
2.4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนธุรกิจโรงย่อยพลาสติกชนิดพีอีที จากตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5
โดยการศึกษาครั้งนี้จากข้อมูลตัวเลขที่มาจากต้นทุนในการลงทุนโรงย่อยพลาสติกชนิดพีอีทีและทุนแปรผัน ในการศึกษา
ในครั้งนี้จะไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนโดยสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ดังตารางที่ 6

วิจารณ์และสรุป
จาการศึกษาพบว่าวิธีการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอที ีนนั้ ไม่สามารถคัดแยกแล้วเก็บใส่โรงเก็บได้เลย เนื่องจาก
มีขยะพลาสติกมีปริมาณมากกว่าความจุของโรงเก็บที่สามารถเก็บได้ ซึ่งขยะที่ล้นออกมาจากโรงเก็บขยะพลาสติก คิดเป็น
ร้อยละ 62.43 ของปริมาณขยะทั้งหมด ควรจะต้องมีการย่อยขยะพลาสติกก่อนที่จะนาไปเก็บยังโรงเก็บ ให้มีพ้ืนที่ว่าง
อีก คิดเป็นร้อยละ 96.53 ของพื้นที่ทั้งหมด และเมื่อคิดความคุ้มค่าในการลงทุนสาหรับการย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอี ที
เมื่อนาพลาสติกชนิดพีอีทีที่ย่อยแล้วไปขายพบว่าจุดคุ้มทุนอยู่ที่ระยะเวลา 2 ปี และภายใน 15 ปีจะทาให้มีรายได้สะสม
เท่ากับ 3,635,197.79 บาท ดังนั้นจากงานวิจัยนี้พบว่าการย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอีทีนอกจากจะสามารถจัดการกับขยะ
พลาสติกชนิดพีอที ีได้แล้ว ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อที่จะย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอที ีอีกด้วย
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการโรงย่อยพลาสติกชนิดพีอีที
ปีที่

ต้นทุนรวม

รายรับรวม

รายรับสุทธิ

0

รายรับสะสม
-50,000.00

1

37,289.00

82,215.00

44,926.00

(5,074.00)

2

39,153.45

86,325.75

47,172.30

42,098.30

3

41,111.12

82,215.00

41,103.88

83,202.18

4

43,166.68

86,325.75

43,159.07

126,361.25

5

45,325.01

82,215.00

36,889.99

163,251.24

6

47,591.26

86,325.75

38,734.49

201,985.72

7

49,970.83

82,215.00

32,244.17

234,229.90

8

52,469.37

86,325.75

33,856.38

268,086.28

9

55,092.84

82,215.00

27,122.16

295,208.44

10

57,847.48

86,325.75

28,478.27

323,686.72

11

60,739.85

82,215.00

21,475.15

345,161.86

12

63,776.84

86,325.75

22,548.91

367,710.77

13

66,965.69

82,215.00

15,249.31

382,960.08

14

70,313.97

86,325.75

16,011.78

398,971.86

15

73,829.67

82,215.00

8,385.33

407,357.19

รวม

804,643.06

1,262,000.25

457,357.19

3,635,197.79

ข้อเสนอแนะ
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นีย้ ังขาดการศึกษาในอีกหลายปัจจัย อาทิเช่น การอัตราเพิ่มปริมาณของขยะ
พลาสติก การผันผวนของราคารับซื้อ จุดคุ้มทุนเมื่อเพิ่มขนาดความจุในการย่อยของเครื่อง และแนวคิดเรื่องดอกเบีย้
และจุดคุ้มเมื่อมีการจัดตั้งโรงย่อยภาคเอกชน

กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัย ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและคณาจารย์ สาหรับเงินสนับสนุน
ในการวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวกับขยะพลาสติก และสถานที่ในการศึกษาวิจัย จึงขอแสดงความขอบพระคุณไว้ใน ณ ที่นดี้ ้วย
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การตรวจสอบและบารุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ:
กรณีศกึ ษา บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จากัด
Inspection and preventive maintenance distribution transformer effectively:
A case Study SUMIRUBBER THAI EASTERN CORPORATION CO., LTD.
บรรจง จุรีพงษ์1* และเลิศเลขา ศรีรัตนะ1
Banjong Jureepong1* and Lerdlekha Sriratana1
บทคัดย่อ
ในโรงงานอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญ เนื่องจากถ้าหมอแปลงเกิดหยุด
การทางานแบบกะทันหัน กระบวนการในการผลิตย่อมเกิดความเสียหายไปด้วย ดังนั้นการตรวจสอบคุณสมบัติของ
หม้อไฟฟ้าเมื่อผ่านการใช้งานแล้วว่ายังคงมีศักยภาพในการใช้งานปกติ จึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หม้อแปลง
เกิดการชารุดเสียหายหรือหยุดการทางานกะทันหัน จากศึกษาพบว่าผลการตรวจสภาพของอุปกรณ์ภายนอกหม้อ
แปลงไฟฟ้า จากปี 2556 -2559 มีสภาพปกติพร้อมใช้งาน ผลการวัดค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า
พบว่ามีค่าดัชนีโพลาไรเซชั่น มีค่าระหว่าง 2.29 – 1.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ค่าความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลง
ไฟฟ้า มีค่าระหว่าง 60.2 - 42.1 กิโลโวลต์ ซึ่งความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า มีค่ามากกว่า 30 กิโลโวลต์
ตามมาตรฐาน IEC 60156-95 และค่าความต้านทานดิน มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีโพลาไรเซชั่น
จะมีค่าผ่านมาตรฐานแต่ยังมีแนวโน้มที่ลดลง เช่นเดียวกับค่าความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า
คาสาคัญ: หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาหน่าย, การบารุงรักษาเชิงป้องกัน, ค่าความเป็นฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้า

Abstract
In the transformer industry, the Transformer is important. If transformers have breakdowns, the process
will cause damage to the production process. Therefore, checking of the Transformer for prevent transformer have
damage or breakdowns. The study found that condition of the external transformer in year 2556 -2559 is normal,
the result of resistance Insulator of transformer that found polarization index between 2.29 – 1.95 in fairness,
Insulator of oil transformer is between 60.2 - 42.1 kV. The insulation of the transformer oil is more than 30 kV in
accordance with IEC 60156-95 and the ground resistance is not more than 5 ohms. However, the polarization
index has a standard value, but it is likely to decrease as well as the insulation value of the transformer oil.
Keywords: distribution transformer, preventive maintenance, insulation of transformer
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บทนา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และในทุกโรงงานมีความจาเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็นตัวขับเคลื่อนในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่น ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานไฟฟ้า
ในกระบวนการผลิตและระบบต่าง ๆ ในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมแตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า สาหรับ
ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้าหรือขนาดของกระแสไฟฟ้า .ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรหรือปริมาณ
โหลดของการใช้งานในแต่ละโรงงาน หม้อแปลงเมื่อผ่านการใช้งานย่อมมีการเสื่อมสภาพลงและส่งผลให้เกิดการชารุด
เสียหายเกิดขึ้น แต่หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลักในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เพราะ
หม้อแปลงไฟฟ้าไม่สามารถหยุดการทางานได้ เนื่องจากจะทาให้ส่งผลกระทบกับการผลิต (สุวทิ ย์ ภูลี และ ปารเมศ ชุติมา,
2551) การบารุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของหม้อไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการใช้งานแล้วว่ายังคงมีศักยภาพในการใช้งานปกติ (A.U. Adoghe, C.O.A.
Awosope and J.C. EkehA, 2010) แต่การขาดการบารุ งรั กษาอาจจะส่งผลทาให้ ตัว หม้อแปลงมีอายุการใช้งานลดลง
อาจจะส่ งผลทาให้ หม้อแปลงชารุ ดเสี ยหาย (Fu W, Mc CalleyJ D and Vittal V., 2001) ทาให้ เกิ ดอั คคีภั ย สร้ างความ
เสียหายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้ และ บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จากัด ใช้หม้อแปลงขนาด 1,500
KVA ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ที่มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ควรจะต้องมีการบารุงรักษาและการวางแผนที่ดี เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลาใช้งานยาวนานขึน้
จึ ง มีแ นวคิ ด ที่ ศึก ษาการบารุ ง รั ก ษาเชิง ป้ อ งกั น หม้อ แปลงไฟฟ้า อย่างถู กวิธี เพื่อ ยืด อายุ ก ารใช้ง านของ
หม้อแปลงไฟฟ้า ป้องกันการหยุดการทางานแบบกะทันหัน (Breakdown) และป้องกันการเกิดอันตรายต่อตัวบุคคล
และทรัพย์สนิ

วิธีการศึกษา
1. การตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก (Visual Inspection Check)
ในการตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นการตรวจสอบความเสียที่เกิดขึ้นภายนอกหม้อ
แปลงในเบือ้ งต้น ประกอบด้วย
1.1 การตรวจสอบตัวถังและครีบระบายความร้อน (Tank and Fin) ตัวถังห่อหุ้มชิ้นส่วนที่สาคัญภายในของ
หม้อแปลง เช่น แกนเหล็ก, ขดลวด และน้ามัน ครีบระบายความร้อนเป็นส่วนประกอบของตัวถังทาหน้าที่ระบายความร้อน
ขณะที่หม้อแปลงกาลังใช้งาน
1.2 การตรวจสอบปะเก็นรองรับระหว่างลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่ากับฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อป้อง
การรั่วไหลของน้ามันออกมาภายนอก
1.3 การตรวจสอบสภาพลูกถ้วยฉนวนแรงสูงและแรงต่าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างขดลวดของหม้อแปลง
และสายไฟฟ้า
1.4 การตรวจสอบปะเก็นแทปปรับแรงดัน (Tap Changer Gasket) สาหรับปรับเพิ่มหรือลดระดับแรงดัน
ของหม้อแปลงเพื่อรักษาระดับแรงดันด้านผู้ใช้ไฟให้คงที่ จะมีทั้งแบบ Off-Load Tap Changerและแบบ On-Load Tap
Changer (OLTC)
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1.5 การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความดัน (Pressure-Relief Device) ทาหน้าที่ระบายความดันภายใน
ตัวถัง ที่มากเกินกาหนด ใช้ป้องกันตัวถังและครีบระบายความร้อน ไม่ให้เกิดความเสียหาย จะมีทั้งแบบ Without
Contact และ With Contact
1.6 การตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับน้ามัน (Oil Level Indicator) แสดงระดับน้ามันภายใน
Tank จะมีทั้งแบบ Without Contact และ With Contact
1.7 การตรวจสอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermometer)
1.8 การตรวจสอบกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น (Dehydrating Breather with Silica Gel) เฉพาะรุน่
ที่มีทาหน้าที่ป้องกันความชืน้ เข้าสูภ่ ายในตัวถังติดตัง้ กับหม้อแปลงชนิดที่มีถังน้ามันสารอง
1.9 การตรวจสอบบุชโฮล์ทรีเลย์ (Buchholz Relay) ทาหน้าที่ดักจับการสะสมของก๊าซและอัตราการไหล
ของน้ามันที่ผิดปกติ ติดตัง้ กับหม้อแปลงชนิดที่มีถังน้ามันสารอง จะมีทั้งแบบ Without Contact และ With Contact
2. การทดสอบค่าความต้านทาน (Measurement Of Insulation Resistance)
วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง HV to LV วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง HV to Ground และวัดค่า
ความต้านทานฉนวนระหว่าง LV to Ground ที่เวลา 1 นาที
3. การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ามัน (Oil Dielectric Strength Test)
เป็นการทดสอบหาการเสื่อมสภาพของน้ามันหม้อแปลง การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึง
การเจือปน ในที่น้ีก็คือน้า และอนุภาคที่เกิดจากปฏิกิริยา Oxidation เช่น สิ่งสกปรก, moist cellulosic fibers เป็นต้น
การทดสอบนี้จะเป็นการวัดแรงดันไฟฟ้า ณ จุด ที่ทาให้ ฉนวนน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าแปรเปลี่ยนค่าจากการเป็นฉนวน
เป็นตัวนาทางไฟฟ้า ฉนวนน้ามันที่ดจี ะต้องแห้งและไม่มกี ารเจือปน หากมีการเจือปนเกิดขึ้น สิ่งเจอปนนั้นจะกลายเป็น
สื่อตัวนา ซึ่งทาให้ความเป็นฉนวนของน้ามันลดลง เราจึงจาเป็นที่จะต้องทาให้น้ามันหม้อแปลงในหม้อแปลงไฟฟ้ า
มีความเป็นฉนวนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในหม้อแปลงไฟฟ้า หากเกิดการ
ลัดวงจรเกิดขึ้น จะทาให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดได้
4. การวัดค่าความต้านทานดิน (Ground resistance test)
เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดจากฟ้าผ่า หรือไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งาน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ผลการศึกษา
1. การตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
ดังแสดงตารางที่ 1 พบว่าอุปกรณ์ภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้าพบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรายการที่ได้ทาการตรวจสอบ
มีสภาพปกติ ไม่มีส่วนใดที่มีการชารุดเสียหาย ระดับน้ามันหม้อแปลงเท่ากับร้อยละ 100 เนื่องจาก ปี 2556 – 2569
บริษัทได้มีการบารุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จึงทาอุปกรณ์ต่าง ๆ อธิเช่น ตัวถังและครีบระบาย
ความร้อน, ปะเก็นลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่า, ปะเก็นแทปปรับแรงดัน, อุปกรณ์ระบายความดัน, ระดับน้ามัน, อุปกรณ์วัด
อุณหภูมิ, กระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น, บุชโฮล์ทรีเลย์ ยังมีสภาพภายนอกปกติ
2. ผลการวัดค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า
สาหรับการทดสอบค่าความต้านทานของฉนวน เพื่อตรวจสอบแนวโน้มของการเสื่อมสภาพของฉนวนที่ เกิดขึ้น
ภายในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบเป็นวิธีการลัดวงจรของขดลวดในแต่ละชุดของหม้อแปลงเข้าด้วยกัน
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เพื่อที่จะให้แรงดันทดสอบมีค่าเท่ากันในแต่ละเฟส ถ้าขดลวดทดสอบมีพิกัดแรงดันตั้งแต่ 3,300 V ขึ้นไปให้ทดสอบด้วย
แรงดัน 2,500 Vdc และถ้าพิกัดแรงดันน้อยกว่า 3,300 V ลงมาให้ทดสอบด้วยแรงดัน 1,000 Vdc จากนั้นทดสอบตั้งแต่
1 นาที ถึง 10 นาที แล้วคานวณค่า Polarization Index (PI) หรือค่าอัตราส่วนความต้านทานฉนวนที่นาทีที่ 10 ต่อนาทีที่ 1
ตามมาตรฐาน มอก. IEEE 56-1-1958 ดังนี้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 การตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
รายการตรวจสอบ
1. ตัวถังและครีบระบายความร้อน
2. ปะเก็นลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่า
3. ปะเก็นแทปปรับแรงดัน
4. อุปกรณ์ระบายความดัน
5. ระดับน้ามัน
6. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
7. กระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชืน้
8. บุชโฮล์ทรีเลย์
9. ลูกถ้วยฉนวนแรงสูงและแรงต่า
10. จุดต่อสายไฟด้านแรงสูงและแรงต่า
11. ป้ายชื่อที่มีแผนผังการเชื่อมต่อระขดลวดแรงสูและแรงต่า
12. สภาพของสีหม้อแปลงไฟฟ้า
13. สภาพฉนวนของสายไฟแรงสูงและแรงต่า

2556

ปี พ.ศ.
2557 2558

2559

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
100%
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
100%
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
100%
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
100%
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ตารางที่ 2 ผลการวัดค่าความต้านทาน
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม)

รายละเอียด

2556

2557

2558

2559

1. ค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง HV to LV

2,300

2,010

2,011

1,985

2. ความต้านทานฉนวนระหว่าง HV to Ground

1,190

1,150

2,090

604

3. ค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง LV to Ground

1,420

1,570

1,820

506

4. ดัชนีโพลาไรเซชั่น

2.29

2.31

1.99

1.95

จากภาพที่ 1 กราฟแสดงแนวโน้มของดัชนีโพลาไรเซชั่น ของบริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น
จากัด ในปี 2556 – 2559 ซึ่งพบว่ามีค่าต่าลงในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 พบว่ากราฟมีแนวโน้ม
ที่จะลดลงกว่ามาตรฐาน IEEE 56-1-1958 เนื่องจากเกิดความร้อนภายในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาระ
การใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าที่สูงเกินไป ส่งผลทาให้คา่ ดัชนีโพลาไรเซชั่นต่าลงในแต่ละปี
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2.4

ค่าดัชนีโพลาไรเซชัน่

2.2
2

1.8
1.6
2556

2557

ปี พ.ศ.

2558

2559

ภาพที่ 1 กราฟแนวโน้มของดัชนีโพลาไรเซชั่น ของบริษัท ซูมริ ับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จากัด ในปี 2556 –
2559
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์คา่ ดัชนีโพลาไรเซชั่น
ค่า PI
>2.00
1.25 ถึง 2.00
1.10 ถึง 1.25
1.00 ถึง 1.10
< 1.00

ผลวิเคราะห์
ดีมาก
พอใช้หรือยอมรับได้
ตรวจสอบ
แย่
อันตราย

3. ผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสสลั บ (AC Breakdown Strength) ของน้ า มั น เป็ น การวั ด ความสามารถของน้ ามั น ในการคงทนต่ อ
ความเครียดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ โดยปราศจากการเกิดความเสียหายตามมาตรฐาน ASTM D877, D1816 หรือ IEC156
ค่าความคงทนต่อแรงดันเบรกดาวน์จะบอกให้ทราบถึงสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ามันในรูปของสิ่งสกปรก (Contamination) เช่น
เศษเส้นใยของฉนวนแข็ง เศษตัวนา (Conductive particles) น้า ฝุ่นละออง หรือความสกปรกต่าง ๆ น้ามันที่มีความสกปรก
ปนอยู่มากจะมีค่า Breakdown ต่า น้ามันที่สะอาดหรือผ่านการกรองมาใหม่ ๆ จะมีค่า Breakdown สูง ปกติจะทาการ
ทดสอบทุก 6 เดือน สาหรับหม้อแปลงที่มีความสาคัญมาก และจะทาการทดสอบทุก 1 ปี สาหรับหม้อแปลงปกติ ซึ่งตาม
มาตรฐาน ASTM D877-87 หรือ D1816 , IEC156 กาหนดว่าไม่ควรต่ากว่า 30 kV จึงจะถือว่าพอใช้งานต่อไปได้อย่าง
ปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 3 และในภาพที่ 2 จะพบว่าแนวโน้มของค่าค่าความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าใน
แต่ละปี มีค่าลดลงทุกปี
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ตารางที่ 4 แสดงค่าความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า
ค่าแรงดันไฟฟ้า(KVA)

รายละเอียด
ค่าความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า

2556

2557

2558

2559

60.2

58.9

43.8

42.1

ค่าแรงดันไฟฟ้า(KV)

80
60
40
20
0
2556

2557

2558

ปี พ.ศ.

2559

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการวิเคราะห์คา่ ความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า ของบริษัท ซูมริ ับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น
คอร์ปอเรชั่น จากัด ในปี 2556 – 2559
ตารางที่ 5 ผลการวัดค่าความต้านทานดิน
ความต้านทาน (โอห์ม)

รายละเอียด

2556

2557

2558

2559

1. ระบบกราวด์ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

0.48

0.389

0.452

0.520

2. ระบบกราวด์นวิ ทรัล

1.29

0.145

0.225

0.171

3. ระบบกราวด์ล่อฟ้า

0.62

2.186

0.450

0.303

4. ระบบกราวด์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง

0.62

2.186

0.450

0.303

4. การวัดค่าความต้านทานดิน
การวัดค่าความต้านทานฉนวนแกนเหล็กเป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบฉนวนระหว่างแกนเหล็กกับตัวถัง
ของหม้อแปลง ว่าเกิดการชารุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่ สาหรับวิธีการวัดค่าความต้านทานของแกนเหล็กจะใช้แรงดัน
ในการทดสอบไม่เกิน 1,000 โวลต์ โดยมีขั้นตอนในการทดสอบคือการหาตาแหน่งของจุดต่อสายดินของแกนเหล็กให้
พบซึ่ ง หม้อ แปลงไฟฟ้า สมั ย ใหม่จ ะมีจุ ด ต่อ สายดิ น จะต่อ ภายในออกมาที่ บูทชิ่ง ขนาดเล็ ก ที่ ตั ว หม้อ แปลงแล้ วทา
การปลดสายที่ต่อจากจุดต่อสายดินของแกนเหล็กลงตัวถังของหม้อแปลงหรือต่อลงดินแล้วทาการวัดค่าฉนวนของ
แกนเหล็กเทียบกั บกราวด์ โดยพิจารณาค่าความต้านทานฉนวนแกนเหล็กเทียบกับกราวด์ซึ่งสามารถพิจารณาได้
โดยค่ามาตรฐานของความต้านทานดิน ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม โดยอิงจากมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวงและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
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วิจารณ์และสรุปผล
จากศึกษาเกี่ยวกับตรวจสอบและบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาหน่าย ของบริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทย
อีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จากัด พบว่าสภาพของอุปกรณ์ภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้ามีสภาพปกติพร้อมใช้งาน ผลการวัด
ค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า พบว่ามีค่าดัชนีโพลาไรเซชั่น จากปี 2556 -2559 มีค่าตั้งแต่ 2.29 – 1.95
ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ค่าความเป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าจากปี 2556 -2559 มีค่า ตัง้ แต่ 60.2 - 42.1 ซึ่งความ
เป็นฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า มีค่ามากกว่า 30 KV ตามมาตรฐาน IEC 60156-95 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ และ
ค่าความต้านทานดิน มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงและวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย
แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีโพลาไรเซชั่นจะมีค่าผ่านมาตรฐานแต่ยังมีแนวโน้มที่ลดลง เช่นเดียวกับค่าความเป็น
ฉนวนของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความร้อนส่งผลทาให้น้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า
เสื่อมสภาพลง(สิริวิช ทัดสวน และ ศุภเดช ตะเพียนทอง, 2015) และจากกราฟแสดงการวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวน
ของน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าพบว่ามีแ นวโน้ม ที่ลดลงในแต่ละปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ามันหม้อแปลงเริ่ม เสื่อ มสภาพ
เพราะฉะนั้น ควรติด ตามผลการทดสอบค่ า ความเป็ น ฉนวนของน้ามั น หม้ อ แปลงไฟฟ้า ในปี ถั ด ไปอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อป้องกันการชารุดเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาถึงอุณหภูมิที่เกิดขึ้น ในหม้อแปลงไฟฟ้า เพราะอุณหภูมิส่งผลกระทบ
การเสื่อมถอยของหม้อแปลงไฟฟ้า อีกทั้งจะทาให้การวิเคราะห์การเสื่อมมีความถูกต้องยิ่งขึน้ ด้วย

กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัย ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลในการศึกษาวิจัยจาก บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์
ปอเรชั่น จากัด จึงขอแสดงความขอบพระคุณไว้ใน ณ ที่นดี้ ้วย
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การออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา
Design electric system for electric Formula student
วิศษิ ฐ สองเมือง1* และ สุระ ลาภทวี2
Wisit Songmuang1* and Sura Larptawee2
บทคัดย่อ
ในการออกแบบระบบไฟฟ้าของรถฟอร์ มู ล่ าไฟฟ้านั กศึกษา ซึ่ งใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าขนาดก าลั ง 20 กิ โลวั ตต์
แบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนแรงดันไฟฟ้า 102.4 โวลต์ กระแสไฟฟ้าสูงสุด 60 แอมป์ ระบบระบายความร้อนแรงดันน้า
40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หม้อน้าขนาด 400 ตารางเซนติเมตร ระบบความปลอดภัยจะเป็นการใช้ไฟฟ้าแรงดันต่าเพื่อไป
ควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งประกอบด้วยสวิตช์ควบคุมหลัก ระบบสวิตช์ฉุกเฉิน สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูง วงจรป้องกัน
ไฟฟ้ารั่วลงโครงสร้างรถและวงจรป้องกันเบรคแตก ในการออกแบบระบบควบคุ มประกอบไปด้วยคันเร่งไฟฟ้าจะมี
เซนเซอร์ 2 ตัว เพื่อป้องกันกรณีที่คันเร่งตัวใดเกิดเสียหรือค้างคันเร่งอีกตัวจะยังสามารถทางานได้ สวิตช์ควบคุมเดินหน้า
หรือถอยหลัง และสวิตช์ควบคุมระบบระบายความร้อนที่ทาหน้าระบายความร้อนหม้อเตอร์และคอนโทลเลอร์
คาสาคัญ: รถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา, ระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า, วงจรป้องกันไฟฟ้ารั่วลงโครง

Abstract
In electrical system design of electric formula student. This research uses 20 kW of motor, Li-ion batteries
102.4 voltage, Maximum current 60 ampere and cooling system have the pressure of 40 psi. Safety system is
using low voltage for control height voltage, consisting of main switch, emergency switch, height voltage switch,
isolation monitoring device and break over travel switch. The design of the control system consists of an electric
throttle with 2 sensors for prevent any occurrence of the accelerator pedal and hold or the other will still be
functional, forward or reverse control switch and cool system control switch for controlling temperatures
Keywords: electric formula student, electric safety system, isolation monitoring device
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บทนา
ในการแข่งขันรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาซึ่งจัดให้มีการแข่งขันประเทศไทยโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
(Thai Society of Agricultural Engineering, TSAE) ระบบไฟฟ้ามีความส าคั ญมากกั บรถฟอร์ มู ล่ าไฟฟ้าเพราะเนื่องจาก
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์มีขนาดสูง จึงต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการ
จัดการระบบพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพแล้ว ความปลอดภัยก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน จึงได้มีกฎเกี่ย วกับความ
ปลอดภัยในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา ซึ่งกาหนดให้รถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาต้องมี สวิตช์ควบคุมหลัก (Main Switch)
ที่ใช้ในการควบคุมระบบเปิดปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดและควบคุมระบบต่าง ๆ เช่นหม้อน้า ระบบหน้าจอมอนิเตอร์ เป็นต้น
ระบบสวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency Switch) ใช้ในการปิดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สวิตช์ควบคุมแรงดันไฟแรงสูง (Height Voltage
Switch) ใช้ในการความคุมรีเลย์ในการเปิดปิดไฟฟ้าแรงดันสูง วงจรป้องกันไฟฟ้าลงโครงสร้างรถ (Isolation Monitoring
Device) ใช้สาหรับป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่วลงสู่โครงรถ และวงจรป้องกันเบรคแตก (Break over travel switch) ใช้ป้องกัน
การกรณีเบรคแตกหรือเบรคแบบกระทันวงจรจะตัดการทางานของมอเตอร์ เพื่อให้รถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษามีความ
ปลอดภัยมากขึ้น จากอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้ามากมายที่อยู่ในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาตามกติกาการแข่งขัน
จึงต้องมีการออกแบบระบบไฟฟ้าในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ดังนัน้ ในการศึกษางานวิจัยนี้จะเป็นการออกแบบระบบไฟฟ้าในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา ที่ใช้สาหรับการแข่งขัน
รถไฟฟ้าฟอร์มูล่านักศึกษา ที่จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย โดยอิงตามกฎของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบรถไฟฟ้านักศึกษา เพื่อใช้ในการแข่งขันรถฟอร์มูล่านักศึกษาที่
ได้มีการจัดการแข่งขันในประเทศไทย โดยจะศึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์ต่างที่ใช้ในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา ระบบความ
ปลอดภัยออกแบบระบบไฟฟ้าในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา
1. ศึกษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในรถฟอร์มูลา่ ไฟฟ้านักศึกษา
อุปกรณ์หลักของรถไฟฟ้าประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หม้อน้า ปั๊มน้า ไฟฉุกเฉินและหน้าจอ
มอนิเตอร์ เพื่อนารายละเอียดจากอุปกรณ์มาวิเคราะห์ออกแบบการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา
2. ศึกษาระบบความปลอดภัยในรถฟอร์มลู า่ ไฟฟ้านักศึกษา
ในการศึกษาระบบความปลอดภัยของรถฟอร์มูล่า จะเป็นการศึกษาระบบความปลอดภัยที่มีการกาหนด
ในกฎกติกาการแข่งขัน
3. ออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับรถฟอร์มูลา่ ไฟฟ้านักศึกษา
ในการออกแบบระบบไฟฟ้าจะมุ่งเน้นออกแบบระบบไฟฟ้าในฟอร์มูล่านักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในรถฟอร์มูลา่ ไฟฟ้านักศึกษา
ผลการศึกษารายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.1 มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 กิโลวัตต์ มีกาลังสูงสุด 40 กิโลวัตต์ ใช้แรงดันไฟฟ้า 72 – 96 โวลต์ และ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 120 โวลต์ กระไฟฟ้าสูงสุด 500 แอมป์ มีน้าหนัก 30 กิโลกรัม
1.2 แหล่งพลังงาน เป็นแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน แรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์ 3.2 โวลต์ 20 แอมป์ ทั้งหมด 96 เซลล์
ต่อแบบอนุกรม 32 เซลล์แล้วขนานกัน 3 ชุด รวมเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน แรงดันไฟฟ้า 102.4 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 60 แอมป์
1.3 ปั๊มน้าไฟฟ้า มีแรงดันน้า 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จานวน 2 ตัว ใช้ไฟเลี้ยงขนาด 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า
2.6 แอมป์
1.4 หม้อน้าขนาด 400 ตารางเซนติเมตร ความยาวรวม 223 มิลลิเมตร จานวน 112 ครีบ
1.5 หน้าจอมอนิเตอร์ ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิว้ 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1 แอมป์
2. ผลศึกษาระบบความปลอดภัยในรถฟอร์มลู ่าไฟฟ้านักศึกษา
ระบบความปลอดภัยในรถไฟฟ้านักศึกษาประกอบด้วย

ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งการติดอุปกรณ์และสวิทช์ตา่ ง ๆ ในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา
2.1 สวิตช์ควบคุมหลัก (MB) เป็นสวิตช์ชนิดปกติเปิด เพื่อใช้ควบคุมสวิตช์ตา่ ง ๆ ในรถไฟฟ้าอีกที ดังภาพที่ 1
2.2 สวิตช์ฉุกเฉิน (ESS) เป็นสวิตช์ชนิดปกติปิด ทั้งสามตัว คือติดด้านหน้าที่ไว้สาหรับ ให้คนขับปิดเปิด
ด้านข้างซ้ายขวา 2 จุด ดังภาพที่ 1 จะเป็นการแสดงตาแหน่งการติดตัง้ สวิตช์ฉุกเฉิน
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2.3 สวิตช์ควบคุมแรงดันสูง (TSMS) เป็นสวิตช์ชนิดปกติปิด จะใช้ควบคุมวงจรรีเลย์อกี ครัง้ ในการเปิดปิด
แบตเตอรี่ โดยจะติดตัง้ อุปกรณ์ดังภาพที่ 1
2.4 วงจรป้องกันไฟฟ้ารั่ว ลงโครงสร้างรถ (IMD) วงป้องกันไฟฟ้ารั่วลงโครงยี่ห้อ Bender ISOMETER
IR155-3203 ความต้านทาน 100 กิโลโอห์ม ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ 350 แอมป์ และต่อกับวงจรรีเลย์เพื่อ
หยุดการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการต่อวงจร IMD กับรีเลย์
2.5 วงจรป้องกันเบรกแตก (BS) เป็นสวิตช์ชนิดปกติปิด จะทางานในขณะที่เบรกไม่ทางาน สวิตช์จะ
สั่งให้มอเตอร์หยุดการทางาน โดยจะติดตัง้ อุปกรณ์ดังภาพที่ 1
3. ผลการออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับรถฟอร์มูลา่ ไฟฟ้านักศึกษา

ภาพที่ 3 ระบบความปลอดภัยในรถไฟฟ้าฟอร์มูล่านักศึกษา
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ในการออกแบบระบบไฟฟ้าในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา จะเป็นออกแบบเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและ
ระบบควบคุมรถไฟฟ้า
3.1 ระบบความปลอดภัย ในการออกแบบระบบความปลอดภัยในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาเป็นการ
นาแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ในการควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าแรงดันสูงผ่า นแม็กเนติกส์รีเลย์ ซึ่งประกอบไป
ด้วย สวิตช์ควบคุมหลัก สวิตช์ฉุกเฉิน สวิตช์ควบคุมแรงดันสูง วงจรป้องกันไฟฟ้ารั่วลงโครงสร้างรถและวงจรป้องกัน
เบรกแตก ดังแสดงในภาพที่ 3
3.2 ระบบควบคุมรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา ในการออกแบบระบบควบคุมประกอบไปด้วยคันเร่งไฟฟ้า
(Throttle) จะมี 2 ตัว เพื่อป้องกันกรณีที่คันเร่งตัวใดเกิดเสียหรือคันเร่งค้าง จะตัดไฟที่จ่ายให้มอเตอร์ สวิตช์เดินหน้า
ถอยหลัง (F/R Selector) ควบคุมผ่านคอนโทลเลอร์ อีกทั้งยังมีสวิตช์ควบคุมระบบระบายความร้อนที่ทาหน้าระบาย
ความร้อนให้มอเตอร์และคอนโทลเลอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายกับมอเตอร์และคอนโทลเลอร์ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ระบบควบคุมรถฟอร์มูลา่ ไฟฟ้านักศึกษา

วิจารณ์และสรุป
จากการศึกษาพบว่ารถไฟฟ้าฟอร์มูล่านักศึกษาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดกาลัง 20 กิโลวัตต์ แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนแรงดันไฟฟ้า 102.4 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 60 แอมป์ ระบบระบายความร้อนแรงดันน้า 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
หม้อน้าขนาด 400 ตารางเซนติเมตร ความยาวรวม 223 มิลลิเมตร จานวน 112 ครีบ ระบบความปลอดภั ยจะเป็ น
การใช้ไฟฟ้าแรงดันต่าเพื่อไปเปิดปิดไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งประกอบด้วยสวิตช์ควบคุมหลัก ระบบสวิตช์ฉุกเฉิน สวิตช์ควบคุม
แรงดันสูง วงจรป้องกันไฟฟ้ารั่วลงโครงสร้างรถและวงจรป้องกันเบรคแตกระบบควบคุมรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา
ในการออกแบบระบบควบคุมประกอบไปด้วยคันเร่งไฟฟ้าจะมีเซนเซอร์ 2 ตัว ตัว เพื่อป้องกันกรณีที่คันเร่งตัวใดเกิดเสีย
หรือคันเร่งค้างจะตัดไฟที่จ่ายให้มอเตอร์ สวิตช์ควบคุมเดินหน้าถอยหลังผ่านคอนโทลเลอร์ อีกทั้งยังมีสวิตช์ควบคุม
ระบบระบายความร้อนที่ทาหน้าระบายความร้อนหม้อเตอร์และคอนโทลเลอร์
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ข้อเสนอแนะ
ในการออกแบบระบบไฟฟ้าครั้งนี้ เป็นการออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับรถฟอร์มูลล่านักศึกษาเพื่อใช้ใ น
การแข่งขันรถฟอร์มูลล่าไฟฟ้านักศึกษาในระดับประเทศ ถ้าต้องการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติต้องศึกษากฎ
การแข่งขันการแข่งขันเพิ่มเติมเนื่องจากมีกฎความปลอดภัยอื่นๆอีกเช่น การต่อแบตเตอรี่แต่ละชุดจะต้องควบคุมผ่าน
แม็กเนติกส์รีเลย์ สวิทต์ตัดการทางานของมอเตอร์เมื่อเกิดแรงกระแทก และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ อีก

กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัย ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สาหรับเงินสนับสนุนในการวิจัย
และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
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การศึกษาอินเวอร์ เตอร์ 5 ระดั บชนิ ดฟลายอิ้งคาปาซิ เตอร์ ด้ วยเทคนิ ค SPWM ที่ การฉีด
ฮาร์มอนิกลาดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง
A study of five level flying-Capacitor inverter base on Sinusoidal PWM and
Third Harmonic Injected PWM reference signal
สถิตย์พร เกตุสกุล1* สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ2 กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่าชลิต1 และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง1
Satitporn Ketsakoon1* Surasit Prakobkit2 Kulsomsap Yenchamchalit1 and Witoon Chingtuaythong1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค SPWM ที่การฉีด
ฮาร์มอนิกลาดับที่ 3 เข้าในสัญญาณอ้างอิง เทคนิคการพีดับบลิวเอ็มที่นามาเปรียบเทียบ คือ แบบ IPD (In-Phase
Disposition) POD (Phase Opposite Disposition) APOD (Alternative Phase Opposite Disposition) ทดสอบบนอินเตอร์
5 ชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ (FCI) ขณะจ่ายโหลด R-L ซึ่งการทดสอบจะดาเนินการจาลองและสร้างแบบจาลองด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้นามาคานวณและแสดงค่า THDV ของแรงดันด้านออกระหว่างสายที่ใช้เทคนิค SPWM ที่
มีการฉีดฮาร์มอนิกลาดับที่ 3 เข้าในสัญญาณอ้างอิง (HIPWM)
คาสาคัญ: SPWM, HIPWM, IPD, POD, APOD, FCI

Abstract
This paper present the A Study of Five Level Flying-Capacitor Inverter Base on Sinusoidal PWM and Third
Harmonic Injected PWM Reference Signal with carrier signal IPD, POD, and APOD on 5 Level Flying-Capacitor
Inverter (FCI) on a R-L load. All of process are simulate with computer program. The result of simulation has shown
value of THDV line-line output voltage on both SPWM inverter and Third Harmonic Injection modulation inverter
with HIPWM carrier signal.
Keywords: SPWM, HIPWM, IPD, POD, APOD, FCI
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บทนา
อิน เวอร์ เตอร์ ห ลายระดั บ (Multilevel inverter, MLI) มีก ารศึก ษาสมรรถนะด้ านการน ามาประยุ กต์ใช้กับ
อุปกรณ์ขับกระแสสลับ (AC Drive) กาลังสูงในอุตสาหกรรมเพื่อทาหน้าที่แทนวงจรขั บกระแสสลับแบบ 2 ระดับ
(Two-level inverter) ด้วยคุณสมบัตทิ ี่ดหี ลายประการ ทาให้ MLI ที่ได้รับความสนใจในการศึกษาวิจัยมีด้วยกัน 3 ชนิด
คื อ อิ น เวอร์ เ ตอร์ ไ ดโอดแคลป์ (DCI) อิ น เวอร์ เ ตอร์ ค าสเคดมั ล ติ เ ซลล์ (CMI) หรื อ เอชบริ ด จ์ เ ซลล์ (HBC) และ
อินเวอร์เตอร์ฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ (FCI) ซึ่ง Manasa S. [1] ได้ทาการออกแบบและการจาลองอินเวอร์เตอร์หลาย
ระดับชนิดคาสเคดเอชบริดจ์เซล หรือ CMI เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ และอินเวอร์ชนิด
เดียวกันที่ 7 ระดับด้วยการจาลองผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ %THDv จะแปรผันตามจานวนระดับของแรงดัน
ทางด้านออก ต่อมา Anil D. Matkar [2] ทาการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิค PWM สาหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด
ไดโอดแคลมป์ หรือ DCI เป็นการจาลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิค PWM ที่นามาใช้จาลองแบ่งเป็น SPWM
(Sinusoidal PWM) และ SVPWM (Space Vector PWM) เปรียบเทียบเทคนิคการควบคุมบนอินเวอร์ เตอร์ 5 ระดับชนิด
ไดโอดแคลมป์ และ Neha Vijayrao Kautkar [3] ได้ทาการวิจัยด้านการวิเคราะห์สมรรถนะของอินเวอร์เตอร์หลาย
ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ (FCI) เป็นการจาลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นกัน โดยมุ่งเน้นการเปรียบเทียบ
เทคนิคการ PWM จาลองบนอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิง้ คาปาซิเตอร์ แบบ 3 เฟส %THDv ที่ 22.91%
จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ อินเวอร์เตอร์หลายระดับ กันอย่างต่อเนื่อง และ
เนื่องด้วยอินเวอร์เตอร์ประเภทดังกล่าวมีจานวนสวิตช์กาลังจานวนมากทาให้ความซับซ้อนในการควบคุมมีมากตามไป
ด้วย เทคนิคการ PWM จึงถูกนามาประยุกต์ทดสอบร่วมกับอินเวอร์เตอร์หลายระดับและศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย
โดย Wanchai Subsingha [4] ได้นาเทคนิค SPWM (Sinusoidal Pulse Witch Modulation) แบบ PD (Phase Disposition)
POD (Phase Opposite Disposition) และ APOD (Alternative Phase Opposite Disposition) ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ก า รฉี ด
ฮาร์มอนิกลาดับที่ 3 (Third Harmonic Injection) มาทาการทดสอบกับอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดได้โอดแคลมป์จาก
ผลจาลองในการวิจัยพบว่าความเพี้ยนของสัญญาณด้านออกจากเทคนิคการฉีดฮาร์มอนิกลาดับที่ 3 ร่วมในสัญญาณ
อ้างอิง สั ญญาณพาหะแบบ PD ให้ผล THDv ดีที่สุด 12.38% Harin.M.Mohan [5] ทาการศึกษาการเปรียบเที ย บ
เทคนิค LS-PWM (Level-Shift PWM) สาหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับที่มีการปรับโครงสร้างแบบโมดูล่าร์โดยเป็น
การจาลองบนโปรแกรม MATLAB / Simulink จากผลการวิจัยพบว่าเทคนิค PD ดีที่สุด
HIPWM
(Harmonic Injection)

PS

IPD

POD

(Phase Shift)

(In-Phase Disposition)

(Phase Opposite Disposition)

APOD
(Alternative Phase Opposite Disposition)

ภาพที่ 1 โครงสร้างของรูปแบบการมอดดูเลตสัญญาณที่ใช้ในบทความนี้ [4]
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หลักการพื้นฐาน
1. โครงสร้างฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์อนิ เวอร์เตอร์
โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ หรือเรียกว่า คาปาซิเตอร์แคลมป์ แสดงดัง
ภาพที่ 2 ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 2 ส่วน คือ ตัวเก็บประจุ และอุปกรณ์สวิตช์กาลัง โดยตัวเก็บประจุวงนอก
สุดเรียกว่า คอมมอนดีซีลงิ้ เป็นตัวสะสมพลังงาน ขณะที่ตัวเก็บประจุตัวอื่น ๆ เรียกว่า ตัวเก็บประจุฟลายอิ้งค์ เป็นตัว
สร้างแรงดันระดับต่างกัน โดยแรงดันที่ได้ในแต่ละระดับ เกิดจากผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุฟลาย
อิ้งค์แต่ละตัว ที่ต่ออนุกรมกันตามสถานะการสวิตช์นั้น ซึ่งแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ ฟลายอิง้ ค์ในแต่ละตัว คือ 1E
โดยอินเวอร์เตอร์ที่ศกึ ษาในบทความนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ประเภท 5 ระดับ (m = 5) ซึ่งสมการของวงจรสามารถสรุปได้
ดังนี้
(1)
SW  (m  1)  2
C

(m  1)  (m  2)
2

m

เมื่อ

(2)
(3)

SW
1
2

คือ จานวนสวิตช์กาลัง, Each
คือ จานวนตัวเก็บประจุที่ใช้, Each
คือ ระดับแรงดัน, Level

SW
C

m

idc
S1

(3E)

C4

S2

(2E)

C4
DC
Link
(VDC)
(4E)

C3

(1E)

C2

S4

C1

C3
C2

C4

S3

C3
C4

S4'

A

S3'
S2'
S1'

0

ภาพที่ 2 อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ 1 กิ่ง
หากเลือกการขับเกตสวิตช์กาลังจานวน 3 ตัวจากทั้งหมด 4 ตัวแรงดันทางด้านออกจะได้เท่ากับ 3 ใน 4
ของแรงดันดีซีลิ้งค์ หากเลือกการขับเกตสวิตช์กาลังจานวน 1 ตัวจากทั้งหมด 4 ตัว แรงดันทางด้านออกจะได้เท่ากับ
1 ใน 4 ของแรงดั นดี ซีลิ้งค์ โดยรู ปแบบการสวิต ช์กาลั งสามารถทาได้ หลายรูปแบบ แล้ ว แต่ลั กษณะการจัด เรียง
สัญญาณแคเรียร์ ซึ่งรูปแบบการสวิตช์กาลังจะทาให้เกิดแรงดันด้านออกที่มีคุณภาพสูงหรือต่าได้ และยังมีผลต่อ
การรักษาระดับแรงดันที่ตัวเก็บประจุแบบฟลายออิ้งค์อกี ด้วย ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์
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ภาพที่ 3 แบบจาลองทางไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ชนิด FCI
ตารางที่ 1 รูปแบบการสวิตช์กาลังและการสร้างแรงดันอินเวอร์เตอร์
สถานะการสวิตช์
การสร้างแรงดันด้านออก
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1
1
1
0
0
0
1
0
0

1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0

4E
4E-1E
4E-2E+1E
4E-3E+2E
3E
4E-2E
4E-3E+1E
2E
3E-1E
4E-3E+2E-1E
3E-2E+1E
4E-3E
3E-2E
2E-1E
1E
0

แรงดันด้านออกอินเวอร์เตอร์ VaN
4E (DC-link)
3E

2E

1E
0

หมายเหตุ: 1 แทนสวิตช์กาลังทางาน และ 0 แทนสวิตช์กาลังหยุดทางาน
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2. เทคนิคการพีดับบลิวเอ็ม
เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสาหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับนั้นสามารถทาได้ โดยอาศัยพื้นฐานการสร้างสัญญาณ
พีดับบลิวเอ็มของวงจรขับแบบ 2 ระดับ เพียงแต่จะเพิ่มจานวนของแคเรียร์ขึ้นตามจานวนของสวิตช์กาลัง สาหรับ
ในอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ จะใช้สวิตช์กาลังจานวน 4 ตัว จึงใช้สัญญาณแคเรียร์จานวน 4 แคเรียร์ ในการม็อดดูเลต
เพื่อสร้างสัญญาณเกตในรูปที่ 4 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสร้างสัญญาณเกตของเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับ
หลายแคเรียร์ที่ใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบสมการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการพีดับบลิวเอ็ม
จากข้างต้นความถี่การสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ส่งผลโดยตรงต่อการปรากฎของประมาณฮาร์โมนิกส์ในแรงดัน
ด้านออกของอินเวอร์เตอร์โดยจะปรากฎขึ้นรอบๆ m f
ma 

Vµm
Vµcr (m 1)

f sw,dev 

สาหรับ

0  ma  1

f cr
(m  1)

f sw,inv  (m  1) f sw,dev

mf 

เมื่อ

fm

f cr
f sw,dev
f sw,inv
mf

ma
m

f cr
fm

(4)
(5)
(6)
(7)

คือ ความถี่ของสัญญาณมูลฐาน, Hz
คือ ความถี่ของสัญญาณพาหะ, Hz
คือ ความถี่ของอุปกรณ์สวิตช์กาลัง, Hz
คือ ความถี่การสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์, Hz
คือ ความถี่การม็อดดูเลตชั่นอินเด็กซ์
คือ ม็อดดูเลตชั่นอินเด็กซ์
คือ ระดับแรงดัน, Level

ในการสร้างสัญญาณ PWM แบบฮาร์มอนิกนั้น จะพิจารณาในสัญญาณอ้างอิง ซึ่งความถี่ของสัญญาณ
อ้างอิงต้องเหมือนกับความถี่เอาต์พุตที่ต้องการ และสัญญาณอ้างอิงประกอบไปด้วยองค์ประกอบความถี่พ้ืนฐานและ
ความถี่ฮาร์มอนิกที่สามตามสมการต่อไปนี้ [4]
vmA (t )  Vm{sin(0t  0)  k  sin(30t )}

(8)

vmB (t )  Vm{sin(0t  120)  k  sin(30t )}

(9)

vmC (t )  Vm{sin(0t  240)  k  sin(30t )}

(10)

vmk (t )  k  sin(30t )

(11)
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เมื่อ

vmA (t )
vmB (t )
vmC (t )
vmk (t )
Vm

0
k

คือ แรงดันสัญญาณอ้างอิง เฟส A, V
คือ แรงดันสัญญาณอ้างอิง เฟส B, V
คือ แรงดันสัญญาณอ้างอิง เฟส C, V
คือ แรงดันสัญญาณฮาร์มอนิกลาดับที่ 3, V
คือ แรงดันยอดคลื่นของสัญญาณอ้างอิง, V
คือ ความถี่เชิงมุม, rad
คือ แรงดันยอดคลื่นของสัญญาณฮาร์มอนิกลาดับที่ 3, V

vcr1
vcr2
vcr3
vcr4

(ก)

S1
S2
S3
S4

vcr1
vcr2
vcr3
vcr4

(ข)

S1
S2
S3
S4

vcr1
vcr2
vcr3
vcr4

(ค)

S1
S2
S3
S4

vcr1
vcr2
vcr3
vcr4

(ง)

S1
S2
S3
S4

ภาพที่ 4 ตัวอย่างพีดับบลิวเอ็มชนิดเลื่อนระดับแบบหลายแคเรียร์สาหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ
(ก) PWM แบบ PS (Phase-Shift)
(ข) PWM แบบ IPD (In-Phase Disposition)
(ค) PWM แบบ APOD (Alternative Phase Opposite Disposition)
(ง) PWM แบบ POD (Phase Opposite Disposition)
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แรงดันยอดคลื่นของ k ระหว่าง 0.15 และ 0.2 ซึ่งผลทีไ่ ด้ของสัญญาณอ้างอิงที่ได้แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ผลจากการฉีดฮาร์มอนิกลาดับที่ 3 เข้าในสัญญาณอ้างอิง

ผลการจาลอง
แบบจ าลองทางไฟฟ้า ที่ ใ ช้ใ นการจ าลองอิน เวอร์ เตอร์ ฟ ลายอิ้ง คาปาซิ เตอร์ ตามที่ แ สดงในภาพที่ 3
โครงสร้างรวม 3 เฟส ซึ่งจะเห็นได้ว่าอินเวอร์เตอร์ชนิดดังกล่าวมีจานวนสวิตช์กาลังจานวนมากจึงมีความซับซ้อนใน
การสร้างสัญญาณขับนาสวิตช์กาลัง ในบทความได้นาเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มชนิด SPWM มาทาการทดสอบร่วมกับ
เทคนิค PWM แบบมีการฉีดฮาร์มอนิกลาดับที่ 3 เข้าไปในสัญญาณอ้างอิงร่วมด้วยเพื่อทาการเปรียบเทียบ ซึ่ง ได้
กาหนดเงื่อนการทางานดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กาหนดการทางานของอินเวอร์เตอร์
พารามิเตอร์
แรงดันดีซีล้งิ ค์
ความถี่ของสัญญาณด้านออก
อัตราส่วนความถี่แคเรียร์ต่อสัญญาณมูลฐาน
ความถี่สัญญาณแคเรียร์ (LS-PWM, PS-PWM)
มอดดูเลตชันอินเด็กซ์
ตัวเก็บประจุ
โหลดตัวต้านทานต่อเฟส
โหลดตัวเหนี่ยวนาต่อเฟส
ตัวประกอบกาลัง

ปริมาณ
400 V
50 Hz
60
3 kHz , 750 Hz
0.1 < ma < 1.0
4,700 F
40 
0.0955 mH
0.8 lagging

เทคนิคการมอดูเลชันที่ใช้ในบทความนี้มี 3 แบบ คือ IPD (In-Phase Disposition) APOD (Alternative Phase
Opposition) และ POD (Phase Opposition) [5] (เทคนิค SPWM ภาพที่ 6 และเทคนิค HIPWM ภาพที่ 7) ผลจาลองและ
ผลการวิเคราะห์แรงดันทางด้านออกเมื่อนาผลจาลองของแรงดันด้านออกที่ได้มาทาการคานวณโดยพิจารณาฮาร์มอนิก
ถึงอันดับที่ 100th ภาพที่ 8 (ผลจากเทคนิค SPWM) และภาพที่ 9 (ผลจากเทคนิค HIPWM)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 6 ผลจาลองการสัญญาณขับเกตด้วยเทคนิค SPWM (ma  1.0, fm  50Hz, fcr ,LS  3kHz, fcr ,PS =750Hz)
(ก) สัญญาณเกตที่ได้จากเทคนิค SPWM แบบ PS
(ข) สัญญาณเกตที่ได้จากเทคนิค SPWM แบบ IPD
(ค) สัญญาณเกตที่ได้จากเทคนิค SPWM แบบ APOD
(ง) สัญญาณเกตที่ได้จากเทคนิค SPWM แบบ POD
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 7 ผลจาลองการสัญญาณขับเกตด้วยเทคนิค SPWM (ma  1.0, fm  50Hz, fcr ,LS  3kHz, fcr ,PS =750Hz)
(ก) สัญญาณเกตที่ได้จากเทคนิค HIPWM แบบ PS
(ข) สัญญาณเกตที่ได้จากเทคนิค HIPWM แบบ IPD
(ค) สัญญาณเกตที่ได้จากเทคนิค HIPWM แบบ APOD
(ง) สัญญาณเกตที่ได้จากเทคนิค HIPWM แบบ POD
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 8 ผลการจาลองแรงดันด้านออกระหว่างสายและผลวิเคราะห์สเปกตรัมฮาร์มอนิกด้วยเทคนิค SPWM
(m f  60, ma  1.0, f m  50Hz, f cr , LS  3kHz, fcr , PS  750Hz, f sw,dev  750Hz)

(ก) ผลจาลองจากเทคนิค SPWM แบบ PS
(ข) ผลจาลองจากเทคนิค SPWM แบบ IPD
(ค) ผลจาลองจากเทคนิค SPWM แบบ APOD
(ง) ผลจาลองจากเทคนิค SPWM แบบ POD
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 9 ผลการจาลองแรงดันด้านออกระหว่างสายและผลวิเคราะห์สเปกตรัมฮาร์มอนิกด้วยเทคนิค HIPWM
(m f  60, ma  1.0, f m  50Hz, f cr , LS  3kHz, fcr , PS  750Hz, f sw,dev  750Hz)

(ก) ผลจาลองจากเทคนิค HIPWM แบบ PS
(ก) ผลจาลองจากเทคนิค HIPWM แบบ IPD
(ข) ผลจาลองจากเทคนิค HIPWM แบบ APOD
(ค) ผลจาลองจากเทคนิค HIPWM แบบ POD
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การจาลองการรักษาสมดุลพลังงานที่ตัวเก็บประจุ
การจาลองสมรรถนะด้านการรักษาสมดุลด้านพลังงานที่ตัวเก็บประจุ โดยการนาผลของแรงดันและกระแสที่
ตัวเก็บประจุแต่ละลูกมาทาการวิเคราะห์ แล้วนามาพล็อตกราฟ ในภาพที่ 10 แสดงผลการจาลองของระดับพลังงานที่
ตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถรักษาสมดุลพลังงานที่ตัวเก็บประจุได้ ( C1 และ C3 ) ถ้าไม่มีการปรับปรุง
เทคนิคการสวิตช์ร่วมด้วย เช่น เทคนิคการหมุนวนสัญญาณขับเกท (Pulse rotation) [6] เป็นต้น

ภาพที่ 10 ระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุแต่ละตัวของอินเวอร์เตอร์ชนิด FCI ขณะทางานที่ m f  60, ma  1.0

วิจารณ์และสรุปผล
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลจาลอง THDv ของแรงดันด้านออกระหว่างสาย
Type of Modulation technique
HIPWM (Third Harmonic)
PS
19.77%
IPD
14.46%
APOD
18.85%
POD
19.33%
จากตารางที่ 3 ผลจาลองที่ได้จากเทคนิคการมอดดูเลตระหว่าง SPWM ที่มีการฉีดฮาร์มอนิกลาดับที่ 3
เข้าในสัญญาณอ้างอิง ซึ่งเทคนิคการ PWM ดังกล่าวจะประกอบด้วย PS, IPD, APOD และ POD มาทาการทดสอบ
บนอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดฟลายอิง้ คาปาซิเตอร์อินเวอร์เตอร์ในสภาวะจ่ายโหลดทางไฟฟ้าตามที่เสนอในบทความ
นี้ ซึ่งผลจาลองที่ได้แสดงให้เห็นว่า แบบ IPD นั้นให้ผลของ THDv ของแรงดันด้านออกระหว่างสายต่าที่สุดที่ 14.46%
โดยไม่คานึงถึงผลด้านการสมดุลพลังงานของตัวเก็บประจุแต่ละตัว
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การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสขณะใช้ งาน ภายใต้สภาวะแรงดั นไม่
สมดุล ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์
In-Service eefficiency estimation of three phase induction motors under
unbalanced voltage by multi-oobjective optimization genetic algorithm
ธีระวัฒน์ ผุสดี1* กฤษดา ทัศกานิเวศน์2 อนันต์ชัย ขอเตชะ2 และวิวัฒน์ ทิพจร2
Theerawat Pussadee1*, Kitsada Thatsakaniwet2, Anunchai Khotecha2 and Wiwat Tippachon2
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสขณะใช้งานจริงภายใต้สภาวะแรงดัน
ไม่สมดุล วิธีที่นาเสนอเป็นการพิจารณาข้อมูลจากการวัดปริมาณทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของมอเตอร์ร่วมกับ
เทคนิคปัญญาเชิงคานวณด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมหลายวัตถุประสงค์แบบ NSGA-II การประเมินประสิทธิภาพได้ทาการ
เปรียบเทียบกับวิธีการวัดแรงบิดที่แกนเพลา โดยทาการทดสอบกับมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสขนาด 1.5KW แรงดันไม่
สมดุลที่ 2%-8% ผลการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้วิธี NSGA-II มีค่าผิดพลาดสูงสุดที่ 6.53% วิธีที่
นาเสนอสามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพแทนวิธีการวัดแรงบิดที่แกนเพลาได้ ขณะที่มอเตอร์กาลังทางาน
คาสาคัญ: มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาสามเฟส, การหาค่าเหมาะสมที่สุดวัตถุประสงค์หลายอย่าง, ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม ,แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล

Abstract
This paper proposes the efficiency estimation of three phase induction motors during in service under
unbalanced voltage. The propose method uses an electrical measurement data and motor speed data for
considering with computational intelligence technique by multi-objective optimization genetic algorithm genre
NSGA-II. The efficiency estimation is compared with a shaft torque method by testing the three phase induction
motors 1.5 KW under condition unbalanced voltage 2% to 8%. From the testing results, the efficiency estimation
obtained by NSGA-II method having 6.53% of maximum error value. The propose method can use instead the
shaft torque method for the efficiency estimation of the motor during an operation.
Keywords: three-phase induction motor, multi-objective optimization, genetic algorithm, unbalanced voltage
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บทนา
ปัจจุบันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรกลที่มีผู้นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
โรงงานอุตสาหกรรม เพราะมอเตอร์ชนิดนี้ขอ้ ดี คือ มีราคาไม่แพง การดูและการบารุงรักษาง่าย มีความเร็วรอบเกือบคงที่
มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ในการติดตัง้ มอเตอร์เมื่อใช้งานไประยะเวลานาน ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอลดลง และการใช้
ไฟเฟสใดเฟสหนึ่งภายในโรงงานอุตสาหกรรมมากจนเกินไปจนทาให้เกิดการไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าในระบบ ส่งผลให้
อุณหภูมิของมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสเพิ่มขึ้นด้วย ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนาลดลง
[1] ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนา เพื่อเป็นการทานายอายุการใช้งานและ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการซ่อมบารุงมอเตอร์ และ การเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่ได้ในแต่ละครั้งการประเมิน
วิธีการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนานั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธี โดยทั่วไปแล้วต้องทาการ
ถอดมอเตอร์ออกจากระบบการผลิตก่อนและนามาทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบในสภาวะแรงดันสมดุล เช่ น การ
ทดสอบตามมาตรฐาน IEEE method B [3] การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลได้จากการทดสอบ no-load test
และ blocked-rotor test การทดสอบภาระทางกลวิธีน้ีจะได้แรงบิดออกจากแกนเพลาที่แท้จริง จากการสารวจวิธีการหา
ประสิทธิภาพของมอเตอร์มากกว่า 20 แบบโดยแบ่งระดับการรบกวนมอเตอร์และความแม่นยาในการหาประสิทธิภาพ
มอเตอร์พบว่าวิธีวัดแรงบิดที่เพลา(shaft torque method) มีความแม่นยาสูงที่สุด [2] วิธีการดังกล่าวมีความแม่นยาสูงสุด
ก็จริงแต่วิธีดาเนินการจะเป็นการรบกวนมอเตอร์ที่จะต้องถอดออกจากระบบการผลิตเพื่อนามาทดสอบแล้วนากลับไป
ติดตั้งอีกครั้ง วิธีดังกล่าวไม่สามารถนามาใช้ได้กับมอเตอร์ที่จาเป็นจะต้องอยู่ในระบบการให้บริการตลอดเวลาและใน
สภาวะที่แรงดันไม่สมดุลได้ ยังมีการทดสอบมอเตอร์เหนี่ยวนาวิธีอ่ืนที่มีความเรียบง่ายและให้ระดับการรบกวนมอเตอร์
ต่าด้วยแต่ให้ความแม่นยาไม่ดีเหมือนวิธีวัดแรงบิดที่เพลา เช่น วิธีป้ายข้อมูล และ วิธีกระแส, [4] ในขณะเดียวกันก็ยังมีวิธี
ที่อ่ืนไม่รบกวนมอเตอร์ขณะใช้งานและสามารถใช้ร่วมกับการประเมินมอเตอร์ในสภาวะแรงดันที่สมดุลและไม่สมดุลได้
ด้วย เช่น การนาเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมหาวงจรสมมูลและประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวขณะใช้งานซึ่งเป็น
วิธีการที่สะดวกและประหยัดโดยใช้การพิจารณาข้อมูลทางไฟฟ้าจากการวัด และความเร็วรอบของมอเตอร์ขณะมอเตอร์
ทางานจริงร่วมกับเทคนิคปัญญาเชิงคานวณ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีเชิงพันธุกรรม(GA) เป็นวิธีหาคาตอบเหมาะที่สุด
แบบกลุ่ มประชากร ในเรื่ องการอยู่ รอดของผู้ ที่ แข็ งแรงที่ สุ ด เริ่ มต้ น GA ใช้ ส าหรั บปั ญหา การหาค่ าเหมาะที่ สุ ด
วัตถุประสงค์เดียว (Single-objective Optimization ) [5] - [9], หลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะ
ที่สุดสาหรับปัญหาที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ด้วยขั้นตอน
วิวัฒนาการ[10] ซึ่งจะมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์เพื่อทาให้น้ อยที่สุดหรือมากที่สุดจานวนหนึ่ง โดย GA สาหรับการหาค่า
เหมาะที่สุดจะเรียกว่า ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมวัตถุประสงค์หลายอย่าง[1] นอกจากวิธีเชิงพันธุกรรม แล้วยังมีการประเมิน
ประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาร่วมกับเทคนิคปัญญาเชิงคานวณวิธีอ่ืนๆ เช่น วิธีการแบ่งแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล (VUF)
และทดลองใช้ทดสอบกับมอเตอร์เหนี่ยวนา [12], [13] และคิดค้นประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาสามเฟส
ขณะใช้งานจริงภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุลแบบไม่รบกวนมอเตอร์ขณะทางาน เช่น การประมาณประสิทธิภาพมอเตอร์
ขนาด 3 hp กับ 7.5 hp และแบ่งแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล 0% - 5% [14] การประมาณประสิทธิภาพมอเตอร์ขนาด 3 hp,
7.5 hp, 50 hp และ 125 hp โดยแบ่งแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล 0% - 5% [15]
วิธีประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาร่วมกับเทคนิคปัญญาเชิงคานวณดังที่กล่าวนี้เป็นวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาที่ได้มีการพัฒนามาตัง้ แต่อดีตถึงยุคปัจจุบัน ล้วนมีการปรับแต่งวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้
คาตอบที่ดที ี่สุด ดั้งนั้นบทความที่จะนาเสนอต่อไปนี้เป็นวิธีการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสขณะใช้
งานจริงภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุลที่ 2%-8% ซึ่งวิธีการที่นาเสนอ เป็นการประเมินค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์
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โดยใช้การพิจารณาข้อมูลปริมาณทางไฟฟ้าจากการวัด และความเร็วรอบจากการทางานของมอเตอร์ ร่วมกับเทคนิค
ปัญญาเชิงคานวณ ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์ โดยได้นา NSGA-II มาทดลองกับวัตถุประสงค์หลาย
อย่าง ที่มี 3 วัตถุประสงค์ และ ในการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสขณะใช้งานในครั้งนี้ ได้ทาการ
ทดสอบกับมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสขนาด 1.5KW และเปรียบเทียบ กับ วิธีการวัดแรงบิดที่แกนเพลา แล้ววิเคราะห์
ผลการเปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุปสาหรับวิธีการที่นาเสนอ

วิธีการศึกษา
1. ระบบไฟฟ้า 3 เฟสแบบไม่สมดุล
ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า3เฟสแบบไม่สมดุล โดยทั่วไปจะทราบค่าแรงดันไฟฟ้าเฟส A เฟส B และ เฟส C
จะต้องหาค่าแรงดันไฟฟ้าลาดับศูนย์ (V0 ) ,ลาดับบวก (Vp ) และลาดับลบ (Vn )
 V0  1 1 1   Va 
 V  = 1 1 a a2  V 
 b 
 p  3
 
 V  
2
a   Vc 
 n  1 a


)2.1(

เมื่อ a = 1120 และ a 2 = 1240
เขียนเป็นสมการส่วนประกอบของแรงดันไฟฟ้าสมมาตรจะได้
V0 = Va + Vb + Vc
1
2
Vp = Va + aVb + a Vc
3
1
2
Vn = Va + a Vb + aVc
3







(2.2)

2. วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา
วงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสที่ใช้ในการคานวณประสิทธิภาพของมอเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ใน
สภาวะคงตัวต่อเฟสลาดับบวกและลาดับลบแสดงใน ภาพที่ 1 [13]

ภาพที่ 1 วงจรสมมูลแสดงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา3เฟสลาดับบวกและลาดับลบ
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เมื่อ

Rs = ความต้านทานขวดลวด ด้านสเตเตอร์
Xs =ความต้านทานเหนี่ยวนา ด้านสเตเตอร์
Rr =ความต้านทานขวดลวด ด้านโรเตอร์
Xr =ความต้านทานเหนี่ยวนา ด้านโรเตอร์
Rm =ความต้านทานในแกนเหล็ก
Xm =ความต้านทานเหนี่ยวนาในแกนเหล็ก
3. การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนาโดยวิธวี ัดแรงบิดที่แกนเพลา
ทาได้ โ ดยการใช้เครื่อ งวั ด ความเร็ ว รอบและแรงบิ ด ที่ เพลาของมอเตอร์ เหนี่ย วน าโดยตรง ซึ่ ง จะต้อ งใช้
เครื่องมือที่มีราคาค่อนข้างสูง วิธีการนี้จะมีความถูกต้องและแม่นยาสูงมาก เพราะได้กาลังทางกลที่แท้จริงของ
มอเตอร์เหนี่ยวนาในขณะมีภาระทางกล การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ ยวนาโดยวิธีวัดแรงบิดที่เพลา ทาได้
โดยจะต้องทราบกาลังทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวนาซึ่งจะมีค่าเท่ากับ สมการ ที่ 2.3 แล้ว นาไปหาประสิทธิภาพ
มอเตอร์ดังสมการที่ 3.15
(2.3)

Pout = τω

โดยที่

POUT คือ กาลังทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวนา
คือ ค่าแรงบิด
τ
ω คือ ความเร็วรอบ

4. ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบวัตถุประสงค์เดียว
ขั้ น ตอนการท างานวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรมวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย ว (Single objective Genetic Algorithm, SGA) จะ
ประกอบด้วยกระบวนการพืน้ ฐานของวิธีเชิงพันธุกรรมและอธิบายเป็นขัน้ ตอนดัง ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนการวิธีทางพันธุกรรม (GA)
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1) สร้างกลุ่มของประชากรของคาตอบเริ่มต้นโดยการสุ่มคาตอบ และเข้ารหัสซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข
เช่น เข้ารหัสเป็นเลขฐานสอง และเลขจานวนเต็ม โดยแต่ละคาตอบจะแทนด้วยกลุ่มตัวเลขที่ต่อกันซึ่งจะเรียกว่า
โครโมโซม
2) ทาการถอดรหัสของโครโมโซมทัง้ หมดในกลุ่มประชากรเพื่อที่จะได้กลุ่มคาตอบของปัญหาที่พจิ ารณา
3) ทาการ ประเมินค่าความเหมาะสม ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของแต่ละคาตอบในกลุ่มประชากรทั้งหมด
4) ทาการคัดเลือก (selection) ประชากร พ่อแม่ จากกลุ่มประชากรรุ่นปัจจุบันโดยในการเลือกนั้นจะใช้
ค่าความแข็งแรงเป็นตัวบ่งชีว้ า่ จะเลือกคาตอบใดจากประชากรรุ่นปัจจุบันนี้
5) ทาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรรุ่นพ่อแม่ด้วยใช้ ตัวดาเนินการพันธุกรรม ซึ่งก็คือการสลับสาย
พันธุ์ (Crossover) และการกลายพันธุ์ (Mutation)
6) กลั บไปทาซ้ าขั้ น ตอนที่ 2 จนกระทั่ ง ค าตอบลู่ เข้ า หรือ จนกระทั่ ง ครบจ านวนการทาซ้ าที่ ก าหนด
โดย 1 รอบของขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ก็คือ 1 รุ่น (Generation) ของการหาคาตอบด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมคาตอบดี
ที่สุดของประชากรรุ่นสุดท้ายก็คอื ผลลัพธ์ของกระบวนการวิธีทางพันธุกรรม
5. การหาค่าเหมาะที่สุดวัตถุประสงค์หลายอย่าง
สาหรับการหาค่าเหมาะที่สุดวัตถุประสงค์หลายอย่างจะมี 2 วิธีหลัก ๆ ที่ใช้ซึ่งก็คือ วิธีผลรวมถ่วงน้าหนัก
(Weighted-sum Approach) และวิ ธี พ้ื น ฐานพาเรโต (Pareto-based Approach) [11] และการหาค่ า เหมาะที่ สุ ด
วัตถุประสงค์หลายอย่าง (Multi-objective Optimization Problem, MOOP) จะมี วัตถุประสงค์ซึ่งอาจจะต้องการให้มีค่า
น้อยสุดหรือมากสุด โดย MOOP อธิบายอยูใ่ นรูปแบบทั่วไปได้ดังสมการดังต่อไปนี้
Minimize/Maximize fm (x), m = 1,2,..., M
subject to gj (x) = 0, j = 1,2,..., J
and hk (x) > or < 0, k = 1,2,..., K

(2.4)

คาตอบ x เป็นเวคเตอร์ซึ่งประกอบด้วย จานวนตัวตัวแปร ตัดสินใจ n ตัว จะได้ว่า x = {x1,x2,..,xn} โดยมี M
วัตถุประสงค์แทนด้วยเวคเตอร์ f = {f1(x), f2(x), …, fM(x)} โดยแต่ละวัตถุประสงค์ ต้องการให้เป็นค่าน้อยที่สุดหรือ
มากที่สุด สาหรับกลุ่มของข้อบังคับ แบบเท่ากัน J เงื่อนไข และข้อบังคับแบบไม่เท่ากัน K เงื่อนไข โดย gj (x) และ hk
(x) เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขแบบเท่ากันและไม่เท่ากันตามลาดับ โดยขอบเขตของตัวแปร แต่ละตัวแปรตัดสินใจ xi จะต้องมี
ค่าอยู่ระหว่าง ขอบล่าง xi และขอบบน xi

Proceedings
821

3. วิธีการการประเมินค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาขณะใช้งานภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุลที่
นาเสนอ
3.1 ขั้นตอนพื้นฐาน NSGA-II สาหรับปัญหาหลายวัตถุประสงค์

ภาพที่ 3 ขั้นตอนพืน้ ฐาน NSGA-II สาหรับปัญหาหลายวัตถุประสงค์
สรุปได้ดังนี้
1. เริ่มต้นด้วย การกาหนดประชากรเริ่มต้น (population) และรุ่น (Generations), และการกาหนดช่วง (Range)
ค่าต่าสุด และ ค่าสูงสุดสาหรับตัวแปรตัดสินใจ
2. การสร้างประชากรเริ่มต้นโดยการสุ่ม (Random) ค่าตัวแปรที่ได้นั้นจะ ช่วงที่กาหนดไว้ (Range) ในขั้นตอนที่ 1
3. การคานวณของ (Ranks) และระยะทางที่เบียดเสียด (Crowding Distance) ของประชากร ตามด้วยการเลือก
วิธีการแข่งขันการแก้ปัญหาที่ดีที่สุ ด ในประชากรที่จะทาการผสมพั นธุ์ (Mating) และการแก้ปัญหาสาหรับการผลิ ต
ประชากรรุ่นใหม่ ขึน้ อยูก่ ับวิธีการการจัดเรียงที่ไม่ครอบงา (non-dominated sorting) ซึ่งจะได้อธิบายไว้ใน 4kr ที่ 4
4. การดาเนินการทางพันธุกรรม การสลับสายพันธ์ (Crossover) และการกลายพันธุ์ (Mutation) ของประชากรพ่อ
แม่ (Parent) และ บุคคลที่ดที ี่สุดได้รับการคัดเลือกเป็นประชากรใหม่เพิ่มขึ้น และ จะได้เซตผลเฉลยที่ไม่ถูกครอบงาจะถูก
จัดกลุ่มระหว่างจานวนสมาชิกประชากรนัน้ ๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลเฉลยพาเรโต (Parato Sulution)
5. ในขั้นตอนนี้ให้กลับไปทาซ้า ขั้นตอนที่ 3 และ ขั้นตอนที่ 4 จนกระทั่งครบจานวนการทาซ้าที่กาหนดหรือ
ลู่เข้าหาคาตอบ (Convergence) กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุด

ภาพที่ 4 ขั้นตอน Non dominated Sorting on Crowding distance Sorting
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ในแต่ละรุ่น NSGA-II ทางพันธุกรรมจะถูกนาไปใช้กับประชากรพ่อแม่ (Pt) เพื่อให้ได้ประชากรรุ่นใหม่คือรุ่นลูก
(Qt) ที่มีขนาดกับประชากรพ่อแม่ หลังจากนั้น ประชากรพ่อและประชากรรุ่นใหม่(รุ่นลูก) จะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง
ประชากรชั่วคราว (Rt) ซึ่ง ใช้อัลกอริธึมการเรียงลาดับที่ไม่ได้ถูกครอบงา(Non dominated Sorting )เพื่อสร้างหน้า (fronts)
ที่ไม่ได้ครอบงา ดังนั้นขนาดของประชากรสาหรับการจัดเรียงที่ไม่ได้โดดเด่นมีขนาดมากเป็นสองเท่าของประชากรกลุ่ม
พ่อแม่ และประชากรสาหรับคนรุ่นต่อไปจะต้องมีขนาดเท่ากันกับประชากรพ่อแม่ วิธีการการคัดเลือกจาก หน้า ที่ไม่ได้
ครอบงาด้วยอันดับสูงสุด วิธีการแก้ปัญหาภายในแต่ละหน้า จะจัดเรียงตามระยะทางที่เบียดเสียด (Crowdind Distance
Sorting) เพื่อให้ผู้ที่มีการนับจานวนที่มากที่สุดเลือกเข้าสู่รุ่นต่อไป และสามารถเลือกส่วนของหน้าได้เท่านั้น [16] และ
ส่วนที่ไม่ได้ถูกครอบงาจะได้รับหลังจากที่อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มจากอันดับที่มอี ันดับสูงสุดไปจนถึงอันดับที่ต่าที่สุด
3.1 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จากวงจรสมมูล
จากวงจรสมมูลในภาพที่ 1 เมื่อทราบค่าพารามิเตอร์ในส่วนต่าง ๆ ของ ด้านสเตเตอร์,ด้านโรเตอร์ และแกน
เหล็กแยกลาดับบวกกับลาดับลบเรียบร้อย ทาให้อยู่ในรูปให้อยู่ในรูปแบบของค่าอิมพีแดนซ์ และการคานวณหาค่า
ประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาจากวงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวนาสามารถคานวณโดยใช้สมการดังนี้
สมการคานวณ ด้านลาดับบวก
2


1  Va   a  Vb    a  Vc   
Vp = 

3 
3



(3.1)

ZTP1 =

Rr
+ jXr
S

(3.2)

ZTP2 =

jXm × ZTP1
jXm + ZTP1

(3.3)
(3.4)

ZTP = Rs + jXs + ZTP2

I ps =

Vp

(3.5)

ZTP



jX m
Ipr = I ps × 

 ZTP1 + jX m 

(3.6)

 1- S 
POUTP = 3 I Pr 2 × 
× Rr
 S 

(3.7)


 R  
PINP = 3  R s × I Pr2  +  I Pr2 ×  r   

 
 S  


(3.8)
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สมการคานวณ ด้านลาดับลบ
1
Vn = × Va +  a 2 × Vb  +  a × Vc 
3

(3.9)

 Rr 
ZTn1 = 
 + jX r
 2-s 

(3.10)

 jX × ZTN1 
ZTn2 =  m

 jX m + ZTN1 

(3.11)

ZTn = R s + jX s + ZTN2

(3.12)

I ns =

Vn
ZTN

(3.13)



jX m
I nr = I ns 

 ZTN1 + jX m 

(3.14)

2
 s -1 
POUTP = 3 I nr × 
× Rr
 2-s 

(3.15)

PINN = 3  R s × I nr



2

2
 R 
+ I nr ×  r 
 2-s 

(3.16)

สมการคานวณ หากาลังไฟฟ้า และ ค่าอิมพิแดนซ์รวม
PINe = PINP + PINN

(3.17)

PAir = PpOUTp + PpOUTn

(3.18)

POUT = Pair - pfw

(3.19)

Zmpc =

Zmnc =

Vp

(3.20)

Ip
Vn
In

(3.21)

Zmpe = ZTp

(3.22)

Zmne = ZTn

(3.23)
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สมการคานวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์
η=

POUT
×100
PIN

(3.24)

การหาค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาขณะใช้งานภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุลจะใช้ข้อมูลทางไฟฟ้าที่ได้
จากการวัดคือ (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส กระแสไฟฟ้า และ กาลังไฟฟ้า ) และข้อมูลทางกลที่ได้จากการวัดทางกล
คือ ความเร็วของมอเตอร์ ขณะใช้งานจริง ร่วมกับเทคนิคปัญญาเชิงคานวณ (computational intelligence) ด้วยวิธี
เชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์ (MOGA) โดยใช้วธิ ีการ NSGA-II โดยมีฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์คือ
F1 =

F2 =

Z mpe
Z mpc

2

(3.25)

2

(3.26)

2

(3.27)

-1

Zmne
-1
Zmnc

Z
F3 = ine -1
Zinc

ขั้ น ตอนการหาค่า ที่ เหมาะสมจะประกอบด้ว ยฟัง ก์ ชัน วั ต ถุประสงค์ (Objective) จ านวน 3 วั ต ถุ ประสงค์
และเงื่อนไข (constraints) และค่า Fitness นามาประเมินค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ของวงจรสมมูลที่เหมาะสมที่ทาให้
ค่ า ความต้า นทานล าดั บบวก(Zp) และค่ า ความต้า นทานล าดั บลบ(Zn) ก าลั ง ไฟฟ้ า ขาเข้ า (Pin) ที่ ค านวณได้ มีค่ า
ใกล้เคียงค่าวัดได้จริงซึ่งจะทาให้สมการเป้าหมาย (Objective Function) มี ค่าต่าที่สุด

ผลการศึกษา
ในบทความนี้ได้ทดสอบภาระทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส พิกัด 1.5KW ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2
โดยจะทาการทดสอบที่ แ รงดั น ไม่ส มดุ ล ที่ 2%, 4%, 6% และ 8% มี ภาระทางกล 20%-พิกั ด ของมอเตอร์ แ ละ
ค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาที่ได้จากวิธีการประเมิน ที่ได้นาเสนอไปแล้วนัน้ จะทาการเปรียบเทียบ กับวิธีการวัด
แรงบิดที่แกนเพลา เนื่องจากมีการวัดปริมาณทางไฟฟ้า และพลังงานกลที่แท้จริง ซึ่งในการทดสอบจะทาการอ้างอิง
ตามมาตรฐาน IEEE วิธี B และ และถือว่าเป็นวิธีมีความแม่นยาสูง ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพ
มอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส แสดง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ข้อมูลจากป้ายพิกัดของมอเตอร์เหนี่ยวนา
KW

Hz

1.5

50

V

A

220/380 0.4/3.7

r/min

p.f.

1400

0.8
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1. การเลือกคาตอบทีเ่ หมาะสมที่สดุ

ภาพที่ 5 คาตอบหรือผลเฉลยอยู่ในชุดพาเรโต้
จากผลการทดสอบตามขั้นตอนของ NSGA-II กาหนดการวนรอบ 100 รอบ ซึ่งค่าคาตอบที่ดีที่สุดของแต่ละรอบ
เก็ บไว้และน าไปแทนค่ าในรอบถั ดไปจนครบรอบที่ ก าหนด (ค่ าค าตอบในรอบ ท้ ายถื อว่าเป็ นค าตอบที่ ดี ที่สุ ดของ
กระบวนการนี้) เพื่อจะได้คาตอบที่ดีที่สุด ทั้ง 3 วัตถุประสงค์ จานวน 100 คาตอบ ซึ่งเท่ากับจานวนประชากรที่กาหนด
เมื่อนามาพล็อตกราฟแล้วแสดงในภาพที่ 4 และคาตอบทั้งหมดจะอยู่ในชุด Pareto ที่ไม่ถูกครอบงาในหน้าแรก ซึ่งถือว่า
เป็นชุดคาตอบที่ดีทั้งหมดและในชุดคาตอบทั้งหมดจะมีเพียงแค่คาตอบเดียวเท่านั้นที่ เหมาะสมที่สุด เพราะฉะนั้นจึงมี
วิธีการเลือกคาตอบ เพื่อใช้ตัดสินใจ ในการแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายที่ดที ี่สุด ดังสมการต่อไปนี้ [17]
C1
- C1
C2
- C2
C3
- C3
max
max
max
,
,
, = (C1, C2, C3 )
C1
- C1
C2
- C2
C3
- C3
max
min
max
min
max
min

(3.2)

2. ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนา
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส 1.5KW ระหว่างวิธีวัดแรงบิดที่เพลา(ST) กับวิธีที่
นาเสนอ(NSGA-II) ภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุล 2%,4%,6%และ 8%
VUB
2%

4%

6%

8%

method
ST
NSGA-II
%Error
ST
NSGA-II
%Error
ST
NSGA-II
%Error
ST
NSGA-II
%Error

Load 40%
86.90
89.46
2.950
84.63
86.63
3.363
82.49
87.81
6.456
79.26
84.01
5.994

% Efficiency
Load 60% Load 80%
90.51
83.66
90.51
87.76
0.002
4.905
88.84
82.53
90.84
87.45
2.256
5.957
87.28
82.76
90.10
87.49
3.231
5.712
87.34
81.78
89.69
87.12
2.690
6.530

Load 100%
83.24
85.94
3.244
82.43
86.04
4.373
82.36
85.59
3.926
81.57
85.19
4.443
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Efficiency (%)

VUB=2%

95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
20%

40%

60%
80%
100%
Volteges Unbalance (%)
ST

120%

NSGA ll,(3 ojb)

Efficiency (%)

ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาระหว่างวิธี ST และ NSGA-ll ที่แรงดันไม่สมดุล 2%
VUB=4%

95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
20%

40%

60%
80%
100%
Volteges Unbalance (%)

ST

120%

NSGA ll,(3 ojb)

Efficiency (%)

ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาระหว่างวิธี ST และ NSGA-ll ที่แรงดันไม่สมดุล 4%
VUB=6%

95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
20%

40%

60%
80%
100%
Volteges Unbalance (%)
ST

120%

NSGA ll,(3 ojb)

ภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาระหว่างวิธี ST และ NSGA-ll ที่แรงดันไม่สมดุล 6%
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Efficiency (%)

VUB=8%

95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
20%

40%

60%
80%
100%
Volteges Unbalance (%)

ST

120%

NSGA ll,(3 ojb)

ภาพที่ 9 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาระหว่างวิธี ST และ NSGA-ll ที่แรงดันไม่สมดุล 8%
จากการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส 1.5 KW ขณะใช้งานจริงในสภาวะแรงดันไม่สมดุล
จากผลการทดสอบที่ภาระโหลด ดังตารางที่ 3 และกราฟแสดงดังภาพที่ 5-8 ค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบใน
การประมาณค่ าจากวิ ธี ก าร NSGA – ll และ วิ ธี การวั ดแรงบิ ด แกนเพลา มี ค่ าประสิ ทธิ ภาพที่ ใกล้ เคี ยงกั น โดยมี
ค่า ผิดพลาดl^’สุดอยูท่ ี่ 6.530%

สรุปผลการศึกษา
บทความนี้นาเสนอการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนาขณะใช้งาน ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสม
ที่สุดด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์ โดยได้นา NSGAII มาทดลองใช้กับวัตถุประสงค์หลายอย่าง ที่มีสอง
วัตถุประสงค์ การทดสอบที่แรงดัน ไม่สมดุล 2% ที่ภาระ 60 % จะมีค่าผิดพลาดน้อยที่สุด ที่ 0.002% และ ที่แรงดันไม่
สมดุล 6%ที่ภาระโหลด 80% จะมีค่าผิดพลาดสูงที่สุด ที่ 6.53% จากการนาเสนอ และผลการทดสอบประสิทธิภาพ
มอเตอร์เหนี่ยวนาที่นาเสนอ แสดงให้ให้เห็นว่าการ ลู่เข้าคาตอบ ของ NSGA-ll มีความละเอียดและ ถูกต้อง ในการค้นหา
คาตอบ จึงส่งผลให้ผลให้คาตอบที่ได้แต่ละการคานวณมีค่าใกล้เคียงกัน และการประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนาสาม
เฟสจึง มีค่าประสิทธิภาพที่ได้ใกล้ เคียงกับวิธีวัดแรงบิ ดแกนเพลามาก ดังนั้นวิธีการหาประสิทธิภาพด้วยวิธีหาค่ าที่
เหมาะสมด้วยวิธี NSGA-ll สามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส แทนวิธีวัดแรงบิดที่เพลาได้
เนื่องจากประหยัด ใช้งานได้สะดวก สามารถวัดประสิทธิภาพได้ในขณะมอเตอร์ทางานโดยไม่ตอ้ งหยุดการทางาน
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ชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนสาหรับนักศึกษาพยาบาล
Injection in upper arm training kit for nursing student
เสนอ สะอาด1* และ ดรุณี ชายทอง1
Saner Sa-ad1* and Darunee Chaythong1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนสาหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน
แก่นักศึกษาพยาบาล สามารถฝึกฉีดยาได้ 2 แบบ คือ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular injection) และการฉีดยาเข้า
ชั้นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous injection) แขนหุ่นถูกออกแบบโดยใช้แผ่นยางพารา ฟองน้าและผ้านาไฟฟ้า ทาให้สามารถ
ตรวจจับระยะความลึกของเข็มฉีดยาได้ มีตัวตรวจรู้วัดความเร่งทาหน้าที่ตรวจจับการเอียงของเข็มฉีดยาควบคุมการ
ทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงผลผ่านจอแอลซีดี หลอดแอลอีดี และเสียงเตือน ผลการทดสอบการทางานพบว่า
ชุดฝึกฉีดยาฯ สามารถตรวจจับระดับความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยา มีความผิดพลาดไม่เกิน 2 องศา รองรับการฉีด
เข็มฉีดยาได้มากกว่า 5,000 ครั้ง ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโดยนักศึกษาพยาบาลอยูใ่ นระดับมาก (4.36)
คาสาคัญ: การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ, การฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง, ผ้านาไฟฟ้า, ตัวตรวจรูว้ ัดความเร่ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
This article presents the upper arm injection training kit for nursing students. The aim of this research is
to develop the instructional system for arm injection learning. This training kit has two selected injection modes
consist of Intramuscular and Subcutaneous injection. The injection arm model is designed by using a piece of
rubber, sponge and conductive fabric in order to measure the depth of needle. For the tilt of needle can be
measured by using accelerometer. All both, depth and tilt values are displayed by LCD, LED and sound alarm. As
the result of experiment shows the dominant feature of this training kit can be used for injection more than 5,000
times and has the error percentage of tilt measurement as less than 2%. Furthermore, the result of satisfaction
survey is shown as 4.36 level approximately.
Keywords: intramuscular injection, subcutaneous injection, conductive fabric, accelerometer, microcontroller
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บทนา
ในปี 2557 กระทรวงสาธารณสุขระบุวา่ สถานพยาบาลในประเทศไทยยังขาดแคลนพยาบาลสูงถึง 46,513 คน [1]
ท าให้ สถาบั นการศึ กษาพยาบาลทั้ งภาครั ฐและเอกชนจะต้ องเพิ่ มการผลิ ตพยาบาลประมาณ 9,000 คนต่ อปี [2]
ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลจาเป็นต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติถือ
เป็นหัวใจหลักในการจัดการศึกษาทางการพยาบาล เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ [3] การเรียนภาคปฏิบัตจิ ะเป็นการฝึกก่อนออกปฏิบัตงิ านจริงบนหอผู้ป่วย ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติ
บางประเภทต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและต้องใช้ทักษะและความชานาญมากเป็นพิเศษ เช่น
การฝึกฉีดยา เป็นต้น
การฉีดยาเป็นการฉีดสารที่เป็นของเหลวเข้าไปในเนื้อเยื่อ หลอดเลือด หรือช่องในร่างกาย เป็นการให้ยาที่ได้ผล
เร็ว แต่มวี ธิ ีการที่ยุ่งยาก สิ้นเปลือง เสี่ยงต่ออันตราย [4] การฝึกฉีดยาไม่สามารถฝึกทดลองปฏิบัตไิ ด้จากผู้ป่วยจริง ดังนัน้
การฝึกฉีดยาจึงต้องฝึกกับหุ่นจาลองเพื่อให้เกิดความชานาญก่อนไปปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วย นางปฐมามาศ โชติบัณ
และคณะ จึงได้จัดทาชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล [5] สาหรับฝึกฉีดยาเข้าชัน้ ใต้ผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อ มีข้อดี
คื อ ราคาต่ าเมื่ อ เที ย บกั บหุ่ น ฝึ ก ทั ก ษะที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ยั ง ไม่ มี ระบบตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยตัวตรวจรู้หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นส่วนช่วยใน
การฝึ กทั กษะ เช่น หุ่ นฝึ กฉี ดยาเข้ าชั้นกล้ ามเนื้อบริ เวณสะโพก [6] พั ฒนาโดย Seung-Jin Yang และคณะ สามารถ
ตรวจสอบการแทงของเข็มฉีดยาได้ แสดงผลบนอุปกรณ์พกพา แต่ตัวหุ่นมีราคาสูงและต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ต่อมา
มีการนาเสนอหุ่นฝึกฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อแขน [7] โดยบริษัท บริลเลี่ยนรับเบอร์ จากัด ตัวหุ่นมีระบบตัวตรวจรู้ที่ใช้บ่งชี้
ความถูกต้องของตาแหน่งที่ฉีดยาและมีสัญญาณเตือนเมื่อตาแหน่งที่ฉีดไม่ถูกต้อง แต่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ นอกจากนี้
บริ ษัท อั พไรท์ ซิ มมู เลชั่น เมเนจเม้นท์ โซลู ชั่น จ ากั ด [8] ได้ น าเข้ าหุ่ นฝึ กการฉี ดยากล้ ามเนื้อแขนจากต่างประเทศ
มีคุณสมบัติ คือ สามารถสวมแขนได้ มีสัญญาณไฟและเสียง แต่มีขนาดใหญ่และน้าหนักมาก ทั้งนี้หุ่นฝึกฉีดยาได้ถูก
น าเสนอยั ง ไม่ สามารถตรวจจั บการเอี ย งของเข็ มฉี ด ยาได้ และต้ องน าเข้ า มาจากต่ างประเทศซึ่ ง มี ราคาสู ง มาก
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอาจารย์ผู้สอนทางการแพทย์ได้ครบถ้วน
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดฝึกการฉีดยาสาหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อใช้ในการฝึกฉีดยา
ส าหรั บนั ก ศึก ษาพยาบาลที่ ต้น แขน สามารถฉี ด ยาได้ 2 แบบ คื อ การฉี ด ยาเข้ า กล้ า มเนื้อ และเข้ า ชั้น ใต้ผิ วหนัง
โดยสามารถวัดตรวจวัดความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยาได้ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลที่ถูกต้อง แม่นยา ส่งผลต่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการเป็นสาคัญ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ผิวหนัง [9]
ผิวหนังเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย โดยคิดเป็นน้าหนักประมาณ 16% ของน้าหนักตัว ทาหน้าที่
ปกป้องอวัยวะภายในของร่างกาย ประกอบด้วย 3 ชัน้ คือ (1) หนังกาพร้า (Epidermis) (2) หนังแท้ (Dermis) (3) ชัน้ ใต้
ผิวหนัง (subcutaneous tissue)
ชั้นหนังกาพร้า เป็นชั้นของผิวหนังเป็นที่ปกคลุมอยู่บนสุด มีต้นกาเนิดมาจากเนื้อเยื่อแรกที่ปกคลุมพื้นผิว
ของร่างกาย ทาหน้าที่ปกคลุมพื้นผิวของร่างกาย มีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.4-1.5 มิลลิเมตร
ชั้นหนังแท้ เป็นชั้นที่อยู่ใต้ต่อชั้นหนังกาพร้า มีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เป็นที่อยู่ของเซลล์สร้าง
เส้นใย เซลล์ทาลายจุลชีพ เม็ดเลือดขาว และเซลล์ของระบบเลือด
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ชั้นใต้ผิวหนัง หรือ ชั้นไขมัน เป็นชั้นที่อยู่ใต้ต่อจากหนังแท้ก่อนถึงชั้นกล้ามเนื้อ ทาหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย คล้ายฉนวนกันความร้อน ช่วยลดแรงกระแทกจากภายนอก ความหนาของชั้นใต้ผิวหนังจะขึ้นกับความหนา
ของชั้นไขมัน และตาแหน่งของร่างกายด้วย
2. การฉีดยา [4]
การฉีดยาเป็นการฉีดสารที่เป็นของเหลวเข้าไปในเนื้อเยื่อ หลอดเลือด หรือช่องในร่างกาย เพื่อการรักษา
ให้ภูมคิ ุ้มกันโรค ทดสอบการแพ้ยาหรือสารเคมี และเพื่อการวินิจฉัย โดยทั่วไปมี 4 วิธี คือ (1) การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
(2) การฉีดยาเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง (3) การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดา และ (4) การฉีดยาเข้าผิวหนัง ในที่นจี้ ะกล่าวถึงการฉีด
ยาเข้ากล้ามเนื้อ และการฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง เท่านัน้
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ เป็นการฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ยาจะถูกดูดซึมเร็วเพราะมีเลือดมาเลี้ยงมาก
แต่อาจจะเกิดอันตรายต่อเส้นประสาทหรือฉีดเข้าหลอดเลือดได้ บริเวณสาหรับฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อต้น
แขน กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อหน้าขา เป็นต้น การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนจะทาการแทงเข็มด้วยความเร็ว
และทามุม 90 องศา
การฉีดยาเข้าใต้ผวิ หนัง เป็นการฉีดยาเข้าไปในบริเวณใต้ผิวหนัง ยาจะถูกดูดซึมได้ช้ากว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
โดยชัน้ ใต้ผิวหนังมีตัวรับความรู้สกึ เจ็บปวด อาจทาให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดมากกว่า ยาที่ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควรมีลักษณะใส
ละลายในน้า มีความเข้ มข้ นต่ า และมีความเป็ นกลาง การฉี ดยาถ้ าใช้เข็ มยาว 5/8 นิ้ว ให้ แทงเข็ มทามุ ม 45 องศา
โดยภาพที่ 1 แสดงมุมของการวางแนวเข็มในการฉีดยาในชัน้ ต่าง ๆ

ภาพที่ 1 มุมของการวางแนวเข็มในการฉีดชั้นกล้ามเนื้อ (90 องศา) ชัน้ ใต้ผิวหนัง (45 องศา) และในผิวหนัง (15 องศา)
ชุดควบคุมการทางานและแสดงผล
แขนหุน่ สาหรับ
ฝึกฉีดยา

ตรวจจับความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยา
ภาพที่ 2 ชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนสาหรับนักศึกษาพยาบาลที่ถูกออกแบบ
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การออกแบบชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนฯ
1. การออกแบบโครงสร้าง
โครงสร้างชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนสาหรับนักศึกษาพยาบาลแสดงดังในภาพที่ 2 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน
คือ (1) แขนหุ่นสาหรับฉีดยา (2) ชุดตรวจจับความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยา และ (3) ชุดควบคุมการทางานและ
แสดงผล รายละเอียดดังนี้
1.1 แขนหุ่นสาหรับฉีดยา ถูกออกแบบจากการจาลองมาจากบริเวณต้นแขน ทาจากวัสดุแผ่นยาง ผ้านา
ไฟฟ้าและฟองน้า เพื่อให้สามารถแทงเข็มฉีดยาได้ มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ตามโครงสร้างผิวหนังบริเวณต้นแขนโดยอ้างอิง
จากทฤษฎีการฉีดยาและผิวหนัง [4,9] ดังแสดงในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ ภายในแขนหุน่ จะมีตัว
ตรวจรูก้ ารแทงเข็มฉีดยาที่ทามาจากผ้านาไฟฟ้า ทาหน้าที่ตรวจสอบตาแหน่งความลึกสลับกับฟองน้าซึ่งทาหน้าที่เป็น
ชัน้ ต่าง ๆ ของผิวหนัง เมื่อมีการฉีดยา ตัวตรวจรูจ้ ะส่งค่าไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลต่อ
1.2 ชุ ด ตรวจจั บ ความลึ ก และการเอี ย งของเข็ ม ฉี ด ยา ในการตรวจจั บ ความลึ ก ของเข็ ม ฉี ด ยา
จะใช้หลักการของวงจรไฟฟ้า ในการตรวจสอบการครบวงจรของวงจรไฟฟ้า โดยผ้านาไฟฟ้าและเข็มฉีดยาที่เป็นโลหะ
ร่วมกับแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อครบวงจร การตรวจจับการเอียงของเข็มฉีดยา ได้เลือกใช้ตัวตรวจรู้วัด
ความเร่งแบบ 3 แกน ซึ่งสามารถตรวจจับการเอียงของเข็มฉีดยาได้ มีการติดตั้งตัวตรวจรู้ดังกล่าวที่ตัวเข็มฉีด ยา
ดังแสดงในภาพที่ 5
1.3 ชุดควบคุมการทางานและแสดงผล ถูกออกแบบสาหรับติดตั้งชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทาหน้าที่
กาหนดรูปแบบการฝึกฉีดยา การตรวจสอบและประมวลผลค่าที่ได้จากชุดตรวจจับรู้ความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยา
เพื่อนาไปแสดงผลต่อไป

1
2
3
4

5

ภาพที่ 3 โครงสร้างภายในของแขนหุน่ สาหรับฉีดยา
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ภาพที่ 4 ผ้านาไฟฟ้าในแต่ละชัน้ ที่ออกแบบ
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ตัวตรวจรูก้ ารเอียง
ภาพที่ 5 ชุดตรวจจับลการเอียงของเข็มฉีดยาที่ถูกออกแบบ

ภาพที่ 6 บล็อกไดอะแกรมการทางานของชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขน ฯ
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ภาพที่ 7 วงจรชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนฯ ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
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ภาพที่ 8 แผนผังโปรแกรมการทางานของชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนฯ

(

(

)

)

42-48

357-3

(ก)

(ข)

ภาพที่ 9 แผนผังโปรแกรมย่อยโหมดการฝึกฉีดยา
(ก) โหมดการฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ (ข) โหมดการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
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2. การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
บล็ อ กไดอะแกรมชุด ฝึกฉี ด ยาบริ เวณต้น แขนฯ ดั ง ภาพที่ 6 ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ (1) ส่ ว นรั บข้ อมูล
(2) ส่วนประมวลผล และ (3) ส่วนการแสดงผล ตามลาดับ ดังนี้
2.1 ส่วนรับข้อมูล ทาหน้าที่รับข้อมูลจากตัวตรวจรู้เพื่อส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผล
ต่อไป ประกอบด้วย สวิตช์เลือกโหมดการทางาน ชุดตรวจรูก้ ารแทงเข็มฉีดยา ทาหน้าที่ตรวจจับความลึกในการฉีดยา
และชุดตรวจรูว้ ัดความเร่ง ทาหน้าที่ตรวจจับการเอียงของเข็มฉีดยา ตามลาดับ
2.2 ส่ ว นประมวลผล ท าหน้ า ที่ รั บ ข้ อ มู ล จากส่ ว นรั บ ข้ อ มู ล แล้ ว ท าการประมวลผลด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ ตามโปรแกรมที่กาหนด ถูกออกแบบให้ทางาน 3 โหมด คือ โหมดปรับเทียบองศา
โหมดฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และโหมดฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง
2.3 ส่วนการแสดงผล ทาหน้าที่แสดงการทางานของระบบ เช่น โหมดการทางาน ค่าความเอียงของเข็ม
ฉีดยาและการแจ้งเตือน โดยแสดงผลผ่านจอแอลซีดี แสดงสถานะการทางานด้วยหลอดแอลอีดี และระบบเสียงเตือน
จากหลั ก การทางานของชุด ฝึ ก ฉี ด ยาฯถู ก น ามาออกแบบวงจรอิเล็ ก ทรอนิก ส์ ค วบคุ ม การทางานโดยมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ทาหน้าที่เป็นหัวใจสาคัญของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 7 จากรูปจะเห็นได้ว่าตัวตรวจรู้
ความเอียงของเข็มฉีดยานั้น ถูกออกแบบจากตัวตรวจรู้ความเร่งชนิด 3 แกน โดยเลือกใช้การตรวจสอบในแนวแกน Z
และแกน Y ซึ่งจะทาการวัดความเอียงในแนวแรงโน้มถ่วงของโลก และส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ในส่วน
ของตัวตรวจรูค้ วามลึกถูกออกแบบร่วมกับผ้านาไฟฟ้าสลับกับแผ่นยางฉนวนเป็นความหนาของชั้นผิวหนัง สัญญาณที่
ได้จะส่งเข้าพอร์ตดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลร่วมกับการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางาน
ดังแสดงผังการทางานของชุดฝึกฉีดยาฯ ในภาพที่ 8 และที่ 9 ตามลาดับ
ภาพที่ 8 แสดงภาพรวมการทางานของชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขน ฯ โดยแบ่ง โหมดการทางานออกเป็น
3 โหมด คือ โหมดการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ โหมดการฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง และโหมดปรับเทียบตัวตรวจรู้การเอียงใน
การใช้งานทุกครัง้ จะต้องทาการปรับเทียบตัวตรวจรู้เพื่อความแม่นยาในการทางาน การปรับเทียบจะต้องทาการเลือก
โหมดปรับเทียบตัวตรวจรู้การเอียง หลังจากนั้นทาการถือเข็มฉีดยาให้อยู่ในลักษณะตั้งฉากกับพื้น แล้วค่อย ๆ หมุน
เข็มฉีดยาไปในทิศทางตรงข้ามอย่างช้า ๆ ให้ได้มุมประมาณ 180 องศา ดังแสดงในภาพที่ 10 ทาการบันทึกค่า หลังจาก
นัน้ จะสามารถใช้งานโหมดฉีดยาได้ตามที่ออกแบบ

180

ภาพที่ 10 การปรับเทียบตรวจรู้การเอียงโดยการหมุนเข็มฉีดยาในแนวดิ่งให้ได้มุมประมาณ 180 องศา
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ภาพที่ 11 การทดสอบการทางานของชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนฯ

ภาพที่ 12 การทดสอบความความเที่ยงตรงของตัวตรวจรูก้ ารเอียงของเข็มฉีดยา

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ชุ ด ฝึ ก ฉี ด ยาบริ เวณต้ นแขนส าหรั บนั กศึ ก ษาพยาบาลที่ น าเสนอดั ง แสดงในภาพที่ 11 ถู ก น ามาทดสอบ
เพื่อหาประสิทธิภาพการทางาน โดยการทดสอบความแม่นยาของตัวตรวจรู้การเอียง ความลึกของเข็มฉีดยา โดยจะทา
การทดลองจานวน 3 ซ้า ภาพที่ 12 แสดงการทดสอบความความเที่ยงตรงของตัวตรวจรู้การเอียงของเข็มฉีดยา ตั้งแต่มุม
0 องศา จนถึง 350 องศา โดยให้มุม 0 องศา อยู่ในแนวแกน Z เปรียบเทียบกับมิเตอร์วัดมุมแบบแอนาล็อก ค่าที่ได้นาไป
พล๊อตกราฟดังแสดงในภาพที่ 13 พบว่าค่าที่ได้มีความถูกต้องแม่นยามีค่าความผิดพลาดสูงสุด 1.24 เปอร์เซ็นต์ ตารางที่ 1
และตารางที่ 2 แสดงการทดสอบค่าความลึกในการฉีดยาในชั้นกล้ามเนื้อและชั้นใต้ผิวหนัง ทาการทดสอบด้วยการใช้เข็มฉีด
ยาไปยังแขนหุ่นในจุดต่าง ๆ ตรวจสอบการทางานของตัวตรวจรู้ (วงจรทางไฟฟ้าครบวงจรที่ชั้นต่าง ๆ ของผิวหนัง) ทาการวัด
ค่าความยาวของเข็มที่เหลือด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ แล้วนาไปคานวณค่าความลึกตาแหน่งต่าง ๆ พบว่าชุดแขนหุ่นมี
ค่ าความลึ กของชั้ นกล้ ามเนื้ อเฉลี่ ย 20.23 มิ ลลิ เมตร และชั้ นใต้ ผิ วหนั งมี ความลึ กเฉลี่ ย 2.15 มิ ลลิ เมตร ตามล าดั บ
โดยจะเห็นได้ว่าชั้นกล้ามเนื้อและชั้นใต้ผิวหนังมีค่าใกล้เคียงสอดคล้องกับทฤษฎีผิวหนัง ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบ
การแจ้งเตือนตามเงือนไขในการฉีดยาทั้งแบบฉีดยาใช้ฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อและชั้นใต้ผิวหนัง โดยกาหนดเงือนไขความเอียง
และความลึกของเข็มแบบต่าง ๆ พบว่าชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขน ฯ สามารถแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องแม่นยา และได้ทา
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานชุดฝึกฉีดยาโดยแทงเข็มฉีดยาลงบนแขนหุ่นในบริเวณใช้งานและนับจานวนการแทงเข็มฉีด
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Angle of the inclinometer (degree)

ที่ทางานได้อย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง พบว่าแขนหุ่นสาหรับฉีดยาสามารถรองรับการแทงเข็มฉีดยาได้ไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ครัง้
(125 ครั้ง/ตารางเซนติเมตร)

300

200

100

1st test
2nd test
3th test
Average

0
0

100

200

300

Angle of the sensor (degree)

ภาพที่ 13 การเปรียบเทียบค่ามุมองศาที่อ่านได้จากตัวตรวจรู้การเอียงกับมิเตอร์วัดมุมแบบแอนาล็อก
ตารางที่ 1 การทดสอบค่าความลึกในการฉีดยาเข้าชัน้ กล้ามเนือ้
ความลึกของเข็มฉีดยา (มิลลิเมตร)
ตาแหน่งที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1
19.7
20.8
19.3
2
20.2
20.7
19.9
3
20.1
20.9
20.5
ตารางที่ 2 การทดสอบค่าความลึกในการฉีดยาเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
ความลึกของเข็มฉีดยา (มิลลิเมตร)
ตาแหน่งที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1
2.2
2.0
2.1
2
2.1
2.2
2.2
3
2.2
2.1
2.2

ค่าเฉลี่ยความลึก (มิลลิเมตร)
19.93
20.27
20.50

ค่าเฉลี่ยความลึก
(มิลลิเมตร)
2.10
2.17
2.17

หลังจากได้ทดสอบการทางานในเบื้องต้น ชุดฝึกฉีดยาฯ ถูกนามาทดสอบการใช้งานกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จานวน 15 คน ดังแสดงในภาพที่ 14 พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดั บมาก
(4.36 คะแนน) โดยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 19 ชั่วโมง เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์จานวน 4 ก้อน อย่างไรก็ตาม
พบว่าในการใช้งานนั้น แขนหุ่นที่ใช้สาหรับการฝึกฉีดยานั้นจะต้องวางระดับตั้งฉากกับแรงโน้มถ่วงของโลกเสมอ เนื่องจากมี
การติดตัง้ ตัวตรวจรู้ความเอียงเฉพาะที่เข็มฉีดยาเท่านั้น ดังนัน้ ในการพัฒนาต่อไปจึงควรมีการติดตั้งตัวตรวจรู้ความเอียงที่
แขนหุ่นด้วยเพื่อให้มีการเปรียบเทียบมุมองศาระหว่างเข็มฉีดยาและแขนหุ่นในการฝึกฉีดยาได้ นอกจากนั้นจากการนาไปใช้
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งานพบว่า แบบจาลองแขนหุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาแผนจากยางพารา ซึ่งจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี เนื่องจากจะเกิดความ
เหนียวและฉีกขาด ทาให้ต้องทาการเปลี่ยนยางหุ้มชุดแขนหุ่นใหม่ทุก ๆ 1 ปี
ตารางที่ 3 การทดสอบการแจ้งเตือนตามเงือนไขในการฉีดยา
การแสดงผลและการแจ้งเตือน
ครัง้ ที่
การกาหนดเงือนไข
Green LED Yellow LED Red LED Sound Buzzer
มุมเอียง

1

ความลึก

มุมเอียง

2


ความลึก

มุมเอียง

3


ความลึก

มุมเอียง

4


ความลึก

 ถูกต้อง
 ไม่ถกู ต้อง

การทางาน
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

ภาพที่ 14 การทดสอบการใช้งานชุดฝึกฉีดยา ฯ โดยนักศึกษาพยาบาล

สรุปผล
ชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนสาหรับนักศึกษาพยาบาลที่ได้ออกแบบ สามารถตรวจจับระยะความลึกและลักษณะ
การเอียงของเข็มฉีดยาได้ มีความแม่นยาสูง โดยแขนหุ่นถูกออกแบบโดยใช้แผ่นยางพารา ฟองน้าและผ้านาไฟฟ้า ทาให้มี
ต้นทุนต่า สามารถฝึกฉีดยาได้ 2 แบบ คือการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและการฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง รองรับการฝึกฉีดยา
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ครั้ง จึงเหมาะที่จะนาไปใช้ในการฝึกฉีดยาเพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัตใิ ห้กับนักศึกษาพยาบาลต่อไป
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อิทธิพลของมุมและจานวนชั้นเส้นใยของท่อคาร์บอนไฟเบอร์เติมโฟมที่มีต่อความสามารถใน
การดูดซับพลังงานภายใต้แรงกระแทก
The Influence of Angle and Ply Layer of Foam-Filled Carbon Fiber Tubes on the
Energy Absorption Capacity under Impact
นิรุต อ่อนสลุง1* วัชรายุทธ ลาดวน2 คุณานนต์ ศักดิ์กาปัง1 และ วิศษิ ฐ์ จันทร์ชื่น2
Nirut Onsalung1*, Watcharayut Lumdoun2, Kunanon Sakkampang2 and Visit Junchuan2
บทคัดย่อ
เส้นใยคาร์บอนเสริมแรงพลาสติกเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่มศี ักยภาพสูง ซึ่งถูกใช้อย่างมากมายในด้านอุตสาหกรรมเช่น
อากาศยาน และยานยนต์ เป็ นต้น เพราะมีความแข็ งแรงต่ อน้ าหนั กสู งซึ่ งมี ประโยชน์ในด้ านการขนส่ ง งานวิจั ยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์เติมโฟมภายใต้แรงกระแทก ชิ้นงานที่ใช้
ในการศึกษาเป็ นชิ้นงานที่ ขึ้นรู ปด้ วยระบบสุ ญญากาศ ที่ มีการเรี ยงทั บซ้ อนและมุ มไขว้ที่แตกต่างกั น 3 รู ปแบบ คื อ
[0/90/0/90], [0/90/0/90/0/90] และ [0/90/0/90/0/90/0/90] ตามลาดับ ทั้งหมดขึ้นรูปจากเส้นใยคาร์บอนกั บอีพร็อกซีเรซิ่น
และเติมโฟมชนิดโพลียูรีเทน ที่ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 ขนาดของท่อชิ้นงานมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
มิลลิเมตร และมีความยาว 100 มิลลิเมตร ในการทดลองจะทดสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตก
กระแทกแบบอิสระด้วยความเร็วคงที่จุดสัมผัส 6.76 m/s นอกจากนี้ในบทความยังได้แสดงลักษณะรูปแบบการเสียหายที่
เกิดขึน้ ในแบบต่าง ๆ อีกด้วย
คาสาคัญ: เส้นใยคาร์บอน, แรงกระแทก, โฟมโพลียูรีเทน, การดูดซับพลังงาน
Abstract
Fiber reinforcement plastic is a high potential alternative material. It is widely used in many industries such as
spacecraft and automobile as a reasons the specific of composite material. This research is purposed to study the energy
absorption of foam - filled carbon fiber tube under axial impact. The specimens are manufactured by carbon fiber and used
vacuum infusion method in different angles shape of 3 patterns, [0/90/0/90], [0/90/0/90/0/90] and [0/90/0/90/0/90/0/90]
respectively. Each specimen’s tube was filled with polyurethane foam with density of 50, 100 and 150 kg/m3. The tube
has 40 mm inside diameter and 100 mm of length. Impact test was done by Vertical Impact Testing Machine with the
impact speed 6.76 m/s. In addition, the collapse mode and response of specimens to impact are also discussed in this
paper.
Keywords: carbon fiber, axial impact, polyurethane foam, energy absorption
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บทนา
ปัจจุบันการพัฒนาวัสดุตา่ งๆได้มกี ารวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัสดุประกอบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนาไปใช้
งานได้ หลากหลายทั้ งในอุ ตสาหกรรมการบิ น อวกาศ และรถยนต์ เนื่องจากคุ ณสมบั ติทางกลของวั สดุ ประกอบมี
ค่าอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้าหนักสูง (High strength weight ratio) สามารถปรับความแข็งแรงตามทิศทางที่รับภาระได้
จึงทาให้วัสดุประกอบถูกนามาประยุกต์เป็นโครงสร้างร่วมส่วนหน้าของรถยนต์ ดังแสดงในภาพที่ 1 ในการป้องกันความ
เสียหายของโครงสร้างห้องผู้โดยสารภายใต้การชน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่สร้างอันตรายแก่ผู้โดยสารรถยนต์จาก
แรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดการชนพลังงานที่เกิดจากการชนจะทาให้โครงสร้างเกิดการยุบตัว พลังงานจะถูก
ถ่ายเทมายังห้องผู้โดยสารตามโครงสร้างที่ยุบตัว เข้ามากระแทก สร้างอันตรายต่อผู้โดยสารมากหรือน้อยขึ้นอยู่กั บ
พลังงานที่เหลืออยู่ หากสามารถดูดซับพลังงานที่เหลือเหล่านี้ได้ก่อนที่จะส่งผลมายังผู้โดยสารก็จะทาให้ เกิดความ
ปลอดภัยสูงขึ้นและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุอันจะทาให้เกิดความสูญเสียชีวิตของผู้ขับขี่ ในการออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมการชนกระแทกของโครงสร้าง (Crashworthiness structure) ตัวแปรที่มีความสาคัญ ได้แก่ แรงสูงสุดที่มีค่าน้อย
ที่สุดและความสามารถการดูดซับพลังงานที่มีค่าสูงสุดของโครงสร้างเป็นสิ่งที่ต้องการ นอกจากนั้นผู้ออกแบบยังต้อง
พยายามเลือกใช้ขนาด รูปร่าง ชนิดวัสดุ และพฤติกรรมความเสียหายของโครงสร้างให้เป็นตามความต้องการตามเงื่อนไข
ของตัวแปรดังกล่าวข้างต้น

ภาพที่ 1 แสดงถึงชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ดูดซับพลังงานที่เสริมในโครงสร้างรถยนต์
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในปัจจุบันมีการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุประกอบเสริมแรงแบบต่าง ๆ
ภายใต้ภาระการชนกระแทก โดยมีลักษณะการเสริมแรง รูปทรง มุมไขว้ของเส้นใย อัตราการกด ที่นาไปสู่การเพิ่ม
ความสามารถของการดูดซับพลังงานของท่อวัสดุประกอบ เช่น การศึกษาทดลองพฤติกรรมการเสียหายของโครงสร้าง
รถยนต์ภายใต้แรงกระทาแบบคงที่และไม่คงที่ โครงสร้างหน้าตัดรูปทรงนาฬิกาทราย รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย และ
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รูปทรงสี่เหลี่ยม [1-5] โดยขึ้นรูปจาก Fiber/vinylester โดยใช้วิธีการสังเกตุการเสียหายและใช้เครื่องขยายสเกล เพื่อหา
คุณลักษณะการดูดซับพลังงาน เปรียบเทียบระหว่างการทดลองกับทฤษฎี [6-9] การศึกษาคุณลักษณะการยุบตัวของท่อ
วัสดุประกอบได้พิจารณาศึกษา ผลกระทบของโครงสร้างที่อัตราส่วนความหนาต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง การเสริมแรงด้วย
เส้นใย และ รูปแบบการเสียหายทางกลของวัสดุประกอบ [10] การศึกษาผลของกระบวนการขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ
และไม่ใช้สุญญากาศ ในการดูดซับพลังงานของ glass/polyester พบว่าชิ้นงานรูปทรงกระบอก ขึ้นรูปด้วยสุญญากาศ
มีค่าดูดซับพลังงานจาเพาะสูงขึ้นสองเท่า การศึกษาอิทธิพลของการดูดซับพลังงาน ของพื้นที่หน้าตัดภายใต้แรงกระทาใน
แนวแกน ได้พิจารณาศึกษาอิทธิพลของใยแก้วเสริมแรง และพบว่าหน้าตัดทรงกระบอกดูดซับพลังงานได้มากกว่าหน้าตัด
สี่เหลี่ยม [11] ได้ศึกษาพฤติกรรมการยุบตัวในแนวแกนและคุณลักษณะของอลูมิเนียมทรงกรวยและหุ้มด้วยเส้นใยแก้ว
ภายใต้แรงกระแทกความเร็วต่าด้วยการทดลองและแบบจาลองทาง FEA ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ อลูมเิ นียมทรงกรวย
มีมุมเอียงต่างกันทั้งหมด 4 แบบคือ 15, 18, 21 และ 24 องศา ความหนาเฉลี่ยคือ 0.78 ถึง 0.83 mm สาหรับพลาสติก
เสริมเส้นใยแก้วซึ่งถูกหุ้มเข้ากับอลูมิเนียมทรงกรวยมีทั้งหมด 3 แบบคือ เส้นใยแก้วแบบหลายทิศทาง เส้นใยแก้วแบบ
ทอเป็นผืน และเส้นใยแก้วแบบทิศทางเดียว ในส่วนปริมาตรของเส้นใยคือ 50 ถึง 60 % ด้านการทดสอบได้ดาเนินโดยแรง
กระแทกในแนวแกน ช่วงความเร็วที่ทดสอบคือ 4.4 ถึง 6.3 m/s และมวลคือ 30 ถึง 83 kg ตามลาดับ พบว่าอลูมิเนียม
ทรงกรวยถูกหุ้มด้วยเส้นใยแก้วมีพลังงานดูดซับจาเพาะสูงกว่าอลูมิเนียมทรงกรวยถึง 14.9%
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานจากการชนกระแทกของท่อคาร์บอนไฟ
เบอร์ที่เติมโฟมโพลียูรีเทนด้วยความหนาแน่นแตกต่างกันภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน อันเป็นการพัฒนาสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุประกอบภายใต้แรงกระแทก ทาให้ทราบถึงอิทธิพลตัวแปรต่าง ๆ คือ ผลของมุมเส้น
ใยคาร์บอน ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของพลังงานดูดซับ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะได้นาไปสู่การผลิตวัสดุที่สามารถ
ดูดซับพลังงานที่สูงขึน้ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และจะเป็นประโยนช์ต่อไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

การเตรียมการทดลอง
1. การขึ้นรูปชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองถูกขึ้นรูปด้วยเส้นใยคาร์บอนชนิดทิศทางเดียวทอเป็นผืน (Unidirectional fabric) และ
อีพร็อกซี่เรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติรับแรงในทางกลได้ดี ทนความร้อน และเป็นฉนวนทางไฟฟ้า ในด้านการขึ้นรูปชิ้นงาน
ถูกขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum infusion) ซึ่งชิ้นงานมีการเรียงทับซ้อนของเส้นใยทั้งหมด 12 กรณี ดังตาราง
ที่ 1 เริ่มต้นจากแม่แบบมีลักษณะแท่งโฟมโฟลี ยูรีเทนความหนาแน่นเท่ากับ 150 kg/m3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm
ความยาว 500 mm จากนั้นนาพลาสติกสุญญากาศพันรอบแท่งโฟมโฟลียูรีเทนจานวนสองรอบและติดเทปใสเพื่อให้
พลาสติกสุญญากาศแน่น จากภาพที่ 2(a) พันเส้นใยคาร์บอนตามองศาหรือมุมเรียงทับซ้อนตามที่กาหนดไว้ จากภาพ
ที่ 2(b-c) พันฟิล์มลอกแบบ ผ้าซับเรซิ่นตาข่ายนาเรซิ่น ห่อด้วยถุงสุญญากาศ จากนั้นดูดอากาศออกจากชิ้นงานด้วย
ปั๊ ม สุ ญ ญากาศ ภาพที่ 2(d) ที่ ค วามดั น 0.2 bar และปล่ อ ยเรซิ่ น เข้ า เพื่ อ ให้ แ ทรกซึ ม แต่ ล ะชั้ น ของเส้ น ใย
และปล่อยให้ชนิ้ งานบ่มตัวระยะเวลา 24 ชั่วโมง แล้วแกะแบบดังภาพที่ 2(e) และตัดชิน้ งานตามขนาดต้องการ ทาการ
ทดลองทั้งหมด 3 ซ้า ในทุกกรณีแล้วนาผลการทดสอบมาเฉลี่ยสาหรับการวิเคราะห์ผลต่อไป
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการขึ้นรูปท่อคาร์บอน: A วางแม่แบบบนเส้นใยคาร์บอน B พันเส้นใยคาร์บอนกับแม่แบบ
C พันฟิมล์ลอกแบบและตาข่ายกับแม่แบบ D ชุดอุปกรณ์การขึน้ รูปชิ้นงาน และ E ถอดแม่แบบ

(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 3 โฟมโพลียูรีเทน: (a) โฟมขาว (b) โฟมดา และ (c) โฟมโพลียูรีเทนขึ้นรูปเสร็จ
การขึ้นรู ปโฟมโพลี ยู รี เทน โฟมโพลี ยู รีเทนที่ ใช้ในการศึกษานี้คื อ โฟมชนิดแข็ ง (Rigid Polyurethane Foam)
มีคุณสมบัติเด่น เป็นฉนวนที่ติดไฟแต่ไม่ลามไฟ มีน้าหนักเบาและแข็งแรง มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิ
ระหว่าง -70 ถึ ง 100 องศาเซลเซี ยส มีอายุ การใช้งานมากกว่า 10 ปี โฟมชนิดนี้เกิ ดจากการผสมกั นของของเหลว
2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 มีสีเหลืองคล้ายโพลีเอสเทอร์เรซิ่น เรียกว่า โฟมขาวหรือ โพลิออล (Polyol) ชนิดที่ 2 มีสีน้าตาลไหม้
เกือบดา ซึ่งเรียกว่าโฟมดาหรือไดไอโซยาเนต (Diisocyanate) ดังแสดงในรูปที่ 3 ในการให้กาเนิดโฟมจะนาเอาของเหลวทั้ง
2 ชนิดมาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร แล้วกวนให้เข้ากันจึงจะเกิดการขยายตัว อัตราส่วนการขยายตัวในที่โล่ง
เท่ากับ 1:27 เท่า การเติมโฟมสามารถทาได้โดย นาท่อพลาสติก PVC 5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40 mm ความยาว
500 mm และฝาอุ ดท่ อ เริ่ มต้นจากผสมผสมโฟมขาวและด าอย่างละ 1:1 ในแก้ วพลาสติกกวนให้ เข้ ากั นระยะเวลา
30 วินาที จากนัน้ เทลงในท่อ PVC 5 และปิดฝา ปล่อยให้โฟมแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จึงทาการถอดแบบ
แล้วตัดขนาดโฟมตามที่ต้องการ จากรูปที่ 4 แสดงถึงชิ้นงานท่อคาร์บอนเติมโฟมที่ใช้ในการทดลอง
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ตารางที่ 1 ขนาดและการเรียงทับซ้อนของเส้นใยชิน้ งานท่อคาร์บอนเปล่าและท่อคาร์บอนเติมโฟม
No.

Specimens

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

C-Empty[0/90]2
C-Empty[0/90]3
C-Empty[0/90]4
C-F50-[0/90]2
C-F100-[0/90]2
C-F150-[0/90]2
C-F50-[0/90]3
C-F100-[0/90]3
C-F50-[0/90]3
C-F50-[0/90]4
C-F100-[0/90]4
C-F150-[0/90]4

Ply angle
(degrees)
[0/90/0/90]
[0/90/0/90/0/90]
[0/90/0/90/0/90/0/90]
[0/90/0/90]
[0/90/0/90]
[0/90/0/90]
[0/90/0/90/0/90]
[0/90/0/90/0/90]
[0/90/0/90/0/90]
[0/90/0/90/0/90/0/90]
[0/90/0/90/0/90/0/90]
[0/90/0/90/0/90/0/90]

Density of Foam
kg/m3)
50
100
150
50
100
150
50
100
150

D, mean
(mm)
44.84
44.48
46.86
44.90
44.78
44.82
44.90
48.43
45.27
47.12
45.64
45.61

t, mean
(mm)
1.72
2.50
3.01
1.89
1.67
1.66
2.59
2.69
2.60
3.18
3.08
3.09

l, mean
(mm)
100.61
99.82
101.04
101.42
101.00
101.69
99.77
100.01
100.17
100.12
99.10
100.57

ภาพที่ 4 ตัวอย่างชิ้นงานท่อคาร์บอนเติมโฟมโพลียูรีเทน
2. ตัวแปรที่พิจารณา
ในการศึกษาทางด้านการเสียหายของโครงสร้างภายใต้การชน (Crashworthiness) มักจะศึกษากราฟภาระ
และระยะยุบตัวของโครงสร้างดังตัวอย่างกราฟในรูปที่ 5 โดยมีตัวแปรที่สาคัญหลายตัว เช่น ภาระเฉลี่ย (Mean
crushing load, Pmean) หมายถึง ภาระเฉลี่ยตลอดการเสียรูปของโครงสร้างภายใต้การกระแทกจนสิ้นสุดการยุบตัว ค่า
พลั ง งานดู ด ซั บ (Energy absorption, Ea) หมายถึ ง พลั ง งานที่ โ ครงสร้ า งสามารถดู ด ซั บ ได้ ต ลอ ดช่ ว งเวลา
การกระแทกหรือการยุบตัว โดยการหาค่าพลังงานดูดซับนัน้ สามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟของภาระและระยะยุบตัว
ของโครงสร้าง เมื่อเกิดการชนซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ (1)
Ea

  Pmean ds

(1)

โดยที่ Ea คือค่าพลังงานดูดซับ P คือค่าภาระ S คือค่าระยะการยุบตัว
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงภาระและระยะยุบตัวของโครงสร้างพร้อมกับแสดงตัวแปรต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการศึกษา
3. เครื่องมือในการทดลอง
การทดสอบส่วนนี้ได้ดาเนินการโดยใช้ เครื่อง Vertical Impact Testing Machine ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบที่ใช้
ภาระกระแทกของค้อนจากเครื่องทดสอบ ความสูงของเครื่องทดสอบคือ 3 เมตร น้าหนักของมวลที่ใส่ลงในค้อน
สามารถใส่ได้ ระหว่าง 20 - 60 kg

ภาพที่ 6 เครื่อง Vertical Impact Testing Machine
ในส่วนด้านการประมวลผลจะมี โหลดเซลที่มคี วามละเอียดในการบันทึกข้อมูล สูงสุดที่ 10,000 ค่าต่อวินาที
ชนิด Small-sized Compression Load Cell Rated Capacity: 200 kN ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 98 mm ความสูง 55 mm
เมื่อทดสอบโหลดเซลจะแปลงค่าของแรงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านาผลที่ได้ ไปยัง Data logger เพื่อทาการบันทึกข้อมูล
จากนั้นผลที่ได้จะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแปลงค่า โดยผลที่ได้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ภาระกระแทก (Load)
และเวลา (Time) ภาพที่ 6 แสดงลักษณะของเครื่องทดสอบภาระกระแทกโดยในการทดสอบภายใต้ ภาระกระแทก
ใช้ความเร็วในกระแทกคือ 6.76 m/s และน้าหนักของหัวค้อนคือ 30 kg ความสูงของหัวค้อนที่ตกลงมากระแทกกับ
ชิ้นงานคือ 2.43 m ทาการบันทึกภาพด้วยกล้องความเร็วสูงและบันทึกแรงเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลต่อไป
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ผลการทดลอง
1. ลักษณะการเสียหายของชิ้นงาน
จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์ทรงกระบอกที่เติมโฟมภายใต้แรง
กระแทกในแนวแกน พบว่ามีลักษณะการเสียหายแบบแตกแยกและบานออก

(a)
(b)
(c)
ภาพที่ 7 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิน้ งาน (a) C-Empty[0/90]2 (b) C-Empty [0/90]3
และ (c) C-Empty [0/90]4
จากภาพที่ 7(a) ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน C-Empty[0/90]2 พบว่ามีลักษณะการเสียหายแบบ
แตกแยกและบานออกจากกัน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเส้นใย ชัน้ ที่ 1 และ 3 คือมุม 0 องศา ทาหน้าที่รับแรงในแนวแกน
หรือแนวตั้ง ส่งผลให้เส้นใยแตกและบานออกจากกัน สาหรับชั้นที่ 2 และ 4 คือ 90 องศา ทาหน้าที่รัดประคองชั้นที่ 1
และ 3 ส่งผลให้เกิดการแยกชั้นออกจากกัน จากภาพที่ 7(b) ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน C-Empty[0/90]3
พบว่ามีลักษณะการเสียหายแบบแตกแยกและบานออกจากกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ยุบเข้าด้านในท่อและบานออกด้าน
นอกของท่อ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเส้นใยชัน้ ที่ 1, 3 และ 5 คือมุม 0 องศา ที่ทาหน้าที่รับแรงในแนวแกน ส่งผลให้เส้น
ใยโก่งตัวแยกชั้นออกจากกัน ในส่วนของเส้นใยชั้นที่ 2 , 4 และ 6 คือมุม 90 องศา ทาหน้าที่รัดประคองมุม 0 องศา
ส่ ง ผลทาให้ เกิ ด การแยกชั้น ระหว่า ง ชั้น ที่ 1, 3 และ 5 จากภาพที่ 7(c) ลั ก ษณะการเสี ย หายสุ ด ท้ า ยของชิ้ น งาน
C-Empty[0/90]4 พบว่าชิ้นงานเกิดการแยกชั้นออกจากกัน 2 ส่วนคือ ยุบตัวเข้าด้านในของท่อและแตกขยายออกด้าน
นอกของท่อ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเส้นใย ที่มีมุม 0 องศา ทาหน้าที่รับแรงในแนวแกนเกิดการโก่งตัว สาหรับเส้นใยที่
มีมุม 90 องศา ทาหน้าที่รัดประคองเส้นใยที่มีมุม 0 องศา รับแรงในแนวแกนได้มากที่สุด

(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 8 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิน้ งาน (a) C-F50-[0/90]2 (b) C-F100-[0/90]2 และ (c) C-F150-[0/90]2
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(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 9 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิน้ งาน (a) C-F50-[0/90]3 (b) C-F100-[0/90]3 และ (c) C-F150-[0/90]3

(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 10 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิน้ งาน (a) C-F50-[0/90]4 (b) C-F100-[0/90]4 และ (c) C-F150-[0/90]4
ในกรณีการเสียหายรูปที่ 8 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิน้ งาน (a) C-F50-[0/90]2, (b) C-F100-[0/90]2
และ (c) C-F150-[0/90]2 พบว่าลักษณะการเสียหายคล้ายกันกับชิ้นงาน (a) C-Empty[0/90]2 ซึ่งมีระยะยุบตัวน้อยลง
เมื่อความหนาแน่นของโฟมเพิ่มขึ้น ในส่วนของรูปที่ 9 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน (a) C-F50-[0/90]3, (b)
C-F100-[0/90]3 และ (c) C-F150-[0/90]3 พบว่าลักษณะการเสียหายคล้ายกันกับชิ้นงาน (a) C-Empty[0/90]3 ซึ่งมี
ระยะยุ บตั ว น้อ ยลงเมื่อ ความหนาแน่น ของโฟมเพิ่มขึ้น จากรู ปที่ 10 ลั ก ษณะการเสี ย หายสุด ท้ า ยของชิ้น งาน (a)
C-F50-[0/90]4, (b) C-F100-[0/90]4 และ (c) C-F150-[0/90]4 พบว่า ลั ก ษณะการเสี ย หายคล้ า ยกั น กั บชิ้น งาน (a)
C-Empty[0/90]4 ซึ่งมีระยะยุบตัวน้อยลงเมื่อความหนาแน่นของโฟมเพิ่มขึ้น
2. การตอบสนองของชิ้นงาน
โครงสร้างเมื่อถูกแรงกระทาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โครงสร้างจะตอบสนองด้วยการเสียรูปโดยยุบตัวในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งออกมา นอกจากนี้ในระหว่างการเสียรูปของโครงสร้าง โครงสร้างจะดูดซับแรงกระทาและปลดปล่อยแรง
ปฏิกิริยาออกมาตลอดเวลา โดยแรงปฏิกิริยาที่ปล่อยออกมานั้นสามารถเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์กับระยะยุบตัวได้
เรียกว่ากราฟของภาระและระยะยุบตัวหรือกราฟของแรงปฏิกิริยาและระยะยุบตัว ซึ่งนับเป็นการตอบสนองของโครงสร้าง
อีกรูปแบบหนึ่ง จากภาพที่ 11 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงปฏิกิริยากับเวลาของชิ้นงานภายใต้ภาระกระแทกใน
แนวแกน สาหรับการทดลองด้วยความเร็วสูงนั้นไม่สามารถวัดค่าการยุบตัวของโครงสร้างในระหว่างการเสียหายได้
เนื่ องจากการยุ บตั วเกิ ดขึ้ นอย่ างรวดเร็ ว ดั งนั้ นจึ งมั กนิ ยมเขี ยนกราฟของค่ าภาระและเวลาจาก ภาพที่ 12 แสดง
กระบวนการเสียหายของ C-Empty[0/90]2 จากกล้องความเร็วสูงขนาด 1200 frame per second (FPS)
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(a)

(b)

(c)
ภาพที่ 11 กราฟแสดงภาระ-เวลา ของชิน้ งานท่อเปล่าและเติมโฟมที่พันเส้นใยคาร์บอนต่างกัน:
(a) C-[0/90]2 (b) C-[0/90]3 และ (c) C-[0/90]4

ภาพที่ 12 กระบวนการเสียหายของ C-Empty[0/90]2 จากกล้องความเร็วสูงขนาด 1200 FPS
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3. ค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุด
จากภาพที่ 13 (a) แสดงค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานที่วางมุม [0/90]2 ของท่อเปล่าและเติมโฟมที่
ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 เมื่อพิจารณาค่าภาระเฉลี่ยพบว่าท่อเปล่าและท่อที่เติมโฟมมีค่าที่ใกล้เคียง
กันเฉลี่ยประมาณ 11.95 kN ในส่วนของค่าภาระสูงสุดพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 17.47 kN ท่อที่เติมโฟมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 21.09 kN ซึ่งมีคา่ ห่างกันประมาณ 17%
จากภาพที่ 13 (b) แสดงค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานที่วางมุม [0/90]3 ของท่อเปล่าและเติมโฟมที่
ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 เมื่อพิจารณาค่าภาระเฉลี่ยพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 12.74 kN ท่อที่เติม
โฟมความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 คือ 15.30, 16.00 และ 17.66 kN ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 16.74, 20.37 และ
27.84% ตามลาดับ กรณีภาระสูงสุดพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 20.61 kN ท่อที่เติมโฟมความหนาแน่น 50, 100 และ
150 kg/m3 คือ 28.48, 29.92 และ 30.98 kN ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 27.65, 31.11 และ 33.49 % ตามลาดับ
จากภาพที่ 13 (c) แสดงค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูง สุดของชิ้นงานที่วางมุม [0/90]4 ของท่อเปล่าและท่อเติม
โฟมที่ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 เมื่อพิจารณาค่าภาระเฉลี่ยพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 18.31 kN ส่วน
ท่อที่เติมโฟมความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 คือ 20.79, 26.64 และ 20.66 kN ตามลาดับ ซึ่งมีค่าเพิ่ม ขึ้น
11.95, 31.27 และ 11.38 % ตามลาดับ ในด้านของค่าภาระสูงสุดพบว่าท่อเปล่าและท่อเติมโฟมที่ความหนาแน่น 50,
100 และ 150 kg/m3 มีค่าภาระสูงสุดต่างกันเท่ากับ 1.99, 27.38 และ 26.81% ตามลาดับ

(a)

(b)

(c)
ภาพที่ 13 ภาระสูงสุดและภาระเฉลี่ยของชิน้ งานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน: (a) ชิ้นงานที่พันเส้นใย 2 ชัน้
(b) ชิ้นงานที่พันเส้นใย 3 ชัน้ และ (c) ชิ้นงานที่พันเส้นใย 4 ชัน้
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4. ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
ความสามารถในการดู ดซั บพลั ง งานสามารถค านวนได้ จาก ภาระเฉลี่ ย คู ณ กั บระยะยุ บตั วของชิ้ นงาน
จากภาพที่ 14(a) แสดงถึงความสามารถในการดูดซับพลังงานของชิ้นงานท่อเปล่าและท่อที่เติมโฟมที่ความหนาแน่น
50, 100 และ 150 kg/m3 พบว่ าท่ อ เปล่ ามี ค่ า เท่ ากั บ 0.501 kN.m ส่ วนท่ อที่ เติ ม โฟมความหนาแน่ น 50, 100 และ
150 kg/m3 สามารถดูดซับพลังงานได้จากการกระแทกได้ 0.446, 0.426 และ 0.326 kN.m เมื่อเปรียบเทียบกับท่อเปล่า
ความสามารถลดลงคือ 12.38, 17.55 และ 53.47 % ตามลาดับ จากรูปที่ 14(b) ท่อเปล่าและท่อที่เติมโฟมที่ความหนาแน่น
50, 100 และ 150 kg/m3 พบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 0.418 kN.m ส่วนท่อที่เติมโฟมความหนาแน่น 50, 100 และ 150
kg/m3 มีค่าคือ 0.339, 0.319 และ 0.351 kN.m พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท่อเปล่ามีค่าพลังงานดูดซับลดลงคือ 23.10,
30.97 และ 19.16 % จากภาพที่ 14(c) ท่อเปล่าและท่อที่เติมโฟมที่ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 พบว่าท่อเปล่า
มี ค่ า เท่ า กั บ 0.378 kN.m ส่ ว นท่ อ ที่ เ ติ ม โฟมความหนาแน่ น 50, 100 และ 150 kg/m3 มี ค่ า คื อ 0.399, 0.214
และ 0.117 kN.m พิจารณาเปรียบเทียบกับท่อเปล่าพบว่าพลังงานดูดซับ กรณี 50 kg/m3 เพิ่มขึน้ 5.44 % ในส่วนของ 100
และ 150 kg/m3 พบว่าลดลงคือ 76.26 และ 223.43 % เนื่องจากความหนาแน่นของโฟมสูงขึ้นส่งผลให้ช้นิ งานมีรับแรงได้
สูงขึน้ และระยะยุบตัวลดลง

(a)

(b)

(c)
ภาพที่ 14 ความสามารถในการดูดซับพลังงานของชิน้ งานที่พันชัน้ เส้นใยคาร์บอนต่างกัน: (a) ชิ้นงานที่พันเส้นใย 2 ชัน้
(b )ชิ้นงานที่พันเส้นใย 3 ชัน้ และ (c) ชิ้นงานที่พันเส้นใย 4 ชัน้
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับ พลังงานของท่อคาร์บอนเติมโฟมโพลียูรีเทนที่มีความหนาแน่น
แตกต่างกันภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน โดยพิจารณาถึงอิทธิพลของการวางมุมเส้นใยและจานวนชั้นของเส้น ใย
คาร์บอนสามารถสรุปได้ดังนี้
การเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน
การเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน พบว่ามีลักษณะการเเสียหายแบบแตกแยกและบานออกจากกัน แบ่งเป็น
2 ส่วนคือ ยุบเข้าด้านในท่อและบานออกด้านนอกของท่อ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเส้นใยชั้นที่ 1, 3 และ 5 คือมุม
0 องศา ที่ทาหหน้าที่รับแรงในแนวแกน ส่งผลให้เส้นใยโก่งตัวแยกชัน้ ออกจากกัน ในส่วนของของเส้นใยชั้นที่ 2, 4 และ
6 คือมุม 90 องศา ทาหน้าที่รัดประคองมุม 0 องศา ส่งผลทาให้เกิดการแยกชัน้ ระหว่าง ชัน้ ที่ 1, 3 และ 5
ค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุด
ค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานที่วางมุม [0/90]2 ค่าภาระเฉลี่ยพบว่าท่อเปล่าและท่อที่เติมโฟมมีค่าที่
ใกล้เคียงกันเฉลี่ยประมาณ 11.95 kN ในส่วนของค่าภาระสูงสุดพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 17.47 kN ท่อที่เติมโฟมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.09 kN ซึ่งมีค่าห่างกันประมาณ 17% ในกรณีค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานที่วางมุม [0/90]3
เพิ่มขึน้ 16.74, 20.37 และ 27.84% ตามลาดับ กรณีภาระสูงสุด เพิ่มขึน้ 27.65, 31.11 และ 33.49 % ตามลาดับ ในกรณี
ค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานที่วางมุม [0/90]4 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น 11.95, 31.27 และ 11.38% ตามลาดับ ในด้าน
ของค่าภาระสูงสุดพบว่ามีค่าภาระสูงสุดต่างกันเท่ากับ 1.99, 27.38 และ 26.81% ตามลาดับ
ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
ชิ้ น งานที่ ว างมุ ม [0/90]2 ท่อเปล่า และท่อ ที่ เติ มโฟมที่ค วามหนาแน่ น 50, 100 และ 150 kg/m3 พบว่า
เมื่อเปรียบเที ยบกั บท่ อ เปล่า ลดลงคื อ 12.38, 17.55 และ 53.47% ตามลาดับ ในกรณี ชิ้น งานที่ วางมุ ม [0/90]3
ท่อเปล่าและท่อที่เติมโฟมที่ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท่อเปล่ามีค่าพลังงาน
ดูดซับลดลงคือ 23.10, 30.97 และ 19.16% ในกรณีชิ้นงานที่วางมุม [0/90]4 ท่อเปล่าและท่อที่เติมโฟมที่ความ
หนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 เปรียบเทียบกับท่อเปล่าพบว่าพลังงานดูดซับ กรณี 50 kg/m3 เพิ่มขึ้น 5.44%
ในส่วนของ 100 และ 150 kg/m3 พบว่าลดลงคือ 76.26 และ 223.43% เนื่องจากความหนาแน่นของโฟมสูงขึน้ ส่งผล
ให้ชนิ้ งานมีรับแรงได้สูงขึน้ และระยะยุบตัวลดลง
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ปั จจั ยที่ มี ผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มงานก่ อสร้ าง ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก
กรณีศกึ ษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
Factors affecting the efficiency of reinforced concrete road construction control
a case study of KHLONG SAM subdistrict administrative organization, PATHUM
THANI province
วิชากร จันทร์ชนะ1*
Vichakorn Chanchana1*
บทคัดย่อ
งานศึกษาค้ นคว้ าอิ สระนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ มีผลกระทบและศึ กษาแนวทางแก้ ไขปั ญหาต่ อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 45 คน โดยเลือกจากกลุ่มประชากรทั้งหมด และดาเนินการสนทนา
กลุ่ม
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31 - 40 ปี
ประสบการณ์ในการทางาน 1 - 5 ปี ตาแหน่งส่วนใหญ่ผู้รับเหมางานโครงการ และมีประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี
สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ฯ ด้านบุคลากร (Man) และด้านวิธี
บริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management) เป็นปัจจัยที่มีต่อผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ฯ อยู่
ในระดับมาก ด้านการเงิน (Money) ด้านเครื่องจักร (Machine) และด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) เป็นปัจจัยที่มี
ต่อ ผลกระทบต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ฯ อยู่ใ นระดั บ ปานกลางแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการขาด
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ฯ นัน้ ด้าน Planning (P)การวางแผน ด้าน Do (D) ปฏิบัตงิ าน ด้าน Checking (C)
ตรวจสอบ ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา ทั้งหมดนั้นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อีกทั้ง ผลจาก
การจัดสนทนากลุ่ม พบว่าด้านบุคลากรมีผลอย่างยิ่งสาหรับการควบคุมงานและถ้าผู้ควบคุมงานขาดการเอาใจใส่ใน
การดูแลงาน ทาให้สูญเสียเวลา และต้นทุน ในการแก้ไขงาน และที่สาคัญผู้ควบคุมงานต้องมีทักษะและประสบการณ์
ในการควบคุมงาน
คาสาคัญ: ปัจจัย, ผลกระทบ, ประสิทธิภาพ, การควบคุมงานก่อสร้าง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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Abstract
The present independent study aims to investigating factors influencing of reinforced concrete road
construction management performed by the Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization and seeks possible
solutions to the ineffective construction management. The research instruments included a survey of 45 staff
members who managed the construction of the concrete road and a focus group. Most of the respondents were
male contractors, aged between 31 and 40, who had earned a Bachelor’s degree and had 6 - 10 years of work
experience.
The results showed that manpower and management are the factors which have the greatest effect on
the construction management of the road then money, machinery, and construction material were the factors
which had a moderate effect on the construction management of the road. As far as possible solutions to the
ineffective construction management of the road are concerned, four management steps, namely Plan (P), Do (D),
Check (C), and Act or resolve problems (A), were all rated high. Findings from the focus group revealed that
manpower is vitally important in managing construction and construction managers not properly overseeing
construction projects may result in wasted time and additional expenditure for rectifying faulty construction. More
importantly, construction managers require skills, management experiences and overseeing construction projects.
Keywords: factors, affecting, efficiency, construction control, concrete road

บทนา
ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่งได้มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ไว้เพื่อพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นรัฐบาลได้กาหนด ให้มีสาธารณูปโภคซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ
และต้องสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 สาหรับสาธารณูปโภคได้แบ่งประเภท ดังนี้ ด้านระบบไฟฟ้า
ได้แก่ งานบริการด้านวิศวกรรม สร้างโครงข่ายวางระบบไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ถึงบ้าน ด้านระบบน้าประปา ได้แก่งาน
บริการด้านน้าเพื่อได้ ใช้อย่างทั่ วทุกพื้นที่ ด้านโทรคมนาคม ได้แก่ การสร้างโครงข่ายด้านสื่อสารเพื่อความสะดวก
ติดต่อสื่อสารต่อกัน ด้านถนน ได้แก่งานด้านคมนาคมเพื่อความสะดวกในการไปมาหาสู่กันและการขนส่งสินค้า และ
ด้านรถไฟ ซึ่งเป็นงานบริการด้านคมนาคมขนส่งอีกด้านหนึ่ง (Peera, 2553)
จากลงทุ น ภาครั ฐ ฯ โดยเฉพาะการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้ า นคมนาคมขนส่ ง ระยะเร่ ง ด่ ว น พ.ศ. 2559 (Action Plan) จ านวน 20 โครงการ วงเงิ น 1,410,763.35 ล้ า นบาท
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในตลาด
ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่เป็นประตูการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองชายแดน (สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2560) จะเห็นได้ว่าภาครัฐเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจ ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล ซึ่ ง เป็ น หน่ว ยงานของรั ฐ มีอ านาจหน้า ที่ ใ นการพั ฒ นาต าบลในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยต้องจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก การผังเมือง การขนส่ง
และการวิศวกรรมจราจร (พนัชกร จารย์โพธ์ และคณะ, 2555) ซึ่งทางบก (ถนน) นับเป็นประเภทการสัญจรหลักใน
การคมนาคมปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องควบคุมดู แล การวางแผน ดาเนินการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
และภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่องด้วยกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีต มีรายละเอียด ขั้นตอน และวัสดุอุปกรณ์
ต้องมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการดาเนินการติดต่อผู้รับจ้างต้องมีการประสานติดตาม
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ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าสาธารณูปโภค ด้านถนน ถือเป็นหัวใจหลักอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ และ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินงานส่วนการก่อสร้าง ควบคุม แต่เนื่องจากปัจจุบัน พบว่า ผู้รับจ้างจะทางานไม่ทันตามสัญญาที่กาหนด ทา
ให้ค่าปรับ อีกทั้งผู้รับจ้างไม่ดาเนินการก่อสร้างตามแบบที่กาหนด ขาดคุณภาพในการผลิต เช่น ผิวคอนกรีตไม่เรียบ
เสมอกัน ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดาเนินการ ซึ่งทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
ได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการร้องเรียนของประชาชน การสูญเสียเวลาในการแก้ไข ติดตามประสานงาน ดังนั้น
หากมีการศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จะสามารถทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้ง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับสาธารณูปโภคที่ดี และเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการ และสามารถนาไปกาหนด นโยบายเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งนาไปปรั บใช้ในโครงการ
การก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่น ๆ ได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการและเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดประสิทธิภาพ
การควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
วุฒิการศึกษา
อายุ
ตาแหน่ง
ประสบการณ์การทางาน

1.
2
3.
4.
5.

ปัจจัยในการบริหาร ทฤษฎี 5M
(Pirawadee Chuprawat, 2555)
Man
Money
Machine
Material
Management

แนวทางแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพโดยทฤษฎี
PDCA (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,
2552)
- Plan = วางแผน
- Do = ปฏิบัติตามแผน
- Check = ตรวจสอบ
- Action = ปรับปรุงแก้ไข

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ของกรม
ทางหลวงชนบท ตามมาตรฐานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพวัสดุ
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วิธีการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศกึ ษา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research)
มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. กาหนดปัญหาที่จะดาเนินการศึกษาค้นคว้า
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับความล่าช้าของ
งานก่อสร้างทีเคยมีผู้ศึกษามาแล้วมาประยุกต์เข้ากับงานค้นคว้าอิสระ
3. การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของกรม
ทางหลวงชนบทงานเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สรุปผลการศึกษาค้นคว้าจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเสนอแนะ
ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบีย บวิธีการวิจัย แบบบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งกาหนดประชากร (population)
จานวนรวม 45 คน จากจานวนประชากรทั้งหมด ประกอบด้วยบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึก ษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒกิ ารศึกษา อายุ ตาแหน่ง และประสบการณ์
การทางาน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กรณี ศึก ษาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองสาม จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ
ผลกระทบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็น เกี่ย วกับแนวทางแก้ ปัญหาด้ านประสิ ทธิ ภ าพ การควบคุมงาน
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทฤษฎี PDCA กรณีศกึ ษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
รูปแบบข้อคาถามแบบปิด (Close Ended Question) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method )โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งผู้ศึกษาดาเนินเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ขอหนังสือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อ ขออนุญาต องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อทาการแจกแบบสอบถามจากนั้นจัดส่งแบบสอบถามพร้อมคาชี้แจงด้วยตนเอง โดยขอ
ความร่ ว มมื อ จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองสาม จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง โดยได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100%
ผู้ ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมทางสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป SPSS เพื่ อ วิ เ คราะห์ ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถามโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) และ สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการบริหาร ทฤษฎี 5M ที่
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและแนวทางแก้ปั ญหาด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
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เหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (xˉ ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)
สาหรับแบบสอบถามตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ศึกษาทาการสรุปเนื้อหาสาคัญและ
นาเสนอเป็นเชิงบรรยาย พร้อมทั้งใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขาดประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
สาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อรวบรวมข้อ มูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้ อมู ลในประเด็น ปัญหาที่ เฉพาะเจาะจงมี
ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 5 คน
ซึ่งเลือกมาจากกลุ่มประชากร

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาปริญญาตรี อายุส่วนใหญ่มี
อายุ 31 - 40 ปี ตาแหน่งผู้รับเหมางานโครงการ มีประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีต่อผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ระดับผลกระทบ
ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพ
Mean
S.D.
ระดับ
ด้านบุคลากร (Man)
การสร้างผิดแบบเนื่องจากความไม่เข้าใจในแบบก่อสร้างของ
4.00
0.80
มาก
ช่าง
ความขาดประสบการณ์และทักษะในการควบคุมงานของช่าง
3.38
0.89
ปานกลาง
เทคนิค หรือ วิศวกร
ด้านการเงิน (Money)
การแข่งขันเรื่องราคาจ้างเหมา
4.02
0.97
มาก
การเบิกจ่ายของโครงการล่าช้า
2.11
0.91
น้อย
ด้านเครื่องจักร (Machine)
การรอคิวใช้เครื่องจักร
4.29
0.82
มาก
อะไหล่เครื่องจักรขาดตลาด
2.38
0.98
น้อย
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material)
การใช้วัสดุที่ไม่มคี ุณภาพเพื่อลดต้นทุน
4.27
0.86
มาก
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขาดตลาด
3.00
0.80
ปานกลาง
ด้านวิธบี ริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management)
ขาดการกาหนดรายละเอียดในการควบคุมงาน
4.38
0.98
มาก
การประชุ ม เพื่ อ รายงานความคื บ หน้า ขาดความต่ อ เนื่อ ง
2.09
0.67
น้อย
สม่าเสมอ
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ส่วนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทฤษฎี
PDCA กรณีศกึ ษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ปัจจัยการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ด้าน Planning (P) วางแผน
ควรควบคุ ม ให้ มี ก ารประชุ ม วางแผนร่ ว มกั น เพื่ อ รายงาน
ความคืบหน้า รายสัปดาห์
ควรมีการวางแผนการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
เครื่องจักร
ด้าน Do (D)ปฏิบัติตามแผน
ควรก าหนดขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจน
เหมาะสม
ควรกาหนด แหล่งพลังงานและบริการ รวมทั้งแหล่งวัสดุให้
ชัดเจน เหมาะสม
ด้าน Checking (C) ตรวจสอบ
ควรกาหนดรูปแบบการประเมินผลการทางานอย่างชัดเจน
เหมาะสม
การตรวจสอบควรเที่ยวตรง เชื่อถือได้
ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา
ควรเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาโดยเรียงตามลาดับความสาคัญ
ควรรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีของทุกภาค
ส่วนเพื่อความร่วมแรงร่วมใจ

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
ระดับ
4.24

0.80

มาก

3.78

0.90

มาก

4.18

0.94

มาก

3.62

0.89

มาก

4.24

0.80

มาก

3.58

0.78

มาก

4.56
3.69

0.66
0.87

มากที่สุด
มาก

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีต่อผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานีและแนวทาง
แก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทฤษฎี PDCA กรณีศึกษาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลคลองสาม จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี สรุ ป ผลได้ ดั ง นี้ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ นั้ น เป็ น เพศชาย
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31 - 40 ปี และประสบการณ์ในการทางาน 1 - 5 ปีอีกทั้งตาแหน่งส่วนใหญ่
ผู้รับเหมางานโครงการและมีประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี
สาหรับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานีในภาพรวม สามารถสรุปผลได้ดังนี้
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ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ด้านบุคลากร (Man)
ด้านการเงิน (Money)
ด้านเครื่องจักร (Machine)
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material)
ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management)
รวม

ระดับผลกระทบ
Mean
S.D.
ระดับ
3.80
0.41
มาก
2.77
0.48
ปานกลาง
3.37
0.35
ปานกลาง
3.37
0.29
ปานกลาง
3.67
0.48
มาก
3.40
0.19
ปานกลาง

แนวทางแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทฤษฎี PDCA
กรณีศกึ ษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับความคิดเห็นที่สูงสุด ได้แก่
ปัจจัยการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ด้าน Planning (P) วางแผน
ควรควบคุ ม ให้ มี ก ารประชุ ม วางแผนร่ ว มกั น เพื่ อ รายงาน
ความคืบหน้า รายสัปดาห์
ด้าน Do (D)ปฏิบัติตามแผน
ควรก าหนดขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจน
เหมาะสม
ด้าน Checking (C) ตรวจสอบ
ควรกาหนดรูปแบบการประเมินผลการทางานอย่างชัดเจน
เหมาะสม
ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา
ควรเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาโดยเรียงตามลาดับความสาคัญ

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
ระดับ
4.24

0.80

มาก

4.18

0.94

มาก

4.24

0.80

มาก

4.56

0.66

มากที่สุด

อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย พบว่า ภาพรวมด้ า นบุ ค ลากร (Man) ผู้ ค วบคุ ม งานเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มีผ ลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม
จังหวัดปทุมธานี ดังนัน้ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้
เกรีย งชัย เรือ งโชติเสถีย ร (2557) ปัจ จัย ที่มีผ ลกระทบต่อ ประสิทธิภ าพการควบคุม งานก่อ สร้า งถนน
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุระนารี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนตาม
ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานและศึกษาความพึงพอใจของกรรมการตรวจการจ้างที่มีต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตามความคิดเห็นของกรรมการตรวจการจ้าง ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ควบคุมงานให้ความสาคัญใน การทา
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ความเข้าใจแบบรูปและรายการข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสัญญาอย่า งละเอียดถี่ถ้วนล่วงหน้าก่อนที่จะ
เริ่มการก่อสร้างมากที่สุด
มนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ (2556) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างกรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลภายในจังหวัดนครราชสีมา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างและศึกษาปริมาณผลกระทบรวม
ของปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้าง และศึกษาปริมาณผลกระทบรวมของปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้าง จาก
การศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ความสาคัญของหน้าที่ด้านความรู้ความเข้า ใจในงานวิศวกรรมมากที่สุด
ส่วนปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ปริมาณผลกระทบรวมลาดับแรก ได้แก่ ผู้ควบคุมงานที่เข้าใจวิธีการก่อสร้างจะสามารถ
ควบคุมงานก่อสร้างได้ดีและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องได้ ส่วนปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ค่าปริมาณ
ผลกระทบรวมมีคา่ เฉลี่ยสูงสุดลาดับแรก ได้แก่ ด้านลักษณะกายภาพของโครงการ
ข้อจากัดในการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อประสิทธิภาพ
การควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งทาให้มีข้อจากัดในพื้นที่เฉพาะเท่านั้น ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากมีการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในพืน้ ที่อื่น ๆ จะสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษามาเพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย
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การค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความเมตตากรุ ณ าและความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งดี จ าก
ดร.เอนก เนรมิตรครบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ให้คาแนะนาในเรื่องงานศึกษาค้นคว้าและขอขอบคุณ
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ค้นคว้าอิสระ ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ กรรมการและ รองศาสตราจารย์นุกูล ชูทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คาแนะนา
ข้อคิดเห็นตลอดจนการเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง กรุณาดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดีเสมอมา
ทาให้ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้รับแนวทางในการศึกษาหาความรู้และแนวทางในการดาเนินการศึกษาค้นคว้า ส่งผลให้
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่ วงด้วยดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ทุก ๆ ท่านที่ให้
ความรู้แก่ข้าพเจ้า ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพไว้ ณ ที่นดี้ ้วย
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การออกแบบและพัฒนาสายการปอกผลมะพร้าวอ่อน
Design and development line peeling young coconut machine
กษิด์เิ ดช เกษมณี1*
Kasidaj Ketmani1*
บทคัดย่อ
มะพร้าวน้าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าส่งออกหลายร้อยล้านบาทต่อปี และประเทศไทยนั้นถือว่าเป็น
ประเทศที่มีการส่งออกของผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นคือผลมะพร้าว
น้าหอมอ่อนปอก ซึ่งปัญหาของผลมะพร้าวอ่อนปอกของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ กาลังการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการปอกผลมะพร้าวอ่อนในโรงงาน และยังมี
ปัญหาเรื่องการขนส่ง เนื่องจากมะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีนาหนั
้ กมาก ถึงแม้ว่าปอกเปลือกออกแล้ว แต่ก็ยังมีน้าหนักที่มา
กอยู่จึงทาให้สามารถขนส่งได้น้อย และยังเป็นปัญหาสาหรับผู้บริโภคที่ปอกรับประทานเองได้ยาก
โดยผู้ประดิษฐ์จึงได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัด ทาสิ่งประดิษฐ์ที่มีช่ือว่า การออกแบบและพัฒนาสาย
การปอกผลมะพร้าวอ่อน โดยสิ่งประดิษฐ์น้ีจะมีลักษณะเป็นสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนที่ทางานแบบอัตโนมัติ โดย
จะแบ่งเครื่องจักรในสายการผลิตเป็น 2 เครื่อง โดยที่เครื่องแรกจะทาหน้าในการปอกเปลือกผลมะพร้าวโดยจะมี
ระบบสายพานลาเรียงมะพร้าวเข้าเครื่องจักรและทาการปอกจนถึงชั้นกะลาโดยมีใบมีดติดสปริงทาหน้าที่ในการปอก
จนถึงกะลามะพร้าว และเครื่องจักรตัวที่สองจะทาหน้าในการตัดหัวและท้ายของมะพร้าวที่เหลือ โดยผลมะพร้าวที่ทา
การปอกออกมาแล้วนั้นผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ง่ายและน้าหนักเบาเพื่อลดภาระการขนส่ง โดยที่สายการปอก
ผลมะพร้าวที่กล่าวมานั้นจะสามารถปอกผลมะพร้าวได้ที่ 3000 ผลต่อวัน
คาสาคัญ: สายการปอกผลมะพร้าว, ระบบสายพานลาเลียง, ใบมีดติดสปริง
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Abstract
Young coconut fruit export are worth more 100 million baht per year. And Thailand is considered the
country with export of young coconut top of the world. One of the products is young coconut peeling. The critical
problem of marketing young coconuts in Thailand is demands are over than supplies. The number of labors for
peeling the coconuts in the industry is insufficient. In term of conveying, there is the limitations of transport coconuts
because of their weights, which are heavy, although peeling. Moreover, it is very difficult to peeling for eat. It is
the problem for consumers as well
To solve this issue, the autonomous system called “Design and Development Line Peeling Young Coconut
Machine” was invented. The system has 2 machines for peeling coconut shells and cutting head and rear parts
respectively. The first machine consists of belt conveying coconuts through all the processes, blade(s) which are
placed at spring. After that, the coconuts are transported to the final step of cutting in the second machine. The
system manufactures 3,000 peeling coconuts daily, facilitates customers having coconuts easier, and provides the
light weight coconuts, which significantly reduces the cost of transportation.
Keywords: line peeling young coconut machine, conveyor, blade which are placed at spring

บทนา
มะพร้าวน้าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าส่งออกหลายร้อยล้านบาทต่อปี และประเทศไทยนัน้ ถือว่าเป็นประเทศ
ที่มีการส่งออกของผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือผลมะพร้าวน้าหอมอ่อนปอก ซึ่งถือ
ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งก็วา่ ได้ และมี [1] ยอดการส่งออกถึง 30000 ตันต่อปี จึงทาให้มีความต้องการบริโภค
มะพร้ า วน้าหอมปอกเป็ น อย่างมาก แต่ใ นปั จ จุ บัน การปอกมะพร้ า วนั้น ตามโรงงานใหญ่ ๆ ยั ง ใช้ค นเป็ น แรงงาน
ในการปอกอยู่ โดย [2] คนปอก 1 คน นั้นสามารถปอกได้มากสุดที่ 400 ลูกต่อวันต่อค่าแรง 500 บาท แต่ความ
ต้องการของมะพร้าวนั้นมีมากถึง 10000 ลูกต่อวันต่อ 1 โรงงาน และการใช้คนเป็นแรงงานในการปอกนั้นจะมีปัญหา
ช่วงวันหยุดเทศกาลเพราะแรงงานเหล่านั้นจะทยอยกลับบ้านกันจึงทาให้ไม่สามารถปอกมะพร้าวได้และทาให้กาลัง
การผลิตตกลงไปอีก และการปอกที่เป็นมะพร้าวทรงห้าเหลี่ยมทั่วไปจะปอกแค่เปลือกสีเขียวออกไปเพียงนิด เดียว
จึงทาให้มะพร้าวมีน้าหนักที่มากพอควรจึงทาการขนส่งต่อครั้งเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามน้าหนักของมะพร้าวและยังมี
ปัญหาทั่วไปของผู้บริโภคคือ มะพร้าวเป็นผลไม้ที่ปอกรับประทานเองยากอีกด้วย แต่ถ้าหากเราสามารถทาให้สามารถ
รับประทานได้ง่ายด้วย ก็จ ะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของมะพร้าวได้อีก แต่ในปัจจุบันนั้นก็ได้มีการเริ่มประดิษฐ์
เครื่องปอกมะพร้าวในรูปทรงที่แตกต่างกันไป และทรงมะพร้าวต่าง ๆ ที่ทาให้ผู้บริโภคได้รับประทานได้ง่าย ซึ่งทรง
มะพร้าวที่ได้ทาการจดสิทธิบัตรมีมากมาย เช่น ทรงกระบอก ทรงถังเบียร์ [3] มะพร้าวเจียเลเซอร์ ฯลฯ และมีการ
นาน้ามะพร้าวมาบรรจุขวดหรือกล่อง เพื่อทาให้ง่ายแก่การผลิตซึ่งทาให้ได้ผลผลิตต่อวันเป็นจานวนมาก และทาให้
เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภค แต่น้ามะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่นิยมเพราะน้ามะพร้าวที่บรรจุใส่บรรจุ
ภัณฑ์นั้นจะมีการปรุงแต่งรสชาติโดยใส่สารเจือปนทาให้รสชาติแปลกไปซึ่งไม่ถูกปากผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคก็สามารถรู้
ได้โดยการอ่านฉลากข้างบรรจุภัณฑ์
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ภาพที่ 1 ภาพการปอกมะพร้าวในโรงงาน
ตารางที่ 1 การนาเข้าและการส่งออกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของไทย
มูลค่าส่งออก

2550

ปริมาณ
มูลค่า ปริมาณ
มะพร้าวทั้งผล
33,293 354,275,000 31,401
มะพร้าวแห้ง
336
6,504,660 1,342
น้ามันมะพร้าว
4,691 120,623,000 5,542
เส้นใยกาบมะพร้าว
44,741
252,978 46,241
กากเนื้อมะพร้าว(อาหารสัตว์)
593
165,174 1,696

2551

2552

มูลค่า ปริมาณ
มูลค่า
401,882,000 30,263 364,132,676
19,076,130
2,020 33,426,280
218,016,000
1,465
44,406,000
213,644,000 53,825 379,956,635
54,566
1,326 53,328,524

รวม
83,543 481821,152 86,222 852,672,566 88,889
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ศูนย์สารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์

875,160,115

จากปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น และ [4] จานวนการส่งออกของผลมะพร้าวปอกที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 ที่มี
จานวนถึง 1,347 ล้านบาท เป็นเหตุผลหลักในการทาสิ่งประดิษฐ์ช้นิ นี้ข้นึ เพื่อที่จะทาให้สามารถขยายกาลังการผลิตผล
มะพร้าวปอกให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถรับประทานได้ง่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้อีกด้ว ยสิ่งประดิษฐ์ท่ี
เราทานั้นจะมีลักษณะเป็นเครื่องจักรสายการปอกมะพร้าวที่มีขนาดใหญ่โดยเครื่องจักรเป็นระบบปอกอัตโนมัติ เพื่อ
แก้ปัญหาขาแคลนแรงงาน และเพิ่มกาลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยการเพิ่มสายการผลิต โดยที่สายการผลิตนั้น 1
สายการผลิตอาจใช้แรงงานประมาณ 2-3 คนในการทางานร่วมกับเครื่องจักร และจะมีการปอกเป็นลักษณะที่ปอกถึง
ชั้นกะลามะพร้าวเพื่อลดน้าหนักมะพร้าวต่อลูก จึงทาให้สามารถขนส่งมะพร้าวต่อเที่ยวได้มากขึ้นและสามารถเพิ่ม
กาลังการผลิตได้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภค โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนในจานวนมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบสายการปอกมะพร้าวที่เป็นระบบอัตโนมัติ ที่ช่วยทาให้กาลังการผลิตมะพร้าวได้เพียงพอแก่ความ
ต้องการบริโภคและควรตอบโจทย์การบริโภคของผู้บริโภคด้วย
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แนวคิดการออกแบบและหลักการทางาน
1 สายการปอกผลมะพร้าวอ่อนมีฐานการปอกหลักอยู่ 2 ฐาน
ฐานที่ 1 จะทาการปอกเปลือกมะพร้าวชั้นนอกเพื่อให้เหลือชั้นกะลา

1

4
3

2

5

ภาพที่ 2 แบบสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนฐานที่ 1
1. ชุด Linear Actuator หรือชุดกระบอกลมนิวเมตริกซ์ ที่ใช้ในการจับผลมะพร้าวอ่อนจากด้านบน
2. ชุดใบมีดที่ใช้ในการปอกผลมะพร้าวอ่อนแนวตรง
3. ชุดใบมีดที่ใช้ปอกผลมะพร้าวอ่อนแนวเฉียงบริเวณหัวมะพร้าวและท้ายมะพร้าว
4. ชุดเกียร์ขับเคลื่อนเครื่องจักรในการหมุนผลมะพร้าว
5. ชุดสายพานลาเลียงในฐานการปอกที่ 1
ฐานที่ 2 จะทาการตัดหัวและท้ายของมะพร้าว

1
3

2

ภาพที่ 3 แบบสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนฐานที่ 2
1. ชุดสายพานที่ต่อกับมีดที่ใช้ในการตัดส่วนหัวและส่วนท้ายของผลมะพร้าว
2. ชุดสายพานลาเลียงในฐานการปอกที่ 2
3. ชุดมอเตอร์ที่ต่อกับสายพานที่ใช้ขับใบมีดในการตัด
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2. สามารถปอกได้ที่ 3000 ผลต่อวัน (8 ชั่วโมง)
3. เป็นเครื่องจักรแบบปอกอัตโนมัตโิ ดยไม่ต้องคัดขนาดมะพร้าว
 โดยใบมี ด ที่ ป อกจะท าการติ ด สปริ ง ไว้ เ พื่ อ ให้ มี แ รงกิ น เปลื อ กมะพร้ า วแต่ ต้ อ งไม่ แ ข็ ง จนกิ น
กะลามะพร้าว
4. ใช้คนงานในการทางานร่วม 2-3 คน
 คนที่ 1 จะทาการบรรจุมะพร้าวใส่สายพานเพื่อเข้าฐานการปอกที่ 1
 คนที่ 2 จะย้ายมะพร้าวที่ปอกและเจียรเสร็จแล้วไปฐานที่ 2 (อาจมีหรือไม่มกี ไ็ ด้)
 คนที่ 3 ทาการบรรจุมะพร้าวลงกล่อง

ขั้นตอนการทางานของเครื่องจักร
1.
2.
3.
4.
5.

คนงานคนแรก จัดมะพร้าวเข้าเครื่องปอกโดยใส่สายพานฐานที่ 1 โดยหันหัวมะพร้าวไปทางเดียวกัน
เครื่องจักรฐานที่ 1 ทาการปอกมะพร้าวด้านข้างของผิวเพื่อให้เป็นทรงกระบอก
คนงานคนที่ 2 ทาการย้ายมะพร้าวจากฐานที่ 1 ไปฐานที่ 2 เพื่อทาการตัดหัวท้าย
เมื่อทาการตัดหัวท้ายของมะพร้าวเสร็จ มะพร้าวจะเคลื่อนที่ไปตามสายพายแล้วลงแช่ที่น้ายาฟอกขาว
เมื่อทาการแช่เสร็จแล้วจึงทาการแพ็คเพื่อเตรียมส่งขายได้

ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบสายการปอกผลมะพร้าวอ่อน
ทาการสร้างสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนโดยแบ่งฐานการปอกเป็น 2 ฐาน โดยที่ไม่ต้องทาการคัดขนาดของ
ผลมะพร้าวอ่อน และฐานที่ 1 จะทาการปอกเปลือกด้านข้างของผลมะพร้าวที่ลาเลียงเข้าไปโดยผ่านชุดสายพาน
ลาเลียง และมีการจับผลมะพร้าวให้แน่นโดยชุดจับจากด้านบนที่กดลงมา และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยส่งผ่านชุด
เกียร์เพื่อทาให้ผลมะพร้าวหมุนและทาการปอกได้ โดยมีชุดใบมีดติดสปริงถูกดันเข้าจากด้านข้างและจะทาการปอก
พร้อมกันทั้งหมด 3 ผล เมื่อทาการปอกผิวด้านข้างเสร็จ จึงเข้าสู่ฐานที่ 2 เพื่อทาการตัดส่วนหัวและท้ายของผล
มะพร้าวอ่อน โดยการวางผลมะพร้าวลงในชุดสายพานลาเลียงตามแนวนอน และสายพานลาเลียงจะวิ่งเข้าหาชุดใบมีด
ที่ทาการตัดส่วนหัวและท้ายของผลมะพร้าว

ภาพที่ 4 ผลการออกแบบสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนทั้ง 2 ฐานการปอก
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ภาพที่ 5 ชุดใบมีดติสปริง
2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสายการปอกผลมะพร้าวอ่อน
ผลมะพร้าวที่นามาทดสอบโดยไม่มีการคัดขนาด (ไม่นับผลมะพร้าวที่พิการหรือมีขนาดเล็กเกินไป) จานวน
30 ผล โดยเครื่องจักรฐานที่ 1 จะทาการปอกผลมะพร้าวพร้อมกันครั้งละ 3 ผล และทาการทดสอบโดยการจับเวลา
ในการปอกผลมะพร้าวอ่อนของแต่ละฐาน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบโดยการจับเวลา
พารามิเตอร์

ข้อมูลที่ได้

เวลาที่ใช้ในการปอกฐานที่ 1 ต่อ 3 ผล

20.16 วินาที

เวลาที่ใช้ในการปอกฐานที่ 2 ต่อ 3 ผล

10.59 วินาที

เวลารวมที่ใช้ในการปอกทั้ง 2 ฐาน ต่อ 3 ผล

30.75 วินาที

เวลาที่ใช้ในการปอกทั้งหมด 8 ชั่วโมง

2809 ผล

3. ผลการเปรียบเทียบกับการปอกผลมะพร้าวด้วยแรงงาน
เมื่อใช้แรงงานในการปอกมะพร้าว แรงงาน 1 คนสามารถปอกผลมะพร้าวได้วันละ (8 ชั่วโมง) 400 ผล โดยได้
ค่าแรง 500 บาท เมื่อทาการปอกมะพร้าว 2,800 ผล ต้องใช้แรงงาน 7 คน และเสียค่าแรงวันละ 3,500 บาท และ
เมื่อนามาเปรียบเทียบกับการปอกผลมะพร้าวอ่อนด้วยเครื่องจักร ที่การปอกด้วย 2,800 ผล โดยที่มูลคาของเครื่องจักร
อยูท่ ี่ 100,000 บาท จะแสดงตามตารางด้างล่างเพื่อเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการปอกด้วยแรงงานและหาจุดคุ้มทุน
จานวนแรงงาน
ค่าแรงสัปดาห์ที่ 1 ค่าแรงสัปดาห์ 2
ค่าแรงสัปดาห์
(บาท)
(บาท)
แรงงานคนที่ 1
3,500
7,000
แรงงานคนที่ 2
3,500
7,000
แรงงานคนที่ 3
3,500
7,000
แรงงานคนที่ 4
3,500
7,000
แรงงานคนที่ 5
3,500
7,000
แรงงานคนที่ 6
3,500
7,000
แรงงานคนที่ 7
3,500
7,000
รวม
24,500
49,000

ค่าแรงสัปดาห์ 3
(บาท)
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
73,500

ค่าแรงสัปดาห์ 4
(บาท)
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
98,000

สรุปผลการศึกษา
สายการปอกผลมะพร้าวอ่อนที่ออกแบบมานั้นมีฐานการปอกแบ่งเป็น 2 ฐาน โดยที่ฐานการปอกที่ 1 นั้น
สามารถทาการปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน 3 ผล พร้อมกันโดยใช้เวลาเฉลี่ยที่ 20.16 วินาที และหลังจากปอกเปลือก
ด้านข้างเสร็จแล้ว จึงนาไปเข้าฐานการปอกที่ 2 คือการตัดส่วนหัวและท้ายของผลมะพร้าว โดยส่วนนีจ้ ะใช้เวลาเฉลี่ยที่
10.59 วินาทีต่อมะพร้าว 3 ผล และภายใน 1 วัน (8 ชั่วโมง) สมมารถทาการปอกผลมะพร้าวได้จานวนทั้งหมดคือ
2809 ผลต่อวัน และเมื่อทาการเปรียบเทียบกับการใช้แรงงาน ที่แรงงานสามารถปอกได้ วันละ 400 ผล ได้ค่าแรงวัน
ละ 500 บาท เปรียบเทียบกับการปอกของเครื่องจักรมูลค่า 100,000 บาท การปอกด้วยเครื่องจักร จะคุ้มค่ามากกว่า
การใช้แรงงาน 7 คนในสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป
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การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค
Thermal performance test of thermoelectric modules
พชร ว่องไพศาลกิจ1*, กระวี ตรีอานรรค1 และ เทวรัตน์ ตรีอานรรค2
PatcharaWongpaisarnkit1*, KraweeTreeamnuk1 and TawaratTreeamnuk2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้กล่าวถึงโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทาให้เกิดปรากฎการณ์การแปรรูปแบบพลังงาน
ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานความร้อนได้ มีลักษณะเป็นแผ่นแบนเรียบ ใช้งานได้สะดวก ทางานโดยการจ่าย
พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้เกิดผลต่างของอุณหภูมิระหว่างทั้งสองด้านของโมดูล ปัจจุบันนิยมประยุกต์ใช้กับระบบปรับ
อากาศ สามารถผลิตได้ทั้งความเย็นและความร้อน งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะเชิงความร้อนของโมดูลเทอร์
โมอิเล็คทริครุ่น TEC-12710 ที่ถ่ายเทแก่อากาศ เพื่อใช้ประเมินความเหมาะสมในการนาไปใช้กับระบบอบแห้ง ทดสอบ
โดยการติดครีบระบายความร้อนบนโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคและใช้อากาศอุณหภูมิห้องไหลผ่านครีบ วัดค่าอุณหภูมิ
และคุณสมบัตขิ องอากาศก่อนและหลังผ่านครีบ ผลพบว่าการป้อนกระแสไฟฟ้า DC ให้กับโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคที่มี
พื้นที่ผิวด้านร้อน 16 cm2 ด้วยแรงดัน 16 V 8.5 A สามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศจาก 30°C 68%RH ไปเป็นอุณหภูมิ
50°C 26.8%RH ได้ โดยมีอัตราการทาความร้อน 40 W อัตราการควบแน่นความชื้นในอากาศบนพื้นผิวของครีบ
ด้านเย็นนั้นอยู่ที่ 0.016 kgwater/h เมื่อจ่ายไฟแก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค 6 V 3.5 A โดยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
เท่ากับ 1.2 และมีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบนี้กับการอบแห้งโดยเฉพาะระบบปั๊มความร้อนได้ตอ่ ไป
คาสาคัญ: โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค, การปรับอากาศ, การถ่ายเทความร้อน
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Abstract
This article ascribes about the thermoelectric module that is direct conversion of electric voltage to
temperature differences and vice versa with the convenience using. For the operation of modules, the charging of
DC electric current to modules incurs the difference temperature between the both sides of modules. Presently,
the thermoelectric modules popular use in air conditioning, heating and cooling system. This research is a
performance test of the heat generating and transferring from modules model TEC-12710 to the air for the
capability evaluation when will be used in drying system. Testing by enhanced modules fin heat exchanger on the
both sides of thermoelectric modules and then, enforced the air flow through the system and measured the inletoutlet of air properties. The result found that the supplying of 16 V 8.5 A DC electric current to the 16 cm2 of hot
side area of the plate can increases air temperature from 3 0 ° C 6 8 % RH to 5 0 ° C 2 6 . 8 % RH. The system can
generate the 40 W and the water extraction rate at 0.016 kgwater/h for the supplying of 6 V 3.5 A that have the
coefficient of performance at 1.2 and it is possible to adapt this device with the drying system especially the heat
pump drying system.
Keywords: thermoelectric module, air conditioning, heat transfer

บทนา
ปัจจุบันกระบวนการปรั บอากาศนั้นมีความสาคัญทั้งในระดับครัวเรือน และระดับ อุตสาหกรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งการทาความเย็น หรือทาความร้อน เพื่อปรับสภาวะของอากาศนั้นให้เหมาะสมต่อผู้อาศัยโดยทา
การควบคุมทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายลม และปริมาณลม(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2553) นอกจากประโยชน์ต่อการปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัยเรายังใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น
การทาความเย็นสาหรับตู้เย็นที่ใช้เก็บถนอมอาหาร หรือ การประยุกต์ ใช้เพื่อการผลิตอากาศร้อนและแห้ง สาหรับ
นาไปใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหารด้วยวิธีอบแห้งได้อีกด้วย
เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน
ปั๊มความร้อนมีอยู่หลายประเภท ปั๊มความร้อนแบบอัดไอนั้นสามารถผลิตลมร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
อีกทั้ งยั งสามารถลดความชื้นในอากาศอบแห้ งได้ อีกด้วย ในระบบอั ดไอนั้นมีอุ ปกรณ์ หลั กที่ ทางานคื อ Compressor
,Evaporator, Expansion Valve และ Condenser โดยมีสารทาความเย็นเป็นสารที่ไหลเวียนอยูใ่ นระบบอัดไอทาหน้าที่ในการ
ส่งความเย็น และรับความร้อน โดยแบ่งการทางานเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่ควบคุมความดันของสารทาความเย็น
กับส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นเกิดที่ 2 อุปกรณ์คือ Evaporator ทาหน้าที่
ส่งความเย็นจากสารทาความเย็นสู่อากาศ และ Condenser ทาหน้าที่ถ่ายเทความร้อนสู่อากาศ เทวรัตน์และสมยศ (2549)
ได้เห็นถึงความสามารถของปั๊มความร้อนระบบอัดไอจึงได้นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการอบแห้งซึ่งได้มีการออกแบบ
ระบบดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน (เทวรัตน์ และสมยศ, 2549)
จากภาพที่ 1 หลักการในการผลิตอากาศอบแห้ง ด้วยปั๊มความร้อน ทาการส่งอากาศที่จุด (1) เข้าไปยังห้อง
อบแห้งด้วย Blower แล้วเกิดการรับความชื้นจากวัสดุที่ใช้ในการอบแห้ง อากาศที่ ออกจากห้องอบแห้ง (2) นั้นจึงเป็น
อากาศที่มีความชื้นสูง และถูกนาไปลดอุณหภูมิที่ Evaporator (3) เพื่อให้เกิดการควบแน่นของความชื้นจากอากาศ
อบแห้งจากนั้นจึงถูกอุ่นให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วย Condenser (4) เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การอบแห้ง การใช้
ระบบอัดไอในการเป็นปั๊มความร้อนมีการติดตั้งระบบที่ยุ่งยาก อีกทั้ง ยังใช้สารทาความเย็นเข้ามาร่วมในกระบวนการ
จึงต้องมีการดูแลระบบที่เข้มงวด หากเกิดสารทาความเย็นรั่วไหลก็อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค
โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคเป็นอุปกรณ์ที่มปี รากฎการณ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ ที่ว่าด้วยความร้อนและพลังงาน
รวมกับปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าที่ เป็นการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งทาให้เกิดผลต่างของอุณหภูมิ
เกิดขึ้นแก่ทั้งสองด้านของตัวอุปกรณ์ (เผ่าเทพ, 2549) ผลิตมาจากวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนาซึ่งมีรูปร่างเป็นลักษณะ
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การทางานของเทอร์มอิเล็คทริคโมดูล (สมชาย,2547)
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โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคมีผู้วิจัยหลายท่านได้นาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ปฐมพงค์ และคณะ (2557)
ได้นาโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคซึ่งใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานมาผลิตน้าเย็นโดยสามารถทาน้าเย็นได้อุณหภูมิ
ต่าสุด 15.4°C ในการทาน้าร้อนทาได้สูงสุดอยูท่ ี่ 66.9°C สมชาย และคณะ (2549) ได้ทาการศึกษาระบบระบายความ
ร้อนซีพียูโดยใช้โมดูลเทอร์โมอิเล็ทริคโมดูลรุ่น Tianjinan model TEC-12708 ขนาด 4x4x0.4 cm3 เทียบกับการระบาย
ความร้อนด้วยสารทางาน(เอทิลีนไกลคอล) พบว่าโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคสามารถระบายความร้อนออกได้ 15.8 °C
เทียบกับที่ใช้อทิลนี ไกลคอลที่สามารถลดอุณหภูมิได้ 11.5 °C
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอัดไอที่ตอ้ งใช้สารทาความเย็นในระบบ และมีการติดตั้งระบบที่ยุ่งยาก โมดูลเทอร์
โมอิเล็คทริคจึงมีข้อได้เปรียบเนื่องจากไม่ตอ้ งการการติดตัง้ ระบบที่ยุ่งยากอีกทัง้ ยังมีสมบัตเิ ป็นของแข็ง และมีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนาน นอกจากการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความเย็นและความร้อนได้แล้ว แล้วเมื่อทั้งสองฝั่งมีอุณหภูมิที่
แตกต่างกันยังสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนกลับเป็นกระแสไฟฟ้า(Peltier effect)ได้อีกด้วย (ปฐมพงค์, 2557)
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้มีความสนใจในการถนอมอาหารด้วยการอบแห้งซึ่งสภาวะที่ใช้ในการอบแห้ง
นั้นต้องมี การใช้อากาศในสภาวะที่ อุ ณหภู มิสู งกว่าวั สดุ อบแห้ ง และมีความชื้นที่ ต่ าเพื่อให้ เกิ ดกระบวนการอบแห้ ง
ต่อผลผลิตทางเกษตรได้ การใช้เทคนิคปั๊มความร้อน (Heat Pump) ด้วยระบบอัดไอสารทาความเย็นนั้นสามารถทาให้
สภาวะอากาศเหมาะสมต่อการอบแห้งได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้งนั้นยังคงคุณภาพที่ยอมรับได้เมื่อเที ยบกับ
การตากแดดธรรมชาติ (เทวรัตน์, 2552) แต่ในการติดตั้งระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอนั้นมีความยุ่งยาก และซับซ้อนอีก
ทั้งยังมีการใช้สารทาความเย็นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลิ้มร่วมในระบบด้วย จึงได้มีแนวคิดที่นาโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค
ซึ่งมีลักษนะเป็นแผ่นสารกึ่งตัวนาที่มขี นาดเล็กสามารถผลิตความร้อน และความเย็นในแต่ละด้านของตัวอุปกรณ์มาใช้ใน
การผลิตอากาศร้อนและแห้งที่ใช้ในการอบแห้งทดแทนระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอ โดยด้านเย็นใช้เพื่อการควบแน่น
ความชื้นออกจากอากาศ แล้วนาไปอุ่นที่ฝั่งร้อนก่ อนใช้ในการอบแห้ ง ซึ่ งจาเป็นที่ต้องมีการออกแบบถึงปริ มาณใน
การควบแน่นความชื้นให้สอดคล้องกับปริมาณความชื้นที่จาเป็นต้องเอาออกจากวัสดุอบแห้งเพื่อให้สามารถเก็บรักษา
ผลผลิตทางเกษตรได้ยาวนานขึ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุอบแห้ง และต้องการออกแบบปริมาณพลังงานความร้อน
ที่จ่ายให้แก่ลมร้อนเพื่อทาการควบคุมอุณหภูมิของอากาศอบแห้งให้ได้ตามที่ต้องการและเหมาะสมต่อการอบแห้งวัสดุ
อบแห้งแต่ละชนิด งานวิจัยนี้จึงมีเพื่อการหาความสามารถในการผลิตความร้อน และความสามารถในการลดความชื้นแก่
อากาศอบแห้ง แต่ทั้งนี้พบว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตความร้อนและการดึงความชื้นออกจาก
อากาศของโมดูล งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตความร้อนในฝั่งร้อน และหาความสามารถ
ในการควบแน่นความชื้นออกจากอากาศของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค TEC-12710

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
อุปกรณ์การทดลอง
ในการทดลองนี้ทาเพื่อหาสมรรถนทางความร้อนของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคโมเดล TEC-12710 ทาโดยสร้าง
ระบบท่อสาหรับทางผ่านของอากาศด้วยแผ่นอะคริลิค ทาการติดตัง้ ครีบระบายความร้อนทั้งด้านร้อนและด้านเย็น บน
โมดูลสาหรับการถ่ายเทความร้อนระหว่างโมดูลกับอากาศ โดยให้ครีบที่ติด ด้านร้อนมีขนาดใหญ่กว่าด้านเย็นเพื่อให้
เกิดการถ่ายเทความร้อนออกได้ดี ป้องกันการเกิดการอั้นความร้อนเนื่องจากระบายความร้อนออกจากโมดูลไม่ทัน
แล้วเกิดการสะสมความร้อน(Self Heating) และทาการบุฉนวนล้อมรอบพืน้ ที่ที่เหลือเพื่อป้องกันความร้อนและอากาศ
รั่วไหล โดยที่การไหลของอากาศด้านร้อนกับด้านเย็นแบ่งออกเป็น 2 ทางอย่างชัดเจนด้วยพัดลมแบบดูดอากาศออก
ทั้ง 2 ด้านและทาการควบคุมอัตราการไหลของอากาศแยกกันด้วย Electric power supply คนละตัว ในการทดลองทา
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การเก็บค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry bulb) และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นโมเดล DHT22 ซึ่งจะทางานร่วมกับ บอร์ดอิเล็คทริค Arduino เพื่อทา
การเก็บข้อมูลจากการทดลอง ในการทดลองนี้มีการติดตัง้ อุปกรณ์ดังภาพที่ 3
พัดลม
DHT22
อากาศ
อากาศ
Heat sink Hot side
Cold side

Thermo-electric module
(a)
ภาพที่ 3 ไดอะแกรมอุปกรณที่ใช้ในการทดสอบ (a) และภาพจริง (b)

-

(b)

พัดลมแบบ Axial flow fan ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ซม. DC 12V 0.5A
มิตขิ องท่อลมด้านร้อน 7x8 ซม. ด้านเย็น 7x8 ซม. ความยาว(ทางเข้าถึงพัดลม)อยู่ที่ 22 ซม.
ครีบระบายความร้อนด้านร้อน 4x6x6 ซม.ครีบ 8ซี่ ครีบระบายความร้อนฝั่งเย็น 2x5.3x5.3 ซม. ครีบ 8 ซี่
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 ความแม่นยา ±2%RH ±0.2oC ติดตัง้ ไว้ห่างจากครีบประมาณ 3ซม.

วิธีการศึกษา
ในการทดลองเนื่องจากไม่มีรายงานที่กล่าวถึงความสามารถในการทางานของโมดูล TEC-12710 ทีก่ ระทาต่อ
อากาศ จึงต้องทาการทดลองแปรค่าการปรับค่าไฟฟ้าที่จ่ายเข้าโมดูล ควบคุมด้วย Electric power supply ที่ปรับค่า
แรงดันไฟฟ้า และสามารถอ่านค่าของกระแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากโมดูล นั้นสามารถรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดอยู่ที่
17.4 V เพื่อทาการทดสอบที่ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน 5 ค่า จึงได้ทาการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ 3V,6V,9V,12V และ 16V
ในส่วนของพัดลมที่ใช้ควบคุมอัตราการไหลของอากาศนั้นสามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 12 V จึงได้ควบคุมอัตรา
การไหลของอากาศผ่านการปรับค่าแรงดันไฟฟ้าผ่าน Electric power supply ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ 3V,4.5V,6V,9V
และ 12V ในการวัดความเร็วอากาศทั้งสองฝั่งของการทดลอง (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การทดลองปรับค่าแรงดันไฟฟ้าให้แก่พัดลมเพื่อหาค่าอัตราการไหล

Proceedings
874

การเก็ บค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ด้ ว ยเซนเซอร์ วั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น DHT22 ผ่ า น Arduino
เพื่ อ น าไปใช้ ร่ ว มกั บ Psychrometric Calculations 1989 โดย ASHRAE Fundamental Handbook ในการหาค่ า ความชื้ น
สัมบูรณ์ (H) กับค่าเอนทราลปี (h) เพื่อนาไปใช้ในการคานวณหาพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งด้านร้อน (Qh)กับด้านเย็น
(Qc) และค่าอัตราการควบแน่นของความชื้นของอากาศ(moisture extraction rate)
สมการที่เกี่ยวข้อง
จากการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของโมดูลนัน้ ได้ทาการเก็บค่าอุณหภูมขิ องอากาศ และค่าความชื้นสัมพัทธ์
ที่สภาวะต่าง ๆ เพื่อนาไปหาค่า เอนทราลปี (h) และค่าความชื้นสัมบูรณ์ (H) โดยใช้ Psychromertic chart เข้ามาร่วม
ด้ ว ยการศึ ก ษาพลั ง งานความร้ อ นที่ เ กิ ด การถ่ า ยเทโดยมวลของอากา ศนั้ น ใช้ ส มการมาจาก Cengel (2004)
โดยพลังงานความร้อนในฝั่งร้อนของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคก็ได้ดังสมการที่ 1

Qh = ṁ hot (hhot,2 -hhot,1 )

(1)

ในส่วนของพลังงานความร้อนในฝั่งเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคก็ได้ดังสมการที่ 2

Qc = ṁ cold (hcold,1 -hcold,2 )

(2)

เมื่อ Qh คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนด้านร้อนของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค (W)

Qc คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค (W)
ṁ คือ อัตราการไหลของอากาศเข้าสูร่ ะบบ (kg/s)
h คือ ค่าเอนทราลปี (kJ/kg) สภาวะที่ 2 คือขาออกระบบ และสภาวะที่1 คือขาเข้าระบบ
การศึ ก ษาอั ต ราการควบแน่ น ความชื้ น ของอากาศนั้ น ได้ ป ระยุ ก ต์ ส มการจาก Amalendu(2001) [10]
ได้ดังสมการที่ 3

moisture extraction rate = ṁ cold (Hcold,1 -Hcold,2 )

(3)

เมื่อ H คือ ความชื้นสัมบูรณ์ที่สภาวะอากาศโดยที่สภาวะที่2 คือขาออกระบบ และสภาวะที่1 คือขาเข้าระบบ
ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของการทาความเย็นคานวณได้ดังสมการที่ 4 (Stoecker et al,)

COP=

Qc
Watt of thermoelectric

=

เมื่อ I คือ กระแสที่จา่ ยให้แก่โมดูล (Amp.)
V คือ แรงดันที่จ่ายให้แก่โมดูล (Volt)

Qc
IxV

(4)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเพื่อหาค่าสมรรถนะทางความร้อนต่าง ๆ ของโมดูลเทอรโมอิเล็คทริคโมเดล TEC-12710 ได้ทา
การทดลองที่สภาวะบรรยากาศ มีอุณหภูมิอากาศขาเข้าประมาณ 30°C และความชื้นสัมพัทธ์ 75% ขั้นต้นได้ทาการ
ปรั บค่ า แรงดั น ที่ จ่ ายให้แ ก้พั ด ลมทั้ งสองด้า นแล้ วทาการเก็บค่ าอั ต ราการไหลของอากาศที่ ผ่านครี บเมื่อ ปรับค่า
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ ได้ผลดังภาพที่ 5
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อัตราไหลอากาศ(m3/s)

อัตราไหลลมด้ านร้ อน

0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0

2

4

อัตราไหลลมด้ านเย็น

6
8
แรงดันไฟฟ้า (V)

10

12

14

ภาพที่ 6 กราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศที่ไหลผ่านครีบด้านร้อนและเย็นเมื่อปรับค่าแรงดันที่จ่ายให้แก่พัดลม
ในส่ ว นกราฟผลแสดงการทดลองทั้ ง หมดนั้น ได้ มีก ารปรั บแรงดั น ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ โ มดู ล เทอร์ โ มอิ เล็ ค ทริ ค
เพื่ อ บั น ทึ ก ค่ า อุ ณ หภู มิ ข าออกด้ า นร้ อ น(Outlet hot side temperature) อั ต ราการควบแน่ น ของความชื้ น (water
extraction rate) ปริมาณถ่ายเทความร้อนด้านร้อนและด้านเย็น(Qh,Qc) และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ(COP) เมื่อมีการ
แปรค่าอัตราการไหลของอากาศโดยที่กราฟการทดลองได้ค่าอัตราการไหลของอากาศด้านร้อนของแต่ละเส้นการ
ทดลองดังนี้
เส้นการทดลองที่ 1 คือ อัตราการไหลของอากาศด้านร้อน 0.0229 kg air/s แรงดันไฟฟ้าของพัดลม 12 V
เส้นการทดลองที่ 2 คือ อัตราการไหลของอากาศด้านร้อน 0.0202 kg air/s แรงดันไฟฟ้าของพัดลม 9 V
เส้นการทดลองที่ 3 คือ อัตราการไหลของอากาศด้านร้อน 0.0164 kg air/s แรงดันไฟฟ้าของพัดลม 6 V
เส้นการทดลองที่ 4 คือ อัตราการไหลของอากาศด้านร้อน 0.0144 kg air/s แรงดันไฟฟ้าของพัดลม 4.5 V
เส้นการทดลองที่ 5 คือ อัตราการไหลของอากาศด้านร้อน 0.0106 kg air/s แรงดันไฟฟ้าของพัดลม 3 V
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TEC-12710 12V 6.5A

TEC-12710 9V 5A

1

2

3

4

5

outlet hot side temperaure(oC)

45

40

35

30
0.0060

0.0080

0.0100

0.0120

0.0140

1

55

50

3

4

5

50
45
40
35
30
0.0060

0.0160

2

0.0080

0.0100

0.0120

0.0140

0.0160

Cold side's air flow(kg dry air/s)
Cold side's air flow(kg dry air/s)

(c)

(d)

TEC-12710 16V 8.5A
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(e)
ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิอากาศขาออกฝั่งร้อนเมื่อปรับค่าแรงดันที่จ่ายให้แก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค
ที่แต่ละความเร็วพัดลมระบายอากาศฝั่งร้อน
จากภาพที่ 6 พบว่า โมดูล เทอร์ โมอิเล็ คทริ คสามารถเพิ่มอุ ณหภูมิของอากาศโดยที่ ย่ิง จ่ายแรงดัน ให้แก่
โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคมากระบบจัมีความสามารถทาอุณหภูมิของอากาศขาออกได้สูงขึน้ กราฟแต่ละเส้นนัน้ บ่งบอก
ถึงแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าพัดลมฝั่งร้อนพบว่ายิ่งจ่ายไฟให้พัดลมน้อย หรือให้อากาศฝั่งร้ อนมีอัตราการไหลต่า อากาศ
มีเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มากขึ้น จึงทาให้ได้อุณหภูมิขาออกของฝั่งร้อนมีค่าที่สูงกว่า และเมื่ออัตราการ
ไหลฝั่งเย็นที่สูงกว่าก็ทาให้แนวโน้มของอุณหภูมิขาออกฝั่งร้อนมีค่าที่ต่าลง
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จากข้อมูลที่ได้นามาคานวณเพื่อหาอัตราการควบแน่นของความชื้นในอากาศก็ได้ผลดังภาพที่ 7
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(c)
ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าอัตราการควบแน่นของความชื้นในอากาศเมื่อปรับค่าแรงดันที่ป้อนให้แก่โมดูลเทอร์
โมอิเล็คทริคที่แต่ละความเร็วพัดลมระบายอากาศด้านร้อน
จากภาพที่ 7 พบว่าจากการปรับค่าแรงดันที่จ่ายให้แก่ โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคและค่าแรงดันแก่พัดลมส่งผล
ให้เกิดการควบแน่นของความชื้นในอากาศที่บริเวณครีบระบายความร้อนฝั่งเย็น โดยที่ได้ค่าอัตราการควบแน่นของ
ความชื้นในอากาศมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.016 kgwater/h ที่อัตราการไหลของอากาศฝั่งเย็น 0.009 kgdry air/s และอัตราการ
ไหลของอากาศฝั่งร้อน 0.0229 kgdry air/s ส่วนของข้อมูลที่เก็บค่าไม่ได้เนื่องจากค่าความชื้นสัมพัทธ์(h) อากาศขาออก
ด้านเย็นนัน้ มีค่าต่ากว่าขาเข้าซึ่งทาให้อัตราการควบแน่นความชื้นเป็นลบ ซึ่งอาจเกิดจากชุดเครื่องมือที่ทาการทดสอบ
และอุปกรณ์ในการวัดค่านัน้ มีความแม่นยาไม่เพียงพอ
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ในส่วนของปริมาณความร้อนที่มีการถ่ายเททั้งด้านร้อนและด้านเย็นได้ทาการคานวณดังแสดงในภาพที่ 8
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TEC-12710 12V 6.5A
0.5

-0.2
0.0160

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0.1

0.45
0.05

0.4

0

0.3

Qc(W)

Qh(kW)

0.35
0.25

-0.05

0.2
-0.1

0.15

‘

0.1

-0.15

0.05
0
0.0060

0.0080
0.0100
0.0120
0.0140
Cold side's air flow(kg dry air/s)

-0.2
0.0160

(e)
ภาพที่ 8 กราฟแสดงปริมาณความร้อนที่ถ่ายเททั้งด้านร้อนและเย็นเมื่อปรับค่าแรงดันที่ป้อนให้แก่โมดูล
เทอร์โมอิเล็คทริคที่แต่ละความเร็วพัดลมระบายอากาศฝั่งร้อน

Proceedings
879

จากภาพที่ 8 แสดงให้เห็นถึงปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทในด้านร้อนและด้านเย็น โดยที่ปริมาณความร้อนด้าน
ร้อนแสดงในรูปของเส้นทึบโดยเทียบแกนด้านซ้ายมือ(Qh) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.15 kW จนถึงสูงที่สุด 0.45 kW ซึ่ง Qh นั้น
แปรผันตามแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าโมดูล เทอร์โมอิเล็คทริคยิ่งจ่ายแรงดันเข้ามามาก ก็สามารถผลิตความร้อนออกมา
ได้มากยิ่งขึ้นจึงทาให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้ดกี ว่า ในส่วนของปริมาณความร้อนในฝั่งเย็น (Qc) ที่แสดงไว้ในรูปของ
เส้นปะและเทียบกับแกนด้านขวามือ (Qc) พบว่าค่า Qc มีทั้งค่าบวกคือุณหภูมิขาออกของฝั่งเย็นมีค่าต่ากว่าขาเข้า และ
มีค่าบางส่วนติดลบอยู่ด้วยเนื่องจากอุณหภูมิขาเข้ามีค่าต่ากว่าอุณหภูมิขาออกของฝั่งเย็น เหตุการณ์น้ีเกิด จากการที่
เกิดความร้อนมากที่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคแล้วไม่สามารถระบายความร้อนในฝั่งร้อนออกได้ทันจึงทาให้เกินการอั้น
ของพลังงานความร้อนผลที่ตามมาคือเกิดความร้อนขึ้นทั้งสองฝั่งของเทอร์โมดูลโมอิเล็คทริค
จากค่าความปริมาณความร้อนที่ได้นั้น เมื่อ พิจารณาการควบแน่นของความชื้นในฝั่งเย็น และคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ(COP) ของฝั่งเย็นได้ดังภาพที่ 9
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0.0060

0.0080

0.0100

0.0120

0.0140

0.0160

Cold side's air flow(kg dry air/s)

(c)
(d)
ภาพที่ 9 กราฟแสดงค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเมื่อปรับค่าแรงดันที่ป้อนให้แก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคที่แต่ละ
ความเร็วพัดลมระบายอากาศฝัง่ ร้อน
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จากภาพที่ 9 แสดงถึงค่า COP ที่ได้จากการทดลองพบว่ามีค่าสูงได้ถึง 1.4 ดังรูป 9(a) แล้วก็พบว่าจากกราฟ
มีข้อมูลบางช่วงที่หายไปเพราะเนื่องจากค่า Qc มีค่าเป็นลบดังที่ได้แสดงและอธิบายไว้ในส่วนของภาพ8

วิจารณ์และสรุปผล
จาการศึกษาความสามารถของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคพบว่าความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ
นัน้ สามารถเพิ่มได้สูงถึง 50 oC ที่การจ่ายแรงดันไฟฟ้าแก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค 16 V โดยใช้อัตราการไหลอากาศฝัง่
ลมร้อนที่ต่าเพื่อที่มีเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มากกว่า ในส่วนของค่าอัตราการควบแน่นของความชื้นใน
อากาศนั้น สามารถทาได้สูงถึง 0.016 kgwater/h เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าแก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค 6 V ค่า COP ของ
โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคทีค่ านวณได้มีคา่ สูงที่สุดที่ 1.4
เนื่องจากการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่ อนาไปออกแบบระบบอบแห้งจุดสาคัญ คือการควบแน่นของความชื้น
จากอากาศ เพื่อให้เกิดเป็นอากาศแห้ง แล้วนาไปอุ่นอากาศเพื่อให้เหมาะสมต่อการอบแห้ง ซึ่งค่าที่สนใจจึงเป็น
ปริมาณความร้อนด้านร้อนที่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคสามารถทาได้

ข้อเสนอแนะ
เนื่องด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นได้คือการอั้นความร้อนเมื่อทาการระบายความร้อนทางฝั่งของด้านร้อนออกไม่ทัน
ส่งผลให้เกิดการร้อนทั้งสองฝั่งของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคจึงควรที่จะออกแบบการระบายความร้อนของด้านร้อนให้ดี
เพื่อป้องกันการเกิดการอั้นความร้อนภายในโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคซึ่งจะทาให้เกิดความร้อนขึ้นทั้งสองด้านของโมดูล
เทอร์โมอิเล็คทริค และอาจใช้อุปกรณ์ที่มีการวัดที่แม่นยา และวางในตาแหน่งที่เหมาะสมมากกว่านี้
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การทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลงด้วยวิธีกระแสโพลาไรซ์ -ดีโพลาไรซ์ และวิธี หา
ความชื้นในน้ามันหม้อแปลง
Insulation test of transformer by Polarization- Depolarization current method
and moisture finding in transformer oil method
สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์1* มนัส บุญเทียรทอง1 และ เจนณรงค์ มีสมพงษ์1
Sakhon Woothipatanapan1*, Manat Boonthianthong1 and Chennarong Meesomphong1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลงโดยวิธีทดสอบด้วยกระแสโพลาไรซ์-ดีโพลาไรซ์
(พีดีซ)ี และวิธีทดสอบด้วยการหาความชื้นในน้ามันหม้อแปลง การทดสอบทั้งสองวิธีดังกล่าวได้ทดสอบกับหม้อแปลงที่ใช้
งานจริงที่วิเคราะห์จากค่าความชื้นเพื่อดูความเป็นฉนวนของหม้อแปลงเทียบกับค่าความชื้นมาตรฐานของวิธีทดสอบนั้น ๆ
จากนั้นทาการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการทดสอบทั้งสองวิธี ด้วยผลการทดสอบจากทั้งสองวิธีดังกล่าวจะช่วย
ให้ผู้ดูแลหม้อแปลงเลือกว่าในสถานการณ์ใดควรทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลงด้วยวิธีใด นอกจากนัน้ จากผลการ
ทดสอบทั้งสองวิธียังเป็นการแสดงว่าถึงเวลาที่ต้องซ่อมบารุงหม้อ แปลงก่อนถึงวาระซ่อมบารุงตามปกติ ดังนั้นการ
ทดสอบหม้อแปลงด้วยวิธีที่นาเสนอจึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อหม้อแปลงที่ใช้งาน ช่วยประหยัด
งบประมาณในการเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ และช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังอีกด้วย
คาสาคัญ: กระแสโพลาไรซ์-ดีโพลาไรซ์, ความชื้นในน้ามันหม้อแปลง, ซ่อมบารุงหม้อแปลง

Abstract
This paper presents the insulating oil test of transformer by Polarization-Depolarization Current (PDC) method
and moisture finding in transformer oil method. Both of these methods have been tested with actual transformer.
These methods are analyzing the moisture content to show the transformer’s insulation to compare with the
standard moisture of the test methods. Compare between the advantages and disadvantages of both methods.
Based on the results of both tests, the transformer supervisor will decide which method will be used in any situation
and prove to preventive maintenance the transformer before the regular preventive maintenance. The result is
that it protects against severe damage to the transformer, which saves budgets for replacing the transformers and
stabilizes the power system.
Keywords: polarization-depolarization current, moisture in transformer oil, transformer preventive maintenance
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บทนา
พลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในทุกภาคส่วน โดยระบบส่งกาลังไฟฟ้าที่ได้
ทาการติดตั้งและใช้งานมาเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า เช่น เกิดความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าซึ่ง
ทาให้เกิดความเสียหายต่ออุ ปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้า จึงเป็นเหตุให้มีปัญหาเกี่ ยวกั บคุณภาพกาลั งไฟฟ้า และปัญหา
ดังกล่าวทาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย [1]
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง โดยหม้อแปลงถือ
ว่าเป็นอุปกรณ์หลักตัวหนึ่งที่ตอ้ งการการบารุงรักษาและประเมินสภาพความพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ ซึ่งหม้อแปลงใน
ระบบไฟฟ้ากาลังมักจะเป็นชนิดน้ามัน โดยน้ามันหม้อแปลงทาหน้าที่เป็นฉนวนและต้องทาการตรวจสอบความชื้นเพื่อดู
ความเป็นฉนวนของหม้อแปลงอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงได้
บทความวิจัยนี้นาเสนอการทดสอบหาความชื้นของหม้อแปลงสองวิธี คือ วิธีกระแสโพลาไรซ์-ดีโพลาไรซ์ (พีดีซี)
และวิธีหาความชื้นในน้ามันหม้อแปลง แล้วนาทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบให้เข้าใจถึงรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบ
และผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจประเมินสภาพและซ่อมบารุงหม้อแปลงได้ทันก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
รุนแรงต่อไป
การทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลง
การทดสอบความชื้นที่ เลือกใช้ในบทความนี้มีส องวิธีดังนี้
การทดสอบด้วยวิธีพดี ีซี
วิธีน้ีจะอาศัยเครื่อง PDC-ANALYSER-1 MOD ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยเครื่องนี้ใช้สาหรับการวัดเพื่อวิเคราะห์
ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าของวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและระบบฉนวนป้องกัน โดยใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ
Windows ซึ่งสามารถใช้วัดค่าทางไฟฟ้าในย่านวัดที่หลากหลาย ปรับย่านวัดแรงดันไฟฟ้าที่ทาการวัดให้เหมาะสมกับ
อุปกรณ์ที่ทาการทดสอบ และสามารถทาการทดสอบในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหรือในห้องปฏิบัตกิ ารได้ [2]

ภาพที่ 1 เครื่อง PDC-ANALYSER-1 MOD
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ในการวิเคราะห์ค่าพีดีซีนั้น ตัวเครื่องจะมีโปรแกรมการประมวลผลที่ได้กาหนดค่าไว้แล้ว ทั้งนี้คา่ ที่ได้จะแสดงเป็น
กราฟเส้นโค้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองเส้นกราฟคือ เส้นกราฟค่ากระแสโพลาไรซ์ ip (t) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (1) โดยมี
ผลมาจากค่าแรงดันไฟฟ้าที่กาลังเพิ่มขึ้น (U) ในช่วงเวลาชาร์จ (tc) และเส้นกราฟกระแสดีโพลาไรซ์ id (t) โดยเป็นค่าที่ได้มา
จากการวัดเทียบกับสายดินซึ่งเป็นกระแสที่กาลังลดลงในช่วงดิสชาร์จ ij (t) ที่ไหลผ่านขดลวดหม้อแปลงที่ประกอบด้วยค่า
ความต้านทาน (Rj) ซึ่งอนุกรมกับค่าการเก็บประจุ (Cj) ในช่วงเวลาดิสชาร์จที่ทดสอบ (Tj) ดังการต่อวงจรในภาพที่ 2

C50Hz

R0

R1

R2

Rj

Rn

C1

C2

Cj

Cn

ภาพที่ 2 เครื่อง PDC-ANALYSER-1 MOD
ค่ากระแสโพลาไรซ์ ip (t) และค่ากระแสดีโพลาไรซ์ id (t) สามารถหาได้จากสมการที่ (1) และ สมการที่ (2) ตามลาดับ
𝑈
Ip (t) = ∑jij (t) + i∞ = U.∑j (𝑅𝑗1 𝑒 −𝑡/𝜏𝑗 )+𝑅∞
for t < tc

(1)

Id (t) =-U.∑j 𝑅𝑗1 (1 - 𝑒 −𝑡𝑐/𝜏𝑗 ).𝑒 −𝑡𝑐/𝜏𝑗

(2)

for t > tc

การต่อใช้งานของเครื่อง PDC-ANALYSER-1MOD เข้ากับหม้อแปลงจะทาโดยต่อสายชุดวัดแรงดันไฟฟ้าเข้าที่
ด้านขั้วด้านบนของบุชชิ่ง (ด้านแรงสูง) และต่อสายชุดวัดค่ากระแสที่ด้านปลายของบุชชิ่ง (ด้านแรงต่า) โดยต้องต่อสายดิน
ที่ตัวหม้อแปลงลงดินโดยตรง จากนั้นจะทาการชาร์จประจุอย่างต่อเนื่องโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นเวลานาน
เพื่อทาการประเมินความเป็นฉนวนโดยดูจากการนากระแสไฟฟ้า ซึ่งไดอะแกรมการต่อวงจรเพื่อทาการทดสอบ และ
รูปการติดตั้งเครื่อง PDC-ANALYSER-1MOD เพื่อทาการทดสอบวัดความชื้นของหม้อแปลงได้ดังแสดงไว้ดังภาพที่ 3 และ
ภาพที่ 4 ตามลาดับ [3]-[4]

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการต่อวงจรเพื่อทาการทดสอบ
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ภาพที่ 4 การติดตัง้ เครื่อง PDC-ANALYSER-1MOD เพื่อทดสอบ
ผลที่ได้จากการทดสอบจะออกมาในลักษณะของเส้นกราฟสองเส้นคือ เส้นกราฟกระแสโพลาไรซ์แ ละเส้น กราฟ
กระแสดีโ พลาไรซ์ ดังแสดงในภาพที่ 5 จากเส้น กราฟทั้ ง สองสามารถแสดงได้ถึง ค่าการนาไฟฟ้าและการปนเปื้อน
ของความชื้น โดยคุณสมบัติการนาไฟฟ้าและการปนเปื้อนของความชื้นที่มีในอุปกรณ์จะส่งผลต่อความชันของเส้นกราฟ
โดยเฉพาะเส้นกราฟกระแสโพลาไรซ์จะขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นฉนวน หรืออาจกล่าวได้ว่ายิ่งอุปกรณ์ที่ทดสอบมีความ
เป็นฉนวนน้อย ค่าการนาไฟฟ้าก็ยิ่งสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เส้นกราฟสูงขึน้ ตามไปด้วย

ภาพที่ 5 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อเส้นกราฟในการทดสอบ
เมื่อได้เส้นกราฟทั้งสองเส้นแล้วจะต้องใช้โปรแกรมทาการประเมินผลออกมาอีกครั้ง [5] โดยการตั้งค่าที่ระบุไว้ตอน
เริ่มต้นจากค่าต่าสุดและค่อย ๆ เพิ่มค่าความชื้นตามลาดับ แล้วนาเส้นกราฟที่ได้จากการวัดมาพิจารณาที่ปลายเส้นกราฟ
ทั้งสองเพื่อเทียบกับค่าความชื้นมาตรฐานโดยให้เส้นกราฟอยู่ใกล้เคียงหรือทับกันมากที่สุดจนได้ค่าความชื้นที่ต้องการ
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นของความชื้น โดยผลที่ได้จากการทดสอบได้แสดงไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธีพีดซี ี
ลาดับที่

อุปกรณ์ทใี่ ช้ทดสอบ

มาตรฐานที่ใช้

การทดสอบค่าความชื้น
ค่าที่ได้จากการทดสอบ

ระดับผลลัพธ์
พอใช้

1
หม้อแปลงยี่หอ้ A
IEC61620
2.5 % of moisture by dry weight
พอใช้
2
หม้อแปลงยี่หอ้ B
IEC61620
2.5 % of moisture by dry weight
3
หม้อแปลงยี่หอ้ C
IEC61620
3.0 % of moisture by dry weight ต้องปรับปรุง
พอใช้
4
หม้อแปลงยี่หอ้ D
IEC61620
2.5 % of moisture by dry weight
5
หม้อแปลงยี่หอ้ E
IEC61620
3.5 % of moisture by dry weight ต้องปรับปรุง
หมายเหตุ: การทดสอบด้วยวิธีพีดซี ีค่าความชื้นตามมาตรฐานต้องไม่เกิน 3 % of moisture by dry weight

จากการทดสอบด้วยวิธีพีดีซี ซึ่งค่าตามมาตรฐาน IEC61620 ต้องไม่เกิน 3 % ดังนั้นมีหม้อแปลง 3 ยี่ห้ออยู่
ในเกณฑ์พอใช้ นั่นคือ ยี่ห้อ A, B และ D เนื่องจากมีค่าความชืน้ จากการทดสอบ 2.5 % ซึ่งต่ากว่า 3 % เพียงเล็กน้อย
โดยในทางปฏิบัตถิ ือว่าพอทางานได้ และมีหม้อแปลง 2 ยี่ห้ออยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงนั่นคือยี่ห้อ C และ D เนื่องจาก
มีค่าความชื้นจากการทดสอบ 3.0 % และ 3.5 % ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีความชื้นสูงเกิน มาตรฐาน จึงไม่สามารถ
นามาใช้งานได้ โดยเฉพาะหม้อแปลงยี่ห้อ E นั้นมีค่าความชื้นสูงเกินมาตรฐานมากซึ่งยากต่อการแก้ไข จึงไม่ควร
นามาใช้งานเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเกิดความเสียหายต่อตัวหม้อแปลงและต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องได้
การทดสอบด้วยวิธีหาความชืน้ ในน้ามันหม้อแปลง
หม้อแปลงส่วนมากจะเป็นชนิดน้ามัน โดยจะใช้น้ามันทาหน้าที่เป็นฉนวนและเป็นตัวระบายความร้อน น้ามันจึง
ต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่เป็นตัวนาทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหาย ในการทดสอบหม้อแปลงวิธีน้ีสามารถทาได้
ด้วยการนาน้ามันหม้อแปลงมาทดสอบหาค่าความชื้นโดยอ้างอิงมาตรฐาน ASTM D1533 [6] ซึ่งวิธีการทดสอบนี้เป็นที่
ยอมรับอย่างแพร่หลายและมีผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ การทดสอบด้วยน้ามันนอกเหนือจากการหาค่าความชื้นแล้ว ยัง
สามารถทดสอบค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้ รวมทั้งทดสอบความเป็นกรดได้อีกด้วย [7]
ความชื้นที่ปะปนในฉนวนเหลวจะมีหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งก็คือน้าอิสระ (free water) การมีอยู่ของน้าอิสระ
สามารถแก้ไขได้ด้วยการกรองหรือวิธีอ่ืน ความชื้นที่ปะปนอยู่ในน้ามันไม่สามารถมองได้ด้วยตา เปล่า โดยทั่วไปจะบอก
ปริมาณด้วยวิธีทางกายภาพหรือทางเคมี ความชื้นที่ปะปนอยูใ่ นน้ามันจะส่งผลต่อค่าความชื้นอิ่มตัว ปริมาณ และขนาดของ
สิ่งปนเปื้อนซึ่งขึ้นอยูก่ ับการเก็บตัวอย่าง การทดสอบวิธีน้มี ีความเหมาะสมต่อการหาค่าความชื้นที่ปะปนในน้ามันหม้อแปลง
ซึ่งเป็นฉนวน โดยหน่วยของการวัดค่าความชื้นที่ปะปนในน้ามันคือ มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg) โดยทั่วไปน้ามันหม้อแปลง
ใหม่ที่รับมาจากผู้ผลิตจะมีความชื้นน้อยกว่า 25 mg/kg ดังนัน้ น้ามันหม้อแปลงใหม่จะถูกทดสอบความชื้นที่ปะปนในกรณีที่
จาเป็นเท่านัน้
การทดสอบจะท าในห้ องปฏิ บั ติ การโดยต้องบรรจุ ในขวดทึ บแสง และไม่ ให้ มี ช่ องว่ างในขวดเพื่ อป้ องกั น
การเกิดฟองอากาศ เพราะจะทาให้ผลการทดสอบผิดเพี้ยน โดยขั้นตอนการทดสอบความชื้นที่ปะปนในน้ามันหม้อแปลงได้
แสดงไว้ในภาพที่ 6
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการทดสอบด้วยวิธีหาความชืน้ ในน้ามันหม้อแปลง
(ก) ดูดตัวอย่างน้ามัน (ข) นาตัวอย่างน้ามันเข้าเครื่องทดสอบ (ค) ทดสอบหาความชื้นปะปนในน้ามัน
เมื่อทดสอบตัวอย่างน้ามันในห้องปฏิบัติการแล้วนาผลที่ได้มาบันทึกและเทียบกับค่าความชื้นมาตรฐานตาม
ที่มีการกาหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหาความชืน้ ในน้ามันหม้อแปลงจากตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ A
ตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ A
หัวข้อการทดสอบ
มาตรฐานที่ใช้
ค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบ
ค่าการเจือปนของน้า
ASTM D1533
14 ppm
(ต้องไม่เกิน 35 ppm)
ค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้
ASTM D1816
21.6 kV
(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.)
(ต้องไม่ต่ากว่า 21 kV)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบหาความชืน้ ในน้ามันหม้อแปลงจากตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ B
ตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ B
หัวข้อการทดสอบ
มาตรฐานที่ใช้
ค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบ
ค่าการเจือปนของน้า
ASTM D1533
11 ppm
(ต้องไม่เกิน 35 ppm)
ค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้
ASTM D1816
31.4 kV
(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.)
(ต้องไม่ต่ากว่า 21 kV)

ระดับผลลัพธ์
ดี
พอใช้ได้

ระดับผลลัพธ์
ดีมาก
ดีมาก
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบหาความชื้นในน้ามันหม้อแปลงจากตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ C
ตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ C
หัวข้อการทดสอบ
มาตรฐานที่ใช้
ค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบ
ค่าการเจือปนของน้า
ASTM D1533
30 ppm
(ต้องไม่เกิน 35 ppm)
ค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้
ASTM D1816
19.8 kV
(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.)
(ต้องไม่ต่ากว่า 21 kV)
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบหาความชืน้ ในน้ามันหม้อแปลงจากตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ D
ตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ D
หัวข้อการทดสอบ
มาตรฐานที่ใช้
ค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบ
ค่าการเจือปนของน้า
ASTM D1533
31 ppm
(ต้องไม่เกิน 35 ppm)
ค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้
ASTM D1816
25.1 kV
(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.)
(ต้องไม่ต่ากว่า 21 kV)
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบหาความชื้นในน้ามันหม้อแปลงจากตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ E
ตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ E
หัวข้อการทดสอบ
มาตรฐานที่ใช้
ค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบ
ค่าการเจือปนของน้า
ASTM D1533
39 ppm
(ต้องไม่เกิน 35 ppm)
ค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้
ASTM D1816
15.4 kV
(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.)
(ต้องไม่ต่ากว่า 21 kV)

ระดับผลลัพธ์
พอใช้ได้
ต้องปรับปรุง

ระดับผลลัพธ์
พอใช้ได้
ดีมาก

ระดับผลลัพธ์
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

ในการทดสอบด้วยวิธี DGA สามารถทดสอบได้ 2 หัวข้อ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องดังนี้
หัวข้อที่ 1 คือการทดสอบการเจือปนของน้า จากการทดสอบตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงทั้ง 5 ตัวอย่างคือน้ามัน
หม้อแปลงยี่ห้อ A, B, C, D และ E ดังข้อมูลในตารางที่ 2 ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ตามลาดับผล
การทดสอบที่ได้ออกมามี 4 ตัวอย่างที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดหรือมีการเจือปนของน้าไม่เกิน 35 ppm ตามมาตรฐาน
ASTM D1533 นั่นคือน้ามันหม้อแปลงยี่ห้อ A, B, C และ D ยกเว้นตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงยี่ห้อ E ที่มีการเจือปนของน้า
มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด จึงไม่เหมาะที่จะนามาใช้งาน จาเป็นต้องทาการปรับปรุงค่าการเจือปนของน้าให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนนามาใช้งาน
หัวข้อที่ 2 คือการทดสอบค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้ การทดสอบผลที่ได้ออกมาคือมี 3 ตัวอย่างที่มีผลการทดสอบ
อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรฐาน ADTM D1816 หรือมีค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้ไม่ต่ากว่า 21 kV นั่นคือน้ามันหม้อ
แปลงยี่ห้อ A, B และ D ยกเว้นตัวอย่างน้ามั นหม้อแปลงยี่ห้ อ C และ E ที่มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จึงไม่เหมาะที่
จะนามาใช้งาน จาเป็นต้องทาการปรับปรุงค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานก่อนนามาใช้งาน
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ขอยกตัวอย่างการทดสอบน้ามันหม้อแปลงยี่ห้อ A และ ยี่ห้อ E มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนดังนี้
น้ามันหม้อแปลงยี่ห้อ A มีผลการทดสอบการเจือปนของน้าคือ 14 ppm ตามค่ามาตรฐาน ASTM D1533 ที่
ต้องไม่เกิน 35 ppm ดังนั้นค่าที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนหัวข้อการทดสอบค่าแรงดันพังทลายที่
ทนได้ตามมาตรฐาน ASTM D1816 ที่ต้องไม่ต่ากว่า 21 kV มีผลการทดสอบคือ 21.6 kV ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานเพียง
เล็กน้อย ดังนัน้ ค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้จึงอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ นั่นคือน้ามันหม้อแปลงยี่หอ้ A สามารถใช้เป็นฉนวนของ
หม้อแปลงได้เมื่อดูจากผลการทดสอบด้วยวิธี DGA แต่ไม่ควรใช้แรงดันทดสอบที่สูงเกินค่ามาตรฐานมากนัก
น้ามั น หม้อ แปลงยี่ห้ อ E มีผ ลการทดสอบการเจื อ ปนของน้าคื อ 39 ppm ซึ่ ง สู ง กว่า ค่ ามาตรฐาน ASTM
D1533 ที่ต้องไม่เกิน 35 ppm ดังนั้นค่าที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ส่วนหัวข้อการทดสอบ
ค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้ตามมาตรฐาน ASTM D1816 ที่ต้องไม่ต่ากว่า 21 kV มีผลการทดสอบคือ 15.4 kV ซึ่งต่ากว่า
ค่ามาตรฐานอยู่มาก ดังนั้นค่าแรงดันพังทลายที่ทนได้จึ งอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง นั่นคือน้ามันหม้อแปลงยี่ห้อ E ไม่
สามารถใช้เป็นฉนวนของหม้อแปลงได้เมื่อดูจากผลการทดสอบด้วยวิธี DGA และเมื่อดูจากเกณฑ์ทั้ง 2 หัวข้อถือว่า
ห่างจากค่ามาตรฐานมาก ซึ่งยากต่อการปรับปรุงหรืออาจไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อปรับปรุง จึงไม่สมควรใช้ น้ามัน
ยี่ห้อ E เป็นฉนวนของหม้อแปลงเป็นอย่างยิ่ง

วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดสอบหาความชื้นของหม้อแปลงทั้งสองวิธีมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้
วิธีพีดีซี
ข้อดี
1. สามารถหาค่าความชื้นสะสมที่อยูใ่ นกระดาษฉนวนได้ จึงทาให้ได้คา่ เชิงลึกเนื่องจากความชื้นที่ปนเปื้อน
ในหม้อแปลงนัน้ 99% จะซึมซับอยูใ่ นกระดาษฉนวน และมีเพียง 1% อยูใ่ นน้ามันหม้อแปลง
2. สามารถทาการทดสอบได้ทั้งในสถานีไฟฟ้าแรงสูง และในห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
ข้อเสีย
1. ต้องทาการตัดไฟ (Off-Line) ระบบส่งจ่ายเสียก่อน จึงจะทาการทดสอบได้
2. ใช้ระยะเวลาในการทดสอบที่นานทั้งนี้ข้นึ อยูก่ ับขนาดของอุปกรณ์ที่ทาการทดสอบ
วิธีหาความชื้นในน้ามันหม้อแปลง
ข้อดี
1. สามารถเก็บตัวอย่างน้ามันได้ขณะที่หม้อแปลงทางานอยู่ หรือขณะจ่ายไฟ (On Line) ได้
2. สามารถทาการเก็บตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงได้คราวละมากๆ และใช้ระยะเวลาเพียงเล็กน้อยในการ
เก็บตัวอย่างน้ามันหม้อแปลงที่นามาทดสอบ
ข้อเสีย
1. ระหว่างการเก็บตัวอย่างน้ามันที่จะทาการทดสอบต้องระวังการปนเปื้อนจากสิ่ งแปลกปลอมจาก
ภายนอก รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุต้องปราศจากความชื้น
2. ในการทดสอบและวิเคราะห์จะต้องทดสอบในห้องปฏิบัติการเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อน
จากสิ่งไม่พงึ ประสงค์ที่อาจจะส่งผลต่อการทดสอบ
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ข้อเสนอแนะ
1. การตัดสินใจเพื่อวางแผนบารุงรักษาหม้อแปลงจากวิธีการทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลงด้วย
สองวิธีที่นาเสนอ ควรพิจารณาจากเหตุปัจจัยและสภาวะที่จะทาการทดสอบที่เหมาะสมของการใช้งานหม้อแปลงตัวนัน้ ๆ
2. เพื่อให้หม้อแปลงมีอายุการใช้งานยาวนานและลดต้นทุนในการซื้อหม้อแปลงใหม่ จานวนการทดสอบ
ความเป็นฉนวนของหม้อแปลงควรมากกว่ารอบการบารุงรักษาปกติเพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติได้ก่อ นและทาการ
ซ่อมบารุงล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง

กิตติกรรมประกาศ
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คุณศรุดา เพ็งสุวรรณ ตาแหน่ง วก. ระดับ 5 แผนกทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง กองทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายบารุงรักษา
ระบบส่ง และ ว่าที่ ร.ต.โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง ตาแหน่งช่างระดับ 5 แผนกทดสอบสภาพฉนวนและวิเคราะห์ กอง
ทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายบารุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนการทดสอบ
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พฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้าง
Granular soil – structure interface behavior
ปรัชญา แสนแปง1* ณัฐธนนท์ ยันอินทร์1 นิพันธ์ อินสุข1 สุภาภรณ์ มาละสุทธิ์1 และสุริยาวุธ ประอ้าย2
Pratya Saenpaeng1*, Natthanon Yan-in1, Nipun Insoog1, Supaporn Malasut1 and Suriyavut Praai2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้าง โดยใช้เครื่องมือ Casagrande
Direct Shear test ทรายที่ใช้ทดลองเป็นทรายแม่นากกในสภาพแห้
้
ง ซึ่งมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 17.60 kN/m3 และความ
หนาแน่นต่าสุ ดเท่ากั บ 15.51 kN/m3 ในการทดสอบครั้ งนี้จะทดสอบทรายในสภาพหลวม (Dr = 35%) และทรายแน่น
(Dr = 85%) โดยใช้แรงที่กระทาขนาด (  n ) 107, 202, 410 kPa ภายใต้สภาวะ Constant Normal Load, CNL และ Constant
Normal Stiffness, CNS จากผลการศึกษาพบว่าการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนโดยตรงแบบ CNL ค่าหน่วยแรงตั้งฉาก (  n )
มีผลต่อค่ากาลังรับแรงเฉือน () และการเคลื่อนที่ในเชิงปริมาตร (ยุบตัวหรือขยายตัว) ขึ้นอยู่กับสภาพเริ่มต้นของตัวอย่าง
ในขณะที่ การทดสอบภายใต้ สภาวะ CNS ค่ าหน่วยแรงตั้งฉากจะมี การเปลี่ ยนแปลงเมื่ อมี หน่วยแรงเฉื อนมากระท า
ทรายหลวมที่มีการยุบตัวจะทาให้หน่วยแรงตั้งฉากลดลง ในขณะที่ตัวอย่างแน่นการขยายตัวจะทาให้หน่วยแรงตั้งฉากเพิ่ม
มากขึน้ จะเห็นได้ว่า ค่า Stiffness เท่ากับ 624 kPa/mm จะทาให้หน่วยแรงตัง้ ฉากเปลี่ยนไปเล็กน้อย
คาสาคัญ: ทรายแม่นากก,
้
โครงสร้างผิวเรียบ, ผิวสัมผัส, เครื่องมือทดสอบแรงเฉือน

Abstract
This research is carried out to investigate the behavior of granular soil – structure interface under Constant
Normal Load (CNL) and Constant Normal Stiffness (CNS) conditions by using Casagrande direct shear apparatus.
Dry sand so called “Maenamkok” with γmax = 17.60 kN/m3 and γmin= 15.51 kN/m3 is used in this study. Two
distinct densities (Dr = 35% and Dr = 85%) with three values of initial normal stress (  n ) = 105, 200, 410 kPa)
are investigated. It is found that the initial normal stress, initial density and loading conditions (CNL and CNS)
influence the interface behavior. Under CNS condition, the dilation or contraction provides the variation of normal
stress depending on the initial density. With k = 624 kPa/mm, a small variation of normal stress can be observed.
Keywords: Granular soil, smooth surface, interface, direct shear test
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บทนา
ค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างเม็ดดินกับวัสดุโครงสร้าง เป็นค่าที่จาเป็น ค่าหนึ่งที่
จาเป็นต่อผลการวิเคราะห์กาลังรับน้าหนักและเสถียรภาพของโครงสร้างใต้ดนิ ยกตัวอย่างเช่น เสาเข็ม กาแพงกันดิน
เป็นต้น ซึ่งค่าแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างดินกับวัสดุโครงสร้างนัน้ แสดงความต้านทานแรงเฉือน () จาก
ความสัมพันธ์
   tan 

(1)

โดยที่  แสดงถึงหน่วยแรงตัง้ ฉากที่มากระทากับผิวสัมผัส และ tan  แสดงถึงมุมเสียดทานระหว่างทราย
และ วัสดุโครงสร้าง การศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินทรายและวัสดุโครงสร้างได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันทั้งในห้องปฏิบัติการและในสนาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือทดสอบแรงเฉือนโดยตรงเพราะความสะดวกและไม่ยงุ่ ยากในการใช้งาน ถูกนามาใช้ทั้งใน
รุ่นดั้งเดิมเพื่อดาเนินการทดสอบในสภาวะหน่วยแรงตัง้ ฉากคงที่ (Constant Normal Unit Load, CNL) และในรุ่นที่ช่วยให้
ดาเนินการทดสอบในสภาวะความแข็งแกร่งคงที่ (Constant Normal Stiffness, CNS) ในการทดสอบภายใต้สภาวะ CNS
หน่วยแรงและระยะการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตงั้ ฉากกับพืน้ ผิวสัมผัสจะมีค่าคงที่ตลอดเวลา
คุณลักษณะทางปริมาตรของผิวสัมผัสจะกาหนดความต้านทานในการเลื่อนไถลของวัสดุโครงสร้าง รูปแบบ
ของผิวสัมผัสภายใต้สภาวะ CNS สามารถอธิบายได้ดัง ภาพที่ 1 โดยการกาหนดความแข็งแกร่งคงที่ (stiffness, k )
สาหรับเสาเข็มที่มีรัศมี R ฝังดินทีมีค่า shear modulus, G ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ของค่าความแข็งแกร่งจาก
Boulon & Foray [1986] ได้ดังนี้
k


2G

u
R

(2)

จากความสัมพันธ์ขา้ งต้นสามารถแบ่งรูปแบบสภาวะเงื่อนไขได้ดังนี้ (Fakharian and Evgin, 1997)
 กรณีที่ 1: k = 0 โดยที่   0, [u]  0 (Constant Normal Unit Load, CNL)
 กรณีที่ 2: k = ∞ โดยที่   0, [u]  0 (Constant Volume, CV)
 กรณีที่ 3: k = constant โดยที่   0, [u]  0 (Constant Normal Stiffness, CNS)

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างแรงเฉือนที่ผิวของเสาเข็มและ
การทดสอบแรงเฉือนโดยตรงภายใต้สภาวะ CNS, (Boulon & Foray [1986])
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Airey et al [1992] ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายและโครงสร้างทั้งผิวหยาบและ
ผิวเรียบภายใต้สภาวะCNS โดยศึกษาผลของ ค่าความแข็งแกร่ง Normal stiffness ( k ) ความขรุขระของผิวสัมผัส สภาพ
เริ่มต้นของตัวอย่าง (หลวมและแน่น) ระดับของหน่วยแรงเริ่ มต้น ซึ่งผลทดสอบที่ได้จะมีพฤติกรรมใกล้ เคี ย งกั บ
การทดสอบเสาเข็มจาลองซึ่งปัจจัยสาคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินรอบๆเสาเข็มหรือโครงสร้างทั้งนี้
จะเห็นได้ชัดว่าความขรุขระของผิวสัมผัสจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของผิวสัมผัสด้วยเช่นกัน
พื้นผิวที่ขรุขระของโครงสร้างเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของผิวสัมผัสระหว่างดิน
และวัสดุโครงสร้าง ซึ่งเดิมทีความขรุขระจะถูกกาหนดด้วยค่าความหยาบ Rmax (Yoshimi & Kishida [1981]) ที่วัดได้
จากค่าความสูง-ต่าตลอดระยะความยาว 0.20 mm หลังจากนั้นเพื่ออธิบายความขรุขระของผิวให้มีความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น Uesugi & Kishida [1986] ได้นาขนาดของดินเข้ามาเกี่ยวข้องในการกาหนดความขรุขระ โดยให้คาจากัดความ
ของความขรุขระ Normalized roughness ดังความสัมพันธ์
Rn 

Rmax ( L  D50 )
D50

(3)

โดยที่ Rmax (L  D50 ) คือค่าระดับความสูงต่าของพื้นผิว Rmax ตลอดระยะความยาว L  D50 ซึ่ง Rn
สามารถระบุได้วา่ ผิวของวัสดุโครงสร้างมีลักษณะหยาบหรือเรียบ (Hu & Pu, 2004)
งานวิจัยนี้จะเป็นงานวิจัยเพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมของทรายในประเทศไทยโดยเฉพาะทรายในเขตภาคเหนือ
โดยใช้ทรายจากลาน้าแม่กก โดยการพัฒนาเครื่องมือ Direct Shear เพื่อทาการศึกษาแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของโครงสร้างกับเม็ดดิน
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ในการศึก ษาวิจัย นี้ เป็ น เครื่อ งมือ ที่ พั ฒนาขึ้น มาทั้ งหมดเพื่อให้ส อดคล้ อ งกั บการทดสอบ
โดยเครื่องมือที่พัฒนาทดสอบหาแรงเฉือนโดยตรงนั้นคือ Direct shear test ได้ดัดแปลงเครื่องมือทดสอบแรงเฉือน
โดยตรง (Direct shear device) ดังภาพที่ 2a โดยการดัดแปลง shear box ด้านล่างเป็นแผ่นโลหะที่แสดงถึงโครงสร้าง
โดยสามารถทดสอบทั้งสภาวะ CNL และ CNS โดยการให้แรงผ่านแม่แรงและอ่านค่าแรงจาก Load cell การบันทึก
ระยะการเคลื่ อ นที่ ส ามารถบั น ทึ ก ได้ โ ดยใช้ อุ ป กรณ์ ช นิ ด เปลี่ ย นแปลงความเหนี่ ย วน าเชิ ง เส้ น ( Linear Variable
Displacement Transducer, LVDT) และใช้มอเตอร์ในการออกแรงเฉือนและมีการวัดระยะแรงเฉือนด้วย LVDT ในการ
ให้แรงเฉือนจะใช้ความเร็วของมอเตอร์ 0.5 mm/min และการบันทึกข้อมูลจะบันทึกทุก ๆ 3 วินาที
ทรายที่นามาใช้ในการทดสอบมาจากแม่น้ากกเป็นทรายแห้ง ซึ่งคุณสมบัติของทรายแม่น้ากกที่เราเลือกใช้มี
ขนาดคละ (ดังภาพที่ 2b) ทรายที่ใช้ในการทดสอบมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ  max x = 17.60 kN/m3 และความ
หนาแน่นต่าสุดเท่ากับ  ท min = 15.51 kN/m3 จะใช้ทรายหลวมที่ Dr = 35% และทรายแน่นที่ Dr = 85% แผ่นเหล็ก
โครงสร้าง (Steel plate) จะมีลักษณะเป็นผิวเรียบและมีขนาดความกว้าง 8.8 ซม. ความสูง 2.27 ซม. เปรียบเสมือน
เป็นผิวสัมผัสของเสาเข็ม
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ภาพที่ 2 (a) เครื่องมือทดสอบแรงเฉือนโดยตรงที่ถูกพัฒนาขึ้น (b) Grain size distribution ของทรายแม่กก

ผลการทดลอง
การศึกษาพฤติกรรมของผิงสัมผัสระหว่างดินทรายและโครงสร้าง จะทาการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนโดย
ภายใต้สภาวะความเค้นตั้งฉากคงที่ (CNL) และภายใต้สภาวะความแข็งแกร่งคงที่ (CNS) โดยใช้เครื่องทดสอบ Direct
Shear test เพื่อคานวณหาค่ากาลังรับแรงเฉือนโดยตรง และ ค่ามุมเสียดทานผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้าง
สาหรับตัวแปรที่สาคัญในการศึกษาครั้งนี้สามารถแสดงดังได้ในภาพที่ 3 โดยที่  n คือหน่วยแรงในแนวตั้งฉากกับ
ผิวสัมผัส,  คือหน่วยแรงเฉือน, [u] คือระยะการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉาก (การยุบตัว [u]  0 หรือการขยายตัว
[u]  0 ) การศึกษาในครั้งนี้เราจะทดสอบตัวอย่างที่ความหนาแน่นอย่างละ3 ตัวอย่างโดยจะทดสอบทีสภาวะ CNL
และ CNSสามารถแสดงได้ตามตารางที่ (1)

ภาพที่ 3 การแปรผลจากการทดลอง
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างทรายที่ใช้ในการทดสอบ
Test
Dr (%)
CNL
CNS

 n (kPa)
105, 200, 410
105, 200, 410
105, 200, 410
105, 200, 410

35%
85%
35%
85%

k (kPa/mm)
0
0
625
625

ภาพที่ 4 (a)  ([w]) สาหรับทรายหลวม, Dr  35 % ; (b)  ([w]) สาหรับทรายแน่น, Dr  85 % (c) [u]([w]) สาหรับ
ทรายหลวม, Dr  35 % ; (d) [u]([w]) สาหรับทรายแน่น, Dr  85 %
ภาพที่ 4 แสดงกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  ([w]) โดยใช้หน่วยแรงตั้งฉาก (  n ) 105, 200, 410 kPa
ในสภาวะ CNL พบว่าในช่วงแรงที่ทาการเฉือน หน่วยแรงเฉือน Shear stress, (  ) จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะการเฉือน
(shear displacement, [w] ) จนถึงค่าสูงสุด หลังจากนั้น Shear stress, (  ) จะมีค่าคงที่ตลอดระยะการเฉือนทั้งทราย
หลวม (ภาพที่ 4a) และทรายแน่น (ภาพที่ 4b) ซึ่งค่าสูงสุดของ  จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามค่าหน่วยแรงตั้งฉากและความ
หนาแน่นของตัวอย่าง
ในส่วนของพฤติกรรมเชิงปริมาตรของผิวสัมผัส ดังภาพที่ 4c และ 4d จะพบว่า ทรายหลวมมีการยุบตัว
(Contraction) อย่างต่อเนื่อง [u]  0 เมื่อมีหน่วยแรงเฉือนมากระทา และจะมีค่าเพิ่มมากขึน้ เมื่อค่าของหน่วยแรงตัง้ ฉาก
(  n ) เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่ทรายแน่น เมื่อเริ่มมีหน่วยแรงเฉือนมีกระทาทรายแน่นจะมีการยุบตัว หลังจากนัน้ เมื่อการ
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เคลื่อนที่ในแนวแรงเฉือนมีค่าเพิ่มมากขึ้น ทรายที่แน่นเพิ่มมากขึ้นจะเริ่มขยายตัว (Dilation) [u]  0 จากการทดลองจะ
พบว่าทรายแน่นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ  n ลดลง การขยายตัวของทรายแน่นจะมีค่าไม่มากนักเมื่อพิจารณาจาก
ตัวเลข จะมีการขยายตัวเพียง 0.02 – 0.05 mm ซึ่งถือเป็นค่าที่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากแผ่นโครงสร้างที่ใช้ในการ
ทดสอบเป็นแผ่นเหล็กที่มีผิวเรียบ การขัดสีระหว่างเม็ดทรายและผิวสัมผัสจะทาให้เกิดการลื่นไถลเมื่อมีแรงเฉือนมา
กระทา (Yoshimi & Kishida [1981], Kishida & Uesugi [1987]) เมื่อทาการพล็อต  ( n ) ดังภาพที่ 5 จะทาให้สามารถ
หาค่ามุมเสียดทานระหว่างทรายและโครงสร้างเหล็ก ซึ่งค่าที่ได้เป็นที่ได้จาก Linear regression และมุมเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสของทรายหลวมกับโครงสร้างมีค่าเท่ากับ 18° (ภาพที่ 5a) และสาหรับทรายแน่นกับโครงสร้างมีค่า
เท่ากับ 24°° (ภาพที่ 5b)

ภาพที่ 5 (a)  ( n ) สาหรับทรายหลวม, Dr  35 % ; (b)  ( n ) สาหรับทรายแน่น, Dr  85 %
สิ่งที่น่าสนใจสาหรับการศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินทรายและโครงสร้าง คือการทดสอบใน
สภาวะ CNS ซึ่งการทดสอบนี้  n จะมีค่าเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงเฉือนมากระทา ซึ่งขึน้ อยูก่ ับหลายๆปัจจัย พฤติกรรม
ในสภาวะ CNS จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของเสาเข็ม สมอยึด ที่ฝังลึกลงไปในชั้นดิน จาการทดสอบครัง้ นี้จะให้แรงใน
แนวตั้งฉากกับผิวสัมผั สผ่านสปริ งที่ รู้ค่ าความแข็ง แกร่ง (Stiffnees, k ) ในการกาหนดสภาวะเงื่อ นไข (Boundary
condition) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในภาพที่ 1
ภาพที่ 6 แสดงทางเดินของหน่วยแรง (Stress path) บนระนาบหน่วยแรง    n ในกรณีของทรายหลวม
พฤติกรรมของทรายหลวมจะแสดงการยุบตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อมีหน่วยแรงเฉือนมากระทา ดังได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งใน
กรณีสภาวะ CNS การยุบ [u]  0 จะส่งผลทาให้หน่วยแรงตั้งฉาก,  n มีค่าลดลง ในขณะที่  จะเพิ่มตาม [w] แต่
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ดังแสงในภาพที่ 6a ในขณะที่ทรายแน่นจะแสดงถึงการขยายตัว [u]  0 เมื่อมีหน่วยแรงเฉือน
มากระทา ดังนั้นการขยายตัวจะทาให้  n มีค่าเพิ่มมากขึ้น และส่งผลทาให้  ยิ่งมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามระยะการ
เคลื่อนที่ในแนวแรงเฉือน [w] (ภาพที่ 6b)
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ภาพที่ 6 (a) ทางเดินหน่วยแรงสาหรับทรายหลวม, Dr  35 % ; (b) ทางเดินหน่วยแรงสาหรับทรายแน่น, Dr  85 %

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาในครั้งนีไ้ ด้ศึกษาพฤติกรรมผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างผิวเรียบ พบว่า ภายใต้สภาวะ CNL
ทรายแน่นจะมีการขยายตัวเกิดขึน้ เล็กน้อยและในขณะที่ทรายหลวมจะมีการยุบตัวตลอดการให้แรงเฉือน ในกรณีการ
ทดลองในสภาวะ CNS โดยการก าหนดค่ า Stiffness, k = 624 kPa/mm การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง ปริ ม าตรส่ ง ผลให้
พฤติกรรมของผิวสัมผัสมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตได้ ระหว่างที่ทาการเฉือนทรายหลวมจะมีการยุบตัวตลอด
จะทาให้หน่วยแรงตัง้ ฉากลดลงในขณะที่ทรายแน่นการขยายตัวเมื่อมีหน่วยแรงเฉือนมากระทาจะทาส่งผลให้หน่วยแรง
ตัง้ ฉากมีค่าสูงมากขึ้นจากเดิม และส่งผลทาให้หน่วยแรงเฉือนมีค่าเพิ่มมากยิ่งขึน้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา (งบประมาณแผ่นดิน) ปี 2560 โครงการ
พฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินทรายกับโครงสร้างภายใต้แรงกระทาแบบซ้าซาก รหัสโครงการ RD60057
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ระบบเฝ้าระวังสาหรับโรงเพาะเห็ดผ่านระบบเครือข่าย
Watchdog system for mushroom growing house Via network system
ตระกูลพันธ์ แสงเจริญวัฒนา1 พัชรินทร์ ประจวบแท่น1 และ จักรพนธ์ อบมา1*
Takhoonphan Sangcharoenwattana1, Putcharin Prajoubthaen1 and Jagraphon Obma1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอระบบเฝ้าระวังสาหรับโรงเพาะเห็ด เพื่อใช้ในการรักษาอุณหภูมิและความชื้นที่สง่ ผลต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ด ทั้งสามารถบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นอุปกรณ์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ระบบนี้
ใช้บอร์ด Arduino Mega 2560 ในประมวลผลหลัก การรับเข้าประกอบด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22
และแป้นพิมพ์กดแบบบางไว้รับการป้อนข้อมูลเพื่อบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น ส่วนการแสดงผลประกอบไปด้วย
จอแอลซีดีขนาด 20 หลัก 4 แถว และใช้รีเลย์ 4 ช่อง ในการสั่งงานพัดลมและโซลินอยด์ วาล์วให้ทางานเพื่อปล่อยน้า
ให้หัวพ่นหมอก ประมวลผลและติดต่อสื่อสารกับ NodeMCU ทาหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ
ทั้งส่งข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นไปยังระบบบริการของ Thingspeak เพื่อเฝ้าดูการทางานของระบบ การออกแบบ
โรงเรือนจาลองที่ใช้สาหรับเพาะเห็ดมีขนาด ความกว้างที่ 80 ซม. ความยาวที่ 160 ซม. และความสูง 150 ซม.
สามารถเพาะก้อนเห็ดได้ 300 ก้อน
ผลทดสอบการทางานของระบบ โดยทาทดลองเพาะเห็ดนางฟ้า จานวน 40 ก้อน ตั้งค่าอุณหภูมิ 25-35 องศา
เซลเซียส และค่าความชื้น 66-85 %Rh โดยใช้ระยะเวลาในการเพาะ 6 วัน จากนัน้ ทาการวัดขนาดการเจริญเติบโต มีขนาด
เฉลี่ย 14.58 เซนติเมตรส่วนเห็ดที่ไม่ได้ใช้ระบบมีขนาดเฉลี่ย 10.86 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพที่ดี
คาสาคัญ: โรงเพาะเห็ด, ระบบเฝ้าระวัง, ระบบเครือข่าย
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Abstract
The paper purposes were to design a watchdog system for mushroom growing house in order to use for
maintaining the temperature and humidity conditions affecting the growth of mushrooms, and it can record the
temperature and humidity of the device through network system and local internet.
The system uses the Arduino Mega2560 board in the main processor, and the input consists of a DHT22
sensor for measuring temperature and humidity with the keypad for data input to record the value of temperature
and humidity. The output consists of four 2 0 digit LCD displays, and 4 Channel Relay used for commanding the
operation of the fan and solenoid valve to water spray mist with the C++ language to write processing orders and
communicate with NodeMCU, which acts as a web server and processes the received data. It will display the web
page to the web browser and sends temperature and humidity data to Thingspeak's service system, and also
uses it to monitor the operation of the system. The Design of a simulation house for mushroom cultivation with the
width of 80 cm, the length of 160 cm, and the height of 150 cm, the mushroom can be cultured up to 300 lumps
of mushrooms.
The operation test of the system was experimenting with 4 0 lumps of mushroom cultivation by setting
the temperature at 2 5 - 3 5 Celsius, and the humidity content was 6 6 - 8 5 % RH. It takes time in mushroom
cultivation for 6 days when mushrooms are mature as the determined dates, the average size of mushrooms
using the system was 14.58 centimeters, but the mushrooms that did not use the system had an average size of
10.86 centimeters. It shows that the systems performance is well.
Keywords: mushroom growing house, watchdog system , network system

บทนา
เนื่องจากปัจจุบันการกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดประสบปัญหาผลผลิตของเห็ดแต่ละชนิด ไม่สม่าเสมอ เช่นผลผลิตและ
คุณภาพของเห็ดจะลดต่าลงกว่าเดิมมาก ปัญหาเหล่านี้ได้รับผลกระทบมาจากอุณหภูมิความและชื้นในอากาศภายใน
โรงเพาะเห็ดที่ไม่สม่าเสมอประกอบกับความรู้ในกลุ่มเพาะเห็ด มาจากทักษะความชานาญ และประสบการณ์ทาการเพาะ
เห็ดประกอบกับปัจจุบันระบบเครือข่ายกาลังได้รับความนิยมอย่างมากสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายทั้ง ระบบ
อุตสาหกรรม ระบบคมนาคม และระบบการเกษตร เป็นต้น จึงได้นามาประยุกต์ใช้กับระบบการเกษตรจะช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพและยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกร
จากการศึกษางานวิจัยของเรื่องระบบการออกแบบโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะได้มีนักวิจัยให้ความสนใจหลากหลาย
โดยเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้งานร่วม ศุภวุฒิ ผากาและคณะ (2557) ได้ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเพาะเห็ดบ้ านทุ่งบ่อแป้น ตาบลปงยางคก อาเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลาปาง โดยออกแบบให้สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรือนขนาด 9x11 เมตร แบบอัตโนมัติ
ทาให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
คมยุทธ ชัยวงศ์ และคณะ (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรับเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์มาควบคุมในส่วนของความชื้นและอุณหภูมิ และสามารถตัดต่อการทางานระบบสร้างหมอกเพื่อเพิ่ม
ความชื้น ปั้มน้าให้ทางานตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกัน กับ ลิขิต อ่านคาเพชร และคณะ (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
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โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์มาควบคุมในส่วนของความชื้นและอุณหภูมิในระบบ ทาการตัดต่อรีเลย์เพื่อ
ต่อปั้มน้าให้ทางาน โดยงานวิจัยที่กล่าวมาขั้นต้นมีการแสดงผลผ่านจอแอลซีดีและปรับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ยังไม่สามารถ
นาข้อมูลการให้น้าอากาศและความชื้นเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ไม่สามารถควบคุมและแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายได้
การปริทัศน์งานวิจัยดังกล่าวทางผู้วิจัยได้เห็นปัญหาดังกล่าว โดยมีแนวคิดจัดทาระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นในการเพาะเห็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรณีศึกษาผลของอุณหภูมิกับความชื้นของอากาศภายในการเพาะ
เห็ดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด เพื่อออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมในการควบคุมการ
เจริญเติบโตของเห็ด โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ไว้ไปวิเคราะห์ส่งข้อมูลและแสดงผลผ่านระบบเครือข่าย เพื่อจะสามารถ
นาไปแก้ปัญหาผลผลิตที่ไม่สม่าเสมอได้

วิธีการศึกษาและการออกแบบ
ลาดับขั้นตอนการทางานวิจัย
การออกแบบระบบเฝ้าระวังในโรงเพาะเห็ดทาการศึกษาและออกแบบการรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเพาะเห็ดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด มาใช้ในการออกแบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในตู้
เพาะเห็ด โดยมีขนั้ ตอนและวิธีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและออกแบบการทางานของตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทาเครื่องรักษาสภาพอุณหภูมิและ
ความชื้น
2. ศึก ษาและออกแบบการทางานการรั บ – ส่ ง ข้ อ มู ล ของเครื่อ งรั ก ษาสภาพอุ ณ หภู มิแ ละความชื้ น ให้
แสดงผลและควบคุมการทางานจากอุปกรณ์ชุดรักษาสภาพภูมิและความชื้นและผ่านทางเว็บบราวเซอร์
3. ออกแบบโครงสร้างของโรงเพาะเห็ดจาลองให้เหมาะสมกับตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาสภาพอุณหภูมิ
และความชื้น
การออกแบบระบบการทางาน
องค์ประกอบของแผนภาพรวม ดังรูปที่ 1 การทางานของระบบรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้นในตู้เพาะ
เห็ด โดยมีส่วนประมวลหลักคือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega ทาหน้าอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
และความชื้น และรับค่าการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นจากแป้ นพิมพ์ เพื่อนาค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ได้จากการ
บันทึกมาเป็นตัวกาหนดการควบคุมการทางานพัดลมและโซลินอยด์วาล์วให้ทางาน โดยค่าอุณหภูมแิ ละความชื้นที่อ่าน
ได้จากเซนเซอร์จะถูกเขียนบันทึกไว้ใน Data Log สาหรับเก็บข้อมูลไว้บนเมมโมรี่การ์ดและแสดงผลค่าอุณหภูมิและ
ความชื้ น ออกทางจอภาพแอลซี ดี ส่ ว นการท างานของ NodeMCU จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น แม่ ข่ า ยเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์
โดยสามารถบั นทึ กค่ าอุ ณหภู มิแ ละความชื้น แสดงผลค่ าความอุ ณหภู มิแ ละความชื้นที่ อ่านได้ จากเซนเซอร์และ
สถานะการทางานของอุปกรณ์ ได้โดยผ่านระบบเครือข่ายแสดงผลหน้าเว็บบราวเซอร์
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ภาพที่ 1 แผนภาพรวมของการทางานของระบบรักษาสภาพอุณหภูมแิ ละความชื้น
การติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ แม่ข่ายและลูกข่าย การประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นที่
อ่านได้จากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ์ จะถูกเขียนคาสั่งขึ้นอยู่ที่ฝั่งบอร์ด Arduino Mega ส่งข้อมูลไปยัง NodeMCU ที่
ทาหน้าที่เป็นแม่ข่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ เขียนชุดคาสั่งภาษา C++ ในการรับข้อมูลและใช้ภาษา HTML ในการออกออกแบบ
หน้าเว็บไซต์ โดยใช้ HTTP Protocol เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ แม่ข่ายกับลูกข่าย เมื่อลูก
ข่ายทาการเชื่อมต่อเข้ามายังแม่ข่ายเว็บเซิร์ฟเวอร์ทาการส่งหน้าเว็บไซต์ที่ได้ทาการเขียนขึ้นกลับไปแสดงผลยังหน้า
เว็บบราวเซอร์ของลูกข่าย
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการแสดงสถานะการทางานของอุปกรณ์
แผนภาพแสดงการแสดงสถานการณ์ทางานของอุปกรณ์ ดังภาพที่ 2 การแสดงสถานะการทางานของ
อุปกรณ์ที่ต่อจากรีเลย์ จากโฟลว์ชาร์ตแสดงถึงการออกแบบเงื่อนไขในการตรวจสอบสถานะอุปกณ์ที่เชื่อมต่อกับรีเลย์
ที่ต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะการทางานของอุปกรณ์ในขณะนั้นได้ว่า
อุปกรณ์ทางานอยู่หรือไม่ โดยทาการอ่ านค่าของขา Digital Pin ที่ต่อกับรีเลย์ โดยได้กาหนดให้ค่า Digital Pin นั้นมี
สถานะเป็นสัญญาณขาออก เมื่อรีเลย์ทางานจะอ่านค่าได้เป็น 1 แล้วทาการจัดเก็บค่าที่ได้ไว้ในตัวแปรที่เขียนขึน้ และ
ทาการส่งค่าที่ได้ไปยัง NodeMCU ได้รับค่าแล้วทาการตรวจสอบเงื่อนไขที่ได้เขียนว่าค่าที่ได้มีค่าเท่ากับ 1 หรือไม่ หาก
มีค่าเท่ากับ 1 จะทาการเขียนเว็บขึ้นมาเพื่อแจ้งสถานะของอุปกรณ์ว่าเป็น ON หากค่าที่ได้มานั้นไม่เท่ากับ 1 แสดง
สถานะบนเว็บเป็น OFF การตรวจสอบสถานะทางานว่าผิดปกติ โดยใช้เงื่อนไขของเวลามาเปรียบเทียบการทางานของ
อุปกรณ์เมื่อสถานะ ON ทางานเกินเวลาที่ใช้ในการเปรียบเทียบและค่าอุณหภูมิหรือความชื้นที่เปรียบเทียบอยู่กับ
EEPROM ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทาการแจ้งสถานะของ Alarm ให้เป็น Failed คือหมายถึงอุปกรณ์ที่ทางานเกิด
ความผิดปกติ หากไม่เข้าเงื่อนไขที่เขียนไว้ให้แสดงสถานะปกติ ว่าเป็น Normal
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ภาพที่ 3 ภาพรวมการเฝ้าระวังอุณหภูมแิ ละความชื้นผ่านระบบเครือข่ายแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์
ภาพที่ 3 เป็นการออกแบบการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และสนับสนุนการใช้
งานบนอุปกรณ์ส่ือสารโดยหน้าเว็บมีขนาดการใช้งานที่เหมาะสม เหมาะสะดวกในการใช้งานและสั่งงานการแสดงผล
พัฒนาด้วยภาษา HTML โดยแสดงผลค่าอุณหภูมแิ ละความชื้นที่วัดได้จากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นที่ต่ออยู่กับ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูการใช้งานระบบได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้
ส่ ว นบั น ทึ ก ค่ า อุ ณ หภูมิแ ละความชื้น min, max เพื่อ ใช้ใ นการก าหนดเงื่อ นไขการสั่ ง งานอุ ปกรณ์ทางาน
ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าตัวเลขได้ตั้งแต่ 0-99 หากค่าที่ได้ทาการบันทึกมากกว่าจะมี alert text แจ้งเตือน ส่วนแสดง
ค่าที่อุณหภูมิและความชื้นที่ผู้ใช้งานได้ทาการบันทึกไว้ พร้อมแจ้งสถานการณ์ทางานของอุปกรณ์ที่ทางานในขณะนั้น
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าในขณะที่อุปกรณ์ทางานค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ถูกควบคุมอยู่ในค่าที่ถูกบันทึกไว้
โดยแสดงแผนภาพแบบจุ ด ดึ ง ข้ อ มู ล จาก ThingSpeak คื อ บริ ก าร Cloud Service ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น IoT (Internet of
Things) สามารถสามารถเก็ บ แบ่ ง ปั น และแสดงผลข้ อ มู ล ( Save, Share, Visualize Data) ตามรู ป แบบหรื อ
สถาปัตยกรรมทางซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า RESTful Web Services ผ่านโปรโตคอลแบบ HTTP
เมนูฟังชั่นในการเลือกปรับค่าอุณหภูมิและความชื้นให้อัตโนมัติให้เหมาะสมกับชนิดของก้อนเห็ด โดยใช้ค่า
อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับชนิดของก้อนเห็ด โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ชนิดของก้อนเห็ดระบบจะทาการ
ปรับค่าอุณหภูมแิ ละความชื้นที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ
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ภาพที่ 4 (ก) ภาพโครงสร้างภายใน

ภาพที่ 4 (ข)ภาพโครงสร้างภายนอก

การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด
การออกแบบชุดทดลองโรงเรือนเพาะเห็ด ส่วนภายในได้ใช้ท่อ PVC ขนาด ½ นิ้วอย่างหนา การทาโครงโรงเพาะ
เห็ดมีขนาดของตัวโรงเพาะของความกว้างที่ 160 ซม. ขนาดความยาวที่ 80 ซม. และขนาดความสูง 150 ซม. เป็นขนาดที่
พอดีกับการทางานของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก วางในพื้นที่จากัดได้ และมีความ
พอเหมาะกับการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าได้ถึง 300 ก้อน แบ่งพื้นที่ในตัวโร งเพาะเห็ดเป็น 1 ชั้น 2 ข้างไว้สาหรับวางก้อน
เชื้อเห็ด มีพัดลมระบายอากาศสองตัวสาหรับระบายอากาศเข้ากับระบายอากาศออก ตัวหัวพ่นหมอกติดตั้งอยู่ข้างบน
โครงโรงเรือน การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดโดยมีพัดลมติดขนาด 5 นิ้ว ติดตั้งจานวน 4 ตัวโดยใช้ไฟเลี้ยงจากภายนอก
24v ในป้อนไฟเข้าให้พัดลมแบ่งพัดลมออกเป็น 2 ตัวให้ทางานดูดอากาศจากภายในนอกเข้ามาโรงเพาะเห็ดและอีก 2 ตัว
ดูดอากาศออกจากโรงเพาะเห็ด ส่วนโซลินอยด์วาล์วติดตั้งอยู่ภายนอกโรงเพาะเห็ดโดยใช้ไฟเลี้ยงจากภายนอก 24v
ในการป้อนไฟเลี้ยงในการเปิด-ปิดวาล์วน้าให้ไหลไปยังหัวพ่นหมอก 4 ทาง ไม่มวี าล์วกันน้าหยด ฝาถอดทาความสะอาด
ง่ายกระจายน้าละเอียด ผลิตจากพลาสติก เชื่อมต่อกับท่อPVC มีหน้าที่พ้นหมอกรดน้า ดังภาพที่ 4 (ก)
ส่ ว นโรงเรื อ นภายนอกคลุ ม ด้ ว ย พลาสติ ก ปู บ่ อ ผ้ า ยางปู บ่ อ LDPE สี ด า ความหนา 0.15 mm.
(150 ไมครอน) และมีชุดควบคุมใส่กล่องพร้อมกับแสดงผลผ่านจอแอลซีดีขนาด 20X4 ดังภาพที่ 4 (ข)
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- ความละเอียดความชืน้ 1% RH
- ความแม่นยาของอุณหภูมิ ± 0.1 ° C (-20 ~ 60 ° C), ± 2 ° C
- ความแม่นยาของความชืน้ ± 5% RH

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบค่าอุณหภูมแิ ละความชื้นของชุดอุปกรณ์ควบคุมกับดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์
จากภาพที่ 5 นาค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ DHT22 และเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลมาตรฐานรุ่น HC520 ทั้งสอง
อุปกรณ์มาเปรียบเทียบหาค่าความแม่นยาและค่ามาคานวณหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน โดยได้ทาการวัดค่า
อุณหภูมแิ ละความชื้นในตู้เพาะเห็ดที่ได้จัดทาขึ้นในตาแหน่งเดียวกันทีม่ คี วามเหมาะสม ได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลการวัดค่าเซ็นเซอร์ DHT22 กับเครื่องมือวัดมาตรฐานรุ่น HC520
วันที่
DHT22
เครื่องมือวัดมาตราฐานรุ่น HC520
(เวลา 18.00น.)
อุณหภูมิ (°c)
ความชื้น (%)
อุณหภูมิ (°c)
ความชื้น (%)
1
28.3
80.4
27.7
80.1
2
29.1
80.6
28.7
80.3
3
28.4
80.3
28.2
80.1
4
28.1
79.6
27.5
77.9
5
27.2
80.2
27.6
79.6
6
27.8
80.4
28.5
79.5
ค่าเฉลี่ย
28.15
80.25
28.03
75.72
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ภาพที่ 6 แผนภูมเิ ส้นเปรียบเทียบการวัดค่าอุณหภูมขิ องเซ็นเซอร์ DHT22 กับเครื่องมือวัดรุ่น HC520

ภาพที่ 7 แผนภูมิเส้นเปรียบเทียบการวัดค่าความชื้นของเซ็นเซอร์ DHT22 กับเครื่องมือวัดรุ่น HC520
จากการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเปรียบเทียบค่าอุณหภู มิและความชื้นระหว่างเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิและความชื้นเซ็นเซอร์ DHT22 กับเครื่องมือวัดมาตราฐานรุ่น HC520 ดังภาพที่ 6 และ 7 เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบจากภายในตู้เพาะเห็ดจาการวัดทั้งสองค่าที่ได้มีความใกล้เคียงกัน โดยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ที่ 0.004% เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นความชื้ น อยู่ ที่ 0.06% แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภู มิ และความชื้น DHT22 มีความแม่นยาสู งสามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ใกล้เคียงกับ
เครื่องมือวัดมาตราฐานรุ่น HC520 ประสิทธิภาพในการออกแบบระบบควบคุมอุณหภู มิและความชื้นภายในโรงเพาะ
เห็ดนั้นอยู่ในระดับดีเนื่อ งจากมี การควบคุม อุณหภู มิแ ละความชื้นจากอุปกรณ์ต รวจวัด อุณหภู มิแ ละความชื้ น อยู่
ตลอดเวลาจึงทาให้การควบคุมปัจจัยดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของเห็ด
ส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและคุณภาพของเห็ดที่ได้จากตู้เพาะเห็ด โดยทา
การทดสอบการบันทึกค่าอุณหภู มิและความชื้นให้เครื่องรักษาอุณหภู มิอยู่ระหว่าง 28 – 35 องศาเซลเซียสและค่า
ความชื้นที่ต้องการในช่วง 70-90 % ในการเพาะเห็ดนางฟ้าตามทฤษฎีในสภาวะอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต
ได้ดี โดยเปรียบเทียบกับตู้เพาะเห็ดนางฟ้าระบบเดิมที่ไม่ได้ใช้เครื่องควบคุม จะต้องคอยตรวจสอบอุณหภู มิ ความชืน้
และต้องคอยฉี ดน้าให้กับเห็ด เพื่อให้ได้อุณหภู มิและความชื้นอยู่ ในช่วงที่ เห็ ดต้อ งการเอง ในตู้เพาะขนาดเท่า กั น
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ประโยชน์ของระบบปิดนั้นยังสามารถป้องกันแมลง และเชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดกับเห็ดนางฟ้าได้ดี และควบคุมอุณหภูมิ
มิได้งา่ ย โดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าทาการทดลอง 40 ก้อน ในเวลา 6 วัน ได้ผลเป็นดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 40 ก้อน
วันที่
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า/วัน (ซม.)
ใช้ระบบรักษาอุณหภูมแิ ละความชื้น ไม่ใช้ระบบรักษาอุณหภูมแิ ละความชื้น(ระบบมือ)
1
0
0
2
1.75
0
3
3.87
1.52
4
6.9
3.64
5
10.8
7.21
6
15.1
10.86
6.40
4.52
ค่าเฉลี่ย
จากตารางที่ 2 การรักษาสภาพแวดล้ อมภายในโรงเพาะเห็ดที่ เหมาะสมมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ ด
การควบคุมปัจจัยที่สาคัญคืออุณหภูมิและความชื้นให้คงที่และเหมาะสมกับชนิดของเห็ด จากการทดสอบในครั้งนี้ได้ทาการ
ทดสอบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าในตู้เพาะเห็ด ระหว่างตู้ที่ใช้ใช้ระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้นกับตู้ที่ไม่ใช้ระบบ
รักษาอุณหภูมิและความชื้น (ระบบมือ) อาศัยการต้องคอยฉีดน้าให้กับเห็ด เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นในช่วงที่ เห็ด
ต้องการ มาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 วัน นาค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า/วัน (ซม.)
ที่บันทึกได้นามาแสดงเป็นกราฟเส้นดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แผนภูมเิ ส้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า 40 ก้อน/วัน

Proceedings
909

ภาพที่ 9 ความเสียหายที่เกิดกับเห็ดในตูท้ ี่ไม่ใช้ระบบรักษาอุณหภูมแิ ละความชื้น(ระบบมือ)
จากภาพที่ 9 แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในการที่ก้อนเห็ดจะเสียหายในการเจริญโตในตู้ระบบเดิมที่อาศัย
การต้องคอยฉีดน้าให้กับเห็ด ดอกเห็ดมีลักษณะไม่สมบู รณ์ เชื้ออ่อนแอ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป หรือ
อากาศร้อนจัดอาการที่เกิดกับดอกเห็ด เห็ดจะเป็นจุดกละ ดอกมีขนาดเล็ก หมวกดอกไม่บาน ขอบดอกหงิกงอหยักไป
มา หรือขอบดอกม้วนออก หรือก้านดอกยาวบิดเบี้ยวไม่มีหมวก เห็ดหรือก้านดอกเห็ดใหญ่ผิดปกติ หมวกดอกมี
ลักษณะเป็นกรวยคล้ายปากแตร ครีบ ดอกหงิกงอบางดอกครีบหยักเป็นคลื่น
และเมื่อเปรียบเทียบกับ การเจริญเติบโตของเห็ ดที่ใช้ระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้น ดอกเห็ดจะบาน
สมบูรณ์ เจริญโตเต็มที่แล้วขอบดอกจะคลี่ออก และบางลงกว่าเดิม เนื้อแน่น ลดการเสียของก้อนเห็ดได้ ทาให้ได้
ผลผลิตมากขึน้ เห็ดมีคุณภาพจากภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การเจริญเติบโตของเห็ดที่ใช้ระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้น

วิจารณ์และสรุปผล
การออกแบบเครื่องรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้น ผู้วิจัย ได้เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของบอร์ด
Arduino เพื่อรับค่าจาก DHT22 ที่เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นมาแสดงผล และนามาประมวลผลเปรียบเทียบ
ค่าอุณหภูมิกับความชื้นที่ผู้ใช้ป้อนค่าผ่านทาง Keypad เพื่อกาหนดค่าอุณหภูมิกับความชื้นต่าสุดและอุณหภูมิกับ
ความชื้น สู ง สุ ด ไปจั ด เก็ บไว้ใ นตั ว แปรที่ เขี ย นไว้ใ นไมโครคอนโทรลเลอร์ บนบอร์ ด Arduino เพื่อ น าค่ า ที่ ไ ด้ รับมา
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เปรียบเทียบค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 แล้วนาไปสั่งการให้ชุดรีเลย์ทางานเพื่อเปิด-ปิด
ชุดพัดลมระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศและโซลินอยวาล์ว ให้ทางานอัตโนมัติ
การออกแบบชุดมอนิเตอร์การทางานของระบบรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้น ผู้จัดทาได้ทาการออกแบบ
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้ผู้ใช้งานสามารถทาการมอนิเตอร์ภายในเครือข่ายได้โดยใช้ NodeMCU เป็นตัวส่งข้อมูลค่าอุณหภูมิ
และความชื้นที่วัดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยแสดงข้อมูลแบบเรียลทาม ทาให้ผู้ใช้งานสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ค่า
อุณหภูมิและความชื้นในการเพิ่มผลผลิตในการเพาะเห็ด อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ภายใน
Log Data ข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน SD Card ที่สามารถแสดงวันที่และเวลา ค่าอุณหภูมิและความชื้น เพื่อนาไปวิเคราะห์
และเปรียบเทียบสภาพอากาศในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเพาะเห็ด
การทดลองการใช้งานของเครื่องรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดระบบปิด ประสิทธิภาพของ
ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนั้นสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ มีความแม่นยาในการวัด
อุณหภูมิและความชื้นใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลทั่วไป อีกทั้งตัวเซนเซอร์ยังมีราคาถูก สามารถนาไปประยุกต์ใน
การเกษตรอื่น ๆ ได้อีกด้วย การควบคุมอุณหภูมิแลความชื้นในตู้เพาะเห็ดระบบปิด สามารถทาได้มีประสิทธิภาพได้ใน
เฉพาะการรักษาสภาพความชื้น ส่วนอุณหภูมิช่วงเวลาบ่ายยังไม่สามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพในตามที่ผู้ใช้งาน
ต้องการ ช่วงเวลาเช้าและช่วงเย็นเครื่องควบคุมสามารถทางานได้ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
จากการศึกษาและใช้งานเครื่องรักษาสภาพภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด ผู้วิจับพบว่าการระบายอากาศ
ออกจากตู้เพาะเห็ดยังทางานได้ช้า ใช้เวลาในการระบายอากาศค่อนข้างนานทาให้ใช้เวลาในการที่จะทาให้อุณหภูมิ
กลับมาคงที่ สภาพอากาศที่แปรปรวนมีผลในการเจริญเติบโตของเห็ดที่เพาะอยู่ในตู้เพาะเห็ด ทั้งนี้จะนาไปปรับปรุง
หรือส่งต่อให้ผู้จัดท่านอื่นนาไปพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข้ตอ่ ไป
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การศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสาหรับการผลิตวัสดุมุงหลังคาจาก
หญ้าแฝก
Conceptual design study of semi-automatic Machine for the production of vetiver grass roofing
กฤษดา สายแสง1*, กระวี ตรีอานรรค1 และ เทวรัตน์ ตรีอานรรค2
KridsadaSaisang1*, KraweeTreeamnuk1 and TawaratTreeamnuk2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัตเิ พื่อลดขั้นตอนที่ทาด้วยมือและเวลาในการผลิต
ให้น้อยลง โดยใช้โปรแกรม SolidWorks version 2016 ในการออกแบบกลไกของเครื่องจักรที่เหมาะสมและศึกษาการทางานของ
กลไกด้วยฟังก์ชัน Motion analysis ผลการศึกษาที่ได้ไปคานวณหาขนาดของต้นกาลังในแต่ละกลไกต่อไป ผลการศึกษาพบว่า
เครื่องจักรที่ออกแบบประกอบด้วย 5 กลไกหลัก คือ (1) กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม้ ใช้ต้นกาลังจากกระบอกสูบ
นิวแมติกส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 cm อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.049 liters/s (2) กลไกกดทับแผงหญ้าให้อยูก่ ับที่ ใช้ตน้ กาลัง
จากกระบอกสูบนิวแมติกส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 cm จานวน 2 กระบอก อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.251 liters/s (3)
กลไกจับยึดแกนไม้ ใช้ต้นกาลังจากกระบอกสูบนิวแม-ติกส์ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 cm อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.011
liters/s (4) กลไกการเลื่อนแผงทบหญ้าเข้าสู่จักรเย็บ ใช้ต้นกาลังจากมอเตอร์เกียร์ขนาด 4.5 Watt และ (5) กลไกการเย็บ ใช้จักร
เย็บกระสอบไฟฟ้ารุ่น GK26-1A โดยที่ระบบลมอัดมีความดันที่เหมาะสมเท่ากับ 6 bar
คาสาคัญ: วัสดุมุงหลังคา, หญ้าแฝก, เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ

Abstract
This research objective was to study the conceptual design of semi-automatic machine for the reducing of handoperated and working time in grass roofing production. The SolidWorks 2016 Software was used to design the appropriate
mechanisms and study the proper mechanism by the motion function of the software. The test results were calculated
to determine the power of the machine power unit. The result found that the designed machine could has 5 main mechanisms
such as (1) Grass-wood stick folding mechanism used powered by the 2 cm diameter pneumatic cylinder with the air supply
0.049 liters/s. (2) Grass pressing used a couple of 4 cm diameter of pneumatic cylinder with the air supply 0.251 liters/s. (3)
The wood stick gripping mechanism used powered by the 1.2 cm diameter pneumatic cylinder with the air supply 0.011 liters/s.
(4) The feeder to sewing machine used power from the 4.5 motor gear and (5) Sewing mechanism used the electric sewing
machine model GK26-1A. The proper air supply pressure for this system is 6 bars.
Keywords: roofing material, vetiver grass, semi-automatic machine
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บทนา
หญ้าแฝกเป็นพืชพื้นเมืองที่ข้นึ ได้งา่ ยในทุกภูมภิ าคของประเทศ คนไทยใช้ประโยชน์จากใบของหญ้าแฝกมาช้า
นาน เช่น การใช้ใบแห้งเป็นวัสดุคลุมดินรักษาความชื้นสาหรับการเพาะปลูก การใช้ใบแฝกเป็นวัสดุจักสานเป็นงาน
หัตถกรรม ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาการนาใบหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขว้าง อาทิ การทาเป็นวัสดุปลูก
และกระถางปลูกต้นไม้ที่ย่อยสลายเองได้ การใช้แฝกเป็นฉนวนป้องกันความร้อนสาหรับอาคาร การใช้แฝกเป็น
ส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้จริง การใช้ประโยชน์รูปแบบหนึ่งที่มคี วามสาคัญและได้รับความนิยมมากคือการ
ทาเป็นวัสดุมุงหลังคา (เรียกการกรองแฝก และได้เป็นตับหญ้าแฝก) เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น หากใช้ตับ
หญ้าแฝกที่กรองได้อย่างสม่าเสมอ มีความหนาเพียงพอ เมื่อนามามุ่งหลังคาด้วยวิธีการที่เหมาะสม พบว่าหลังคาที่ได้
มีความคงทน สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้าฝนได้ดีและมีจุดเด่นที่สาคัญคือ เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อย่างดี
ยิ่ง การแปรรูปใบแฝกที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยคือการกรองใบหญ้าแฝกแห้งเป็นตับ
หญ้าแฝกสาหรับมุงหลังคา แต่พบว่ามีขอ้ จากัดคือ ต้องใช้ความชานาญในการปฏิบัติ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาใน
การผลิตนาน นับวันยิ่งจะหาคนที่ผลิตได้น้อยลงเรื่อย ๆ ทั้งที่ปริมาณความต้องวัสดุมุงหลังคาจากแฝกมีสูงมาก ทั้งใช้
มุงหลังคาที่อยู่อาศัย ใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงแรม ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังจะพบได้ว่า
ปัจจุบันด้วยความขาดแคลนตับแฝก จึงเริ่มมีการใช้พลาสติกเส้นมาผลิตเป็นตับแฝกเทียมใช้กันบ้างแล้วเพราะผลิตได้
ง่ายกว่าและได้ความสวยงามใกล้เคียงกัน
จากงานวิจัย เครื่องจักรกึ่ง อั ตโนมัติสาหรั บผลิต วัส ดุมุ งหลัง คาจากหญ้า แฝก [1] ได้ อ อกแบบและสร้าง
เครื่องต้นแบบที่ช่วยให้การผลิตหลังคาที่ทาจากหญ้าแฝกได้เร็วขึน้ ด้วยคนเพียงคนเดียว ช่วยลดแรงที่ใช้ในการทางาน
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ดังภาพที่ 1
2

1

3

4

ภาพที่ 1 เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัตสิ าหรับผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝก
จากภาพที่ 1 ชิ้นงานจะมีแผ่นสังกะสีสาหรับวางหญ้า(1)ขนาด 140x160 cm ตัวพับ (2) มีขนาด 30x155 cm
และเข็มที่ใช้เย็บโดยมี 5 เล่มวางห่างกัน 5 cm ใช้กลไก Four-bar linkage ออกแบบการเคลื่อนที่ของตัวเย็บ ซึ่งจะทา
การทดสอบด้วยเชือกไนล่อนและเชือกฟางในการเย็บหญ้าเฉพาะด้านเดียว การทางานเริ่มจากนาหญ้ามาวางบนแผ่น
สังกะสีแล้วนาตัวพับมาปิดทับไว้ จากนั้นทาการเหยียบที่ขาตั้ง (4) เพื่อให้กลไกทาการเย็บ จากการทดสอบพบว่าการ
เย็บด้วยเชือกไนล่อนแบบด้านเดียว จะทาให้เชือกเกิดกานพันกันและยังไม่สามารถเย็บได้อีกด้วย ส่วนใช้เชือกฟางแก้ว
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จึงเหมาะสาหรับการเย็บมากกว่าเชือกไนล่อนเพราะจะทาให้เชือกไม่พันกันมาก มีอัตราการผลิตเท่ากับ 12 นาทีต่อตับ
ซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกับการผลิตด้วยมือที่ มีอัตราการผลิตเท่ากับ 15 นาทีต่อตับ งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาออกแบบ
และคานวณเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสาหรับผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝกที่มีกลไกต่าง ๆ โดยใช้ต้นกาลังจากระบบ
นิวเมติกส์ และมอเตอร์ไฟฟ้า การทดสอบเย็บตับหญ้าแฝกด้วยจักรเย็บกระสอบรุ่น GK26-1A ดังภาพที่ 2 ซึ่งได้ทาการ
ทดสอบเย็บตับหญ้าคาดังภาพที่ 3 พบว่ารอยตะเข็บที่ได้มีความสม่าเสมอ แต่พบปัญหาเส้นด้ายขาดในขณะที่ทาการ
เย็บหากถ้าหญ้าคาเรียงตัวไม่สม่าเสมอ

ภาพที่ 2 จักรเย็บกระสอบรุ่น GK26-1A

ภาพที่ 3 รอยตะเข็บที่เย็บด้วยจักรเย็บกระสอบ

ระบบนิวแมติกส์
ระบบนิวแมติกส์เป็นระบบที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดหรืออากาศให้เป็นพลังงานกล [2]
1. แรงของกระบอกสูบสามารถคานวณได้จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของก้านสูบ และความดันลมอัด ดังสมการที่ 1
F=

เมื่อ

π 2
DP
4

(1)

F = แรงของกระบอกสูบในจังหวะดัน (N)
P = ความดันลมอัด (Pa)
D = เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ (m)

2. ปริมาณลมที่ใช้ (อัตราการใช้ลม)
อัตราการใช้ลมที่ต้องใช้ทาให้กระบอกสูบทางาน สามารถคานวณได้จากปริม าตรของกระบอกสูบ ดังนั้นจะ
สามารถคานวณปริมาณลมที่ใช้ได้จากปริมาตรของกระบอกสูบดังสมการที่ 2
π 2
D Lx 1000
4
Va =
(2)
t
เมื่อ

Va = ปริมาณลมที่ใช้ (liters/s)
L = ช่วงชักของกระบอกสูบ (m)
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t = เวลาที่ใช้ (s)

กลไก X Lift (Scissor Lift)
กลไก x lift หรือกลไกขากรรไกร มีช่อื เรียกตามลักษณะของขายกที่เหมือนตัว x หรือขากรรไกร เป็นกลไกใช้
สาหรับออกแบบอุปกรณ์ชว่ ยยก [3]

ภาพที่ 4 กลไก Scissor lift
จากภาพที่ 4 เราสามารถหาสมการของแรงที่ใช้ดันขาด้านซ้ายตามหลัก static equation เพื่อให้กลไกนี้
สามารถเคลื่อนที่ได้ ดังสมการที่ 3 [4]
F=

เมื่อ

( W + Wa ) / 2
tan Φ

(3)

F = แรงที่ใช้สาหรับดันขาด้านซ้าย (N)
W = น้าหนักบรรทุก (N)
Wa = น้าหนักขากรรไกร (N)

Φ= มุมภายในระหว่างแนวนอนและขากรรไกร (degree)

มอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เกียร์เป็นอุปกรณ์ทาให้เพลาขับหมุนเคลื่อนที่ตามความเร็วที่ต้องการและแรงม้าในการขับเคลื่อน
ต้องเหมาะสม ชุดขับนัน้ จะแบ่งอุปกรณ์การทางานออกเป็น 3 ส่วน คือ อุปกรณ์ตน้ กาลัง (Power source) ส่วนมากจะ
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ทดความเร็ว (Power Transmission) เป็นอุปกรณ์ลดความเร็วมอเตอร์เพื่อปรับรอบความเร็ว
ให้เหมาะสมกับการทางานส่งต่อไปยังเพลาขับ เราสามารถหาค่ากาลังของมอเตอร์(Power)ได้จากสมการที่ 4 [5]

P=
เมื่อ

2 π Tt N
60

(4)

P = กำลังของมอเตอร์ (Watt)
Tt = แรงบิดที่เกิดขึ้นตรงจุดฟันเฟืองขบกัน (N•m)
N = ควำมเร็วรอบของเฟืองตรง (rpm)

Proceedings
915

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
2.1 ต้นแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัตสิ าหรับการผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝก
เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสาหรับการผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝกได้ออกแบบการทางานตามขั้นตอน
ขั้นต้นดังนี้
2.1.1 จัดเรียงหญ้าแฝกบนแท่นให้มีความสม่าเสมอ
2.1.2 วางก้านไม้บนหญ้าแฝก
2.1.3 ทาการพับหญ้าแฝกทบกับแกนไม้
2.1.4 เย็บหญ้าแฝกเพื่อยึดติดกันด้วยจักรเย็บกระสอบ
โดยขั้นตอนที่ 2.1.1 กับขั้นตอนที่ 2.1.2 จะใช้คนทางาน และ ขั้นตอนที่ 2.1.3 กับขั้นตอนที่ 2.1.4 จะ
ใช้เครื่องจักรทางาน จากการออกแบบเราได้เครื่องจักรต้นแบบดังภาพที่ 5
5
4
2

1

3

ภาพที่ 5 เครื่องจักรออกแบบโดยใช้โปรแกรม SolidWorks
จากภาพที่ 5 แสดงต้น แบบเครื่อ งจั ก รโดยใช้โ ปรแกรม SolidWorks ในการช่ว ยออกแบบ โดยเครื่อ งจะ
ประกอบด้วยกลไกที่สาคัญ 5 กลไก คือ (ตามหมายเลขกากับในภาพที่ 5)
1. กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม้ หลังจากจัดเรียงหญ้าแฝกให้ได้ขนาดและวางไม้ที่หัวพับแล้ว
กลไกนี้จะทางานโดยใช้ต้นกาลังจากกระบอกสูบนิวแมติกส์เมื่อกระบอกสูบดันทางขวาหัวพับที่ติดอยู่กับเฟืองฟันตรง
จะถูกขับโดยเฟืองสะพานและทาการพับหญ้าแฝกทบกับไม้ แสดงดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม้

ภาพที่ 7 กลไกกดทับแผงหญ้าให้อยูก่ ับที่

2. กลไกกดทับแผงหญ้าแฝกให้อยูก่ ับที่ ทาหน้าที่เป็นที่สาหรับวางหญ้าแฝกและทับหญ้าให้มีความหนาเท่า ๆ
กันหลังจากที่พับหญ้าแฝกทบกับไม้แล้ว เราใช้กลไก x lift ในการออกแบบโดยมีต้นกาลังจากกระบอกสูบนิวแมติกส์ซงึ่
เมื่อกระบอกสูบดันไปทางด้านขวากลไก x lift จะถูกดันขึน้ แสดงดังภาพที่ 7
3. กลไกจั บ ยึ ด แกนไม้ หลั ง จากวางไม้ กลไกนี้ จ ะท างานโดยใช้ ต้ น ก าลั ง จากกระบอกสู บ นิ ว แมติ ก ส์
เมื่อ กระบอกสู บดัน ขึ้น ด้า นบนผ่านช่อ งหัว พับเพื่อกั นไม้ ไม่ใ ห้เคลื่อ นที่ ขณะทาขั้ นตอนการพับหญ้ าแฝกทบกับไม้
แสดงดังภาพที่ 8
จักรเย็บไฟฟ้า
แท่งเหล็ก

ทิศทางการป้อน
แผงทบหญ้า
ภาพที่ 8 กลไกจับยึดแกนไม้

ภาพที่ 9 กลไกการเย็บ

4. กลไกการเย็บ ประกอบด้วย จักรเย็บกระสอบรุ่น GK26-1A และแท่งเหล็ก 2 แท่งซึ่งมีหน้าที่บีบหญ้าแฝก
ให้มีความหนาลดลงเพื่อสามารถเข้าบริเวณที่เย็บของจักรเย็บกระสอบได้แสดงดังภาพที่ 9
5. กลไกการเลื่อนแผงหญ้าแฝก หลังจากที่พับหญ้าแฝกทบกับไม้แล้ว กลไกนี้จ ะทางานโดยใช้ต้นกาลังจาก
มอเตอร์เกียร์เพื่อป้อนตับแฝกเข้าสู่บริเวณเย็บของจักรเย็บกระสอบ ดังภาพที่ 10 โดยความเร็วของตับหญ้าแฝกต้อง
เท่ากับความเร็วของการเย็บของจักรเย็บกระสอบซึ่งมีคา่ เท่ากับ 0.23 m/s (ค่าที่ได้จากการทดสอบขั้นต้น)

ภาพที่ 10 กลไกการเลื่อนแผงหญ้าแฝก

Proceedings
917

2.3 ขั้นตอนการทางาน

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการทางานของเครื่องจักร
จากภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการทางานของกลไกต่าง ๆ ของเครือ่ งจักร โดยเลข 0 หมายถึง กลไกยังไม่
ทางานและเลข 1 หมายถึง กลไกกาลังทางาน ซึ่งเครื่องจักรมีขนั้ ตอนการทางานดังนี้
0 > 1 ไม่มกี ลไกทางาน
1 > 2 กลไกกดทับแผงหญ้าแฝกให้อยูก่ ับทีจ่ ะทางานโดยการเลือ่ นแผ่นบนขึ้นเพื่อให้เราสามารถจัดเรียงหญ้า
แฝกและวางไม้บนหญ้าแฝกได้
2 > 3 กลไกจับยึดแกนไม้จะทางานเพื่อดันไม้ไม่ให้เคลื่อนที่ในจังหวะการพับ
3 > 4 กลไกการพับจะทางานเพื่อพับหญ้าแฝกทบกับแกนไม้
4 > 5 กลไกกดทับแผงหญ้าแฝกให้อยูก่ ับทีจ่ ะเลิกทางานและเลื่อนแผ่นบนลงมากดทับหญ้าแฝกที่ทาการพับ
ทบแกนไม้แล้วเพื่อป้องกันการเด้งกลับของหญ้าแฝก
5 > 6 กลไกจับยึดแกนไม้และกลไกการพับจะเลิกทางาน และเลื่อนกลับไปที่ตาแหน่งเดิม
6 > 7 กลไกการเลื่อนแผงหญ้าแฝกจะทางานเพื่อป้อนหญ้าแฝกเข้าสู่กระบวนการเย็บ
7 > 8 กลไกการเย็บจะทางานเพื่อเย็บหญ้าแฝกให้ยึดติดกัน
8 > 9 เมื่อเย็บเสร็จแล้วกลไกการเย็บจะเลิกทางาน กลไกการเลื่อนแผงหญ้าแฝกจะเลื่อนแฝงหญ้าไปจุดพัก
9 > 10 กลไกการเลื่อนแผงหญ้าแฝกจะเลิกทางาน และกลไกกดทับแผงหญ้าแฝกให้อยูก่ ับที่จะทางานโดย
การเลื่อนแผ่นบนขึ้นเพื่อให้เราสามารถนาตับแฝกทีผ่ ลิตเสร็จแล้วออกมาได้
2.3 วิธีการศึกษา
จากเครื่องต้นแบบที่ได้ออกแบบโดยใช้โปรแกรม SolidWorks แล้ว เรายังใช้โปรแกรม SolidWorks ในการ
คานวณหาค่าที่ใช้ในการเลือกขนาดของต้นกาลังกระบอกสูบนิวแมติกส์และมอเตอร์เกียร์ โดยใช้คาสั่ง Motion Study
ฟังก์ชัน Motion Analysis ดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 การใช้โปรแกรม SolidWorks คาสั่ง Motion Study และฟังก์ชัน Motion Analysis
จากภาพที่ 12 เราจะมีการกาหนดค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณ เช่น น้าหนักของชิ้นส่วนต่าง ทิศทางแรงโน้มถ่วง
ความเร็วของกลไกต่าง ๆ โดยการเคลื่อนที่ของกลไกต่าง ๆ เราจะใช้คาสั่ง Motor ในการป้อนค่าความเร็วให้กับชื้นส่วน
หรือต้นกาลังที่เราต้องการให้เคลื่อนที่ เพื่อนาไปคานวณหาค่าแรงที่นาไปใช้ในการหาขนาดของกระบอกสูบนิวแมติกส์
และแรงบิดที่นาไปใช้ในการหาขนาดของมอเตอร์เกียร์

ผลการศึกษา
จากการศึกษาด้วยโปรแกรม SolidWorks คาสั่ง Motion Study สามารถหาแรงที่นาไปคานวณเพื่อหาขนาดของ
กระบอกสูบนิวแมติกส์และแรงบิดที่นาไปใช้ในการหาขนาดของมอเตอร์เกียร์ได้ โดยได้ผลการทดสอบดังนี้
1. กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม้

ภาพที่ 13 การตัง้ ค่า(ภาพบน)และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของกลไกการพับ(ภาพล่าง)
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จากภาพที่ 13 ได้ทาการทดสอบตัง้ ค่าโดยให้ลูกสูบเคลื่อนที่ 156.5 mm ใช้เวลา 1 s พบว่าแรงสูงสุดที่ต้องใช้
เพื่อให้กลไกนี้ทางานเท่ากับ 134 N เวลา 0.55 s จะเห็นว่าแรงที่ใช้มีค่าน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นตาแหน่งที่กลไกหัวพับ
อยู่ที่จุดสูงสุดพอดี จากค่าที่ได้เราสามารถนาไปคานวณหาขนาดของกระบอกสูบนิวแมติกส์ได้จากสมการที่ 1 ได้เส้น
ผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบเท่ากับ 1.68 cm เลือกใช้กระบอกสูบขนาด 2 cm นาไปคานวณหาอัตราการใช้ลมตาม
สมการที่ 2 ได้อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.049 liters/s
2. กลไกกดทับแผงหญ้าให้อยูก่ บั ที่

ภาพที่ 14 การตัง้ ค่า (ภาพบน) และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของกลไกการทับหญ้าแฝก(ภาพล่าง)
จากภาพที่ 14 ได้ทาการทดสอบตั้งค่าโดยให้ลูกสูบเคลื่อนที่ 200 mm ใช้เวลา 1 s พบว่าแรงสูงสุดที่ต้องใช้
เพื่อ ให้ ก ลไกนี้ทางานเท่ า กั บ 1439 N และเมื่อ เวลาเพิ่ม ขึ้น แรงที่ ใ ช้จ ะมีค่ า ลดลง จากค่ า ที่ ไ ด้ เราสามารถน าไป
คานวณหาขนาดของกระบอกสูบนิวแมติกส์ได้จากสมการที่ 1 โดยแรงที่ได้ต้องนาไปแบ่งครึ่งในการคานวณเนื่องจาก
กลไกนี้เราใช้กระบอกสูบ 2 กระบอก แต่ละกระบอกสูบจะต้องรับแรงเท่ากับ 719.5 N จากการคานวณได้เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของกระบอกสูบเท่ากับ 3.9 cm เลือกใช้กระบอกสูบขนาด 4 cm นาไปคานวณหาอัตราการใช้ลมตามสมการ
ที่ 2 ได้อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.251 liters/s
3. กลไกจับยึดแกนไม้

ภาพที่ 15 การตัง้ ค่า (ภาพบน) และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของกลไกจับยึดแกนไม้ (ภาพล่าง)
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จากภาพที่ 15 ได้ทาการทดสอบตัง้ ค่าโดยให้ลูกสูบเคลื่อนที่ 100 mm ใช้เวลา 1 s พบว่าแรงสูงสุดที่ต้องใช้เพื่อให้
กลไกนี้ทางานเท่ากับ 39 N และเมื่อเวลาเพิ่มขึน้ แรงที่ใช้จะมีค่าใกล้เคียงกัน จากค่าที่ได้เราสามารถนาไปคานวณหาขนาด
ของกระบอกสูบนิวแมติกส์ได้จากสมการที่ 1 ได้เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบเท่ากับ 0.91 cm เลือกใช้กระบอกสูบ
ขนาด 1.2 cm นาไปคานวณหาอัตราการใช้ลมตามสมการที่ 2 ได้อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.011 liters/s
4. กลไกการเลื่อนแผงทบหญ้าเข้าสูจ่ ักรเย็บ

ภาพที่ 16 การตัง้ ค่า(ภาพบน)และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของกลไกกันไม้ (ภาพล่าง)
จากภาพที่ 16 ได้ทาการทดสอบตั้งค่าโดยให้เฟืองที่ขับเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1,718.8 องศา ต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการให้ตับหญ้าแฝกเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1.8 เมตร ซึ่งเฟืองต้องเคลื่อนที่ได้ 4.77 รอบหรือ 1,718.8 องศา โดยใช้
เวลา 7.82 s(ความเร็วรอบ 3.83 rad/s) พบว่าแรงบิดสูงสุดที่ต้องใช้เพื่อให้กลไกนี้ทางานเท่ากับ 1,173 N•mm(1.173 N•m)
และเมื่อเวลาเพิ่มขึน้ แรงที่ใช้จะมีค่าลดลง และเพิ่มขึน้ เมื่อเวลาผ่าน 4 s จากค่าที่ได้เราสามารถนาไปคานวณหาขนาดของ
มอเตอร์เกียร์ได้จากสมการที่ 4 ได้ขนาดของมอเตอร์เกียร์เท่ากับ 4.5 Watt

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาโดยใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบกลไกการทางานและหาขนาดของต้นกาลังที่ใช้
พบว่า แรงและแรงบิดที่ได้จากการคานวณของโปรแกรมนั้นยังไม่คิดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในระบบของกลไกต่างๆ
โดยค่าแรงและแรงบิดที่เกิดขึ้นถูกนาไปหาค่าขนาดของต้นกาลัง และสามารถเลือกขนาดของต้นกาลังได้ดังนี้
1. กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม้ ใช้ตน้ กาลังจากกระบอกสูบนิวแมติกส์ขนาด 2 cm อัตราการใช้
ลมเท่ากับ 0.049 liters/s
2. กลไกกดทับแผงหญ้าให้อยูก่ บั ที่ ใช้ตน้ กาลังจากกระบอกสูบนิวแมติกส์ 2 กระบอก แต่ละกระบอกสูบมี
ขนาด 4 cm อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.251 liters/s
3. กลไกกันไม้ ใช้ตน้ กาลังจากกระบอกสูบนิวแมติกส์ขนาด 1.2 cm อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.011 liters/s
4. กลไกการเลื่อนแผงทบหญ้าเข้าสูจ่ ักรเย็บ ใช้ตน้ กาลังจากมอเตอร์เกียร์ขนาด 4.5 Watt
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การลดการสั่นสะเทือนของเครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการต้านการสั่นสะเทือน
แบบแอคทีฟโดยใช้ตัวขับเปียโซ
Vibration reduction by active anti-vibration method using Piezo actuator on
auto atacker
อภิสิทธิ์ แก้วหนู1*
Aphisit Kaewnu1*
บทคัดย่อ
การสั่นสะเทือนถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญทางโครงสร้างวิศวกรรม ไม่วา่ ในงานโครงสร้างทางโยธาหรือ
ในงานโครงสร้างทางเครื่องกล ทั้งหมดล้วนประสบปัญหาทางด้านการสั่นสะเทือนด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรโรงงานที่มักเป็ นปัจจัยหลักส่งผลให้เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ตลอดจนลด
ประสิทธิภาพในสายการผลิต ทาให้งานที่ผลิตเกิดความล่าช้า หรือกาลังการผลิตที่ทาได้ต่อวันลดลง
ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนด้วยวิธีสเปกตรัมอนาไลซิส เพื่อศึกษารูปแบบ
ของการสั่นสะเทือนของเครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ณ ตาแหน่งที่สนใจ คือ แขนจับชิ้นงานและกล้อง ของทั้ง
3 โซน (L, C และ R) จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้วิธีการศึกษาดังกล่าวได้เลือกใช้วิธีการต้าน
การสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ โดยนาตัวขับเปียโซไปติดตั้งตามตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อสร้างการสั่นสะเทือนไปหักล้างกับ
การสั่นสะเทือนหลักของตาแหน่งที่สนใจซึ่งช่วยให้ตาแหน่งดังกล่าวมีการสั่นสะเทือนลดลง รวมถึงช่ วยลดการส่ง
ถ่ายแรงผ่านชิน้ ส่วนในเครื่องจักรซึ่งเป็นที่มาของความเสียหายในตัวชิน้ งานอีกด้วย
คาสาคัญ: การสั่นสะเทือน, สเปกตรัมอนาไลซิส, วิธีการต้านการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ, ตัวขับเปียโซ
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Abstract
Vibration is the one of main serious structural engineering problems. Whether in civil structures, or in
mechanical structures. All found the problems about vibration, especially the vibration problem in the factory
machinery. This is the main factor that causes the machine to damage. As well as reducing the efficiency in the
production line, Delayed production, or the production capacity is reduced per day.
So this research focuses on vibration analysis using spectral analysis to determine the vibration pattern on
auto-stacker at the location of the gripper and the camera of the 3 zones (L, C and R). Then the results of the
analysis to take advantage. The methods of this study have chosen to use active-vibration. The piezo-actuators
are mounted in different positions to generate the vibration for eliminating the dominant vibration of the positions
of interest. Including it also reduces the transmission of force through the parts in the machine, which is the source
of damage to the work piece as well
Keywords: vibration, spectral analysis, active anti-vibration, piezoelectric actuator

บทนา
ปัญหาการสั่นสะเทือนเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปในงานโครงสร้างวิศวกรรม [1] ทั้งในงานโครงสร้างทางโยธา เช่น
ถนน สะพาน ตึก เป็นต้น หรือในงานโครงสร้างทางเครื่องกล เช่น ระบบกลไก ชิ้นส่วน เครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งปั ญหาการสั่ นสะเทื อนในเครื่ อ งจั กรโรงงาน ที่ ส่ งผลท าให้ ช้ิ นส่ วนของเครื่ องจั กรเกิ ดความเสี ยหาย ลด
ประสิทธิภาพในสายการผลิต หรือกาลังการผลิตที่ทาได้ต่อวันลดลง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตอีกด้วย
โดยเครื่องจักรที่เราจะทาการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ เครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (Auto-Stacker)
แสดงดังภาพที่ 1 ของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (Western Digital) ซึ่งเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่อยู่ในสายการผลิตประเภท
ประกอบชิ้นส่วน ทาหน้าที่ประกอบชิ้นส่วน APFA แสดงดังภาพที่ 2 เข้ากับชิ้นส่วนที่เรียกว่า HGA แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 1 Auto-Stacker
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ภาพที่ 2 APFA

ภาพที่ 3 HGA
เครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์จะมีกล้องที่ เป็นส่วนประกอบของระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ (Visual
Inspection) ทาหน้าที่ถ่ายภาพก่อนมีการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ทางานโดยจะมีการกาจัดวงรูของ ACA และรูของ
แขนจับชิ้นงาน (Gripper) ก่อนที่จะประกอบชิ้นส่วน HGA เข้ากับ APFA แสดงดังภาพที่ 4 โดยกล้องจะทาหน้าที่เหมือน
ตาของหุ่นยนต์และช่วยให้แขนจับชิ้นงานเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่ถูกต้อง
รูของแขนจับ
ชิ้นงาน

รูของ ACA

ภาพที่ 4 การจากัดวงรูของ ACA และรูของแขนจับชิ้นงาน
ปัญหาที่พบคือมีบางครั้งหลังจากที่กล้องทาการถ่ายภาพแล้ว ระบบตรวจพบว่าขอบรูของ ACA และขอบรู
ของแขนจับชิ้นงานไม่ตรงกัน คือไม่สามารถคานวณระยะที่ถูกต้องได้ หรือเมื่อทาการตรวจจับขอบแล้วพบว่าไม่ผ่าน
มาตรฐานเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับตัวภาพมาตรฐาน (Master) ดังนั้นระบบจะทาการยกเลิกขั้นตอนการประกอบ
ชิ้นงานที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้สายการผลิตขาดความต่อเนื่อง
เราได้ตั้งสมมติฐานไว้ด้วยกัน 2 กรณี คือ กรณีแรกแขนจับชิ้นงานซึ่งมีหน้าที่หยิบ HGA เพื่อมาประกอบกับ
APFA เกิดการสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) แสดงดังภาพที่ 5 ซึ่งเป็นต้นกาลังขับเคลื่อนได้ส่ง
ถ่ายแรงผ่านชิ้นส่วนต่าง ๆ ทาให้ก่อนทาการประกอบชิ้นงาน ระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพจึงแสดงผลว่าขอบรู ACA
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และขอบรูของแขนจับชิ้นงานไม่ตรงกัน หรืออีกกรณี คือ กล้องของระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพเกิดการสั่นสะเทือน
เสียเองอันเนื่องมาจากชิ้นส่วนอื่น ๆ กาลังทางานและส่งถ่ายแรงมายังกล้อง ทาให้ขณะถ่ายภาพหน้าเลนส์เกิดการสั่น
ทาให้ แสดงผลว่าขอบรู ของ ACA และขอบรู ของแขนจั บชิ้นงานไม่ ตรงกั น จากสมมติฐานทั้ ง 2 กรณี ข้ างต้น ล้ วนมี
ส่วนสาคัญทาให้ขนั้ ตอนการประกอบชิ้นงานถูกยกเลิกทั้งสิน้

ภาพที่ 5 Gripper และ Servo Motor
ดังนั้น จากปัญหาข้างต้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์รูปแบบการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น บนเครื่อง
ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ณ ตาแหน่งของแขนจับชิ้นงาน ทั้ง 3 โซน ได้แก่ L, C และ R ตามลาดับ และที่ตาแหน่งของ
กล้อง ทั้ง 3 โซน ได้แก่ L, C และ R ตามลาดับ เช่นเดียวกัน จากนัน้ นาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปเลือกตัวขับเปียโซ [2] เข้ามา
ช่วยลดปัญหาการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นตามตาแหน่งต่าง ๆ ข้างต้นแบบเรียลไทม์ (Real-Time) ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา
- โปรแกรม LabVIEW สาหรับใช้ควบคุมเซ็นเซอร์และตัวขับเปียโซ
- โปรแกรม Microsoft Office Excel สาหรับเก็บข้อมูลที่ได้มาจากเซ็นเซอร์
2. เซ็นเซอร์
- ตัววัดความเร่งของ SparkFun แบบ 3 แกน รุน่ LIS331
- ใช้แรงดันไฟฟ้าต่า (3.5 V) สามารถตรวจวัดความเร่งได้ในช่วง ± 6g
- สามารถเก็บข้อมูลขาออกได้ในช่วง 0.5 Hz ถึง 1 kHz
3. DAQ Board
- รุ่น NI USB-6351 สาหรับเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ตัวกลางในการควบคุมเซ็นเซอร์และตัวขับเปียโซผ่านทางคอมพิวเตอร์แบบพกพา
- ให้แรงดันไฟฟ้าไม่สูง (< 10 V) และมีช่องต่อเซ็นเซอร์สาหรับข้อมูลฝั่งขาเข้าและขาออก
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4. ตัวขับ
- เปียโซเสียงแบบวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 mm และมีความหนา 0.54 mm
- มีนาหนั
้ กเบา ไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวน
- ใช้แรงดันไฟฟ้าต่า (< 10 V)
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา
เพื่อให้ทราบถึงที่มาของปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ จึงจาเป็นต้องมีการพูดคุยเพื่อทาความ
เข้าใจปัญหาเบื้องต้นอย่างละเอียด รวมถึงกาหนดขอบเขตความต้องการของผู้ประกอบการว่าต้องการให้เข้าไปช่วย
แก้ปัญหาในระดับไหน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการสั่นสะเทือน
เพื่อให้สามารถรู้ถึงลักษณะหรือรูปแบบของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรข้างต้น จึงจาเป็นต้องมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการนาเซ็นเซอร์วัดความเร่ งเข้าไปติดที่เครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ณ ตาแหน่งที่สนใจ
เพื่อเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือน ก่อนนาค่าข้างต้นไปวิเคราะห์ในลาดับต่อไป
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากเซ็นเซอร์วัดความเร่ง ซึ่งต่อผ่าน DAQ Board และถูกควบคุมด้วยโปรแกรม
LabVIEW ผ่านทางคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยหน้าต่างโปรแกรม LabVIEW ได้มีการแสดงค่าของสเปกตรัม (Spectral
Analysis) [3] ของการสั่นสะเทือนที่ได้มาเครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ โดยในเบื้องต้นเราได้ทาการทดลองกับ
เครื่องทดลองแกนเดี่ยว (1-Axis Module)
3.2 หลังจากวิเคราะห์สเปกตรัมของสัญญาณทาให้เราข้อมูลเบือ้ งต้นของการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลอง
แกนเดี่ยวว่ามีขนาดของความถี่หลัก (Dominant Frequency) และแอมพลิจูด (Amplitude) เท่าใด ทาให้เราสามารถ
เจาะจงไปช่วงความถี่และแอมพลิจูดที่เราต้องจัดการได้ ซึ่งมีความจาเป็นในการเลือกใช้ตัวขับเปียโซในขั้นตอนการลด
การสั่นสะเทือนในลาดับต่อไป
4. เลือกใช้ตัวขับเปียโซ
เมื่อได้ทราบถึงความถี่หลักและแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนในแต่ละจุดแล้ว ทาให้สามารถเลือกซื้อตัวขับที่
จะนามาใช้ลดการสั่นสะเทือนได้ โดยสเปคของตัวขับเปียโซที่เลือกจะต้องครอบคลุมช่วงของความถี่และแอมพลิจูดที่
เราได้จากการวิเคราะห์สเปกตรัมของสัญญาณ
5. ลดการสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์
เพื่อลดปัญหาการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลองแกนเดี่ยวขณะทางาน จึงจาเป็นต้องดาเนินการขั้นตอนนี้แบบ
เรียลไทม์ กล่าวคือ สามารถลดการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลองแกนเดี่ยวในขณะที่เครื่องกาลังสั่นสะเทือนได้ ทาได้
โดยการน าเซ็ น เซอร์ วั ด ความเร่ ง ไปติด ตั้ง ยั ง ต าแหน่ง ที่ ส นใจวั ด การสั่ น สะเทือ นของเครื่ อ งวั ด ทดลองแกนเดี่ ย ว
ซึ่งเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะทาหน้าที่เป็นตัวรับข้อมูลขาเข้า จากนั้นต่อเข้ากับ DAQ Board ซึ่งทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล โดยมี
คอมพิวเตอร์ซึ่งมี โปรแกรม LabVIEW เป็นตัววิเคราะห์ค่าที่ได้มาจากเซ็นเซอร์วัดความเร่งแบบเรียลไทม์ จากนั้น
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น จะมีการส่งข้อมูลขาออกให้กับตัวขับเปียโซซึ่งติดตัง้ อยู่กับชิ้นส่วนของเครื่องทดลองแกน
เดี่ยวด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ตัวขับเปียโซจะสร้างสร้างรูปแบบการสั่นเทือนที่มีความถี่และแอมพลิจูดเท่ากับของเครื่อง
ทดลองแกนเดี่ยว แต่มเี ฟส (Phase) ตรงข้าม เพื่อไปหักล้างกับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนั่นเอง
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ผลการศึกษา
เราได้ทาการทดลองการลดสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์โดยเบือ้ งต้นได้ทาการทดลองบนเครื่องทดลองแกนเดี่ยว
แสดงดังภาพที่ 6 ซึ่งเป็นตัวต้นแบบไว้สาหรับจาลองการทางานของเครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ โดยสาเหตุที่
ทดลองกับเครื่องทดลองแกนเดี่ยวข้างต้นเพราะมีพฤติกรรมการสั่นในแนวแกนเดียว (แกน x) ทาให้ง่ายต่อการศึกษา
และทาความเข้าใจ และสาเหตุที่เราได้เลือกใช้ตัวขับเปียโซในการทดลองการลดการสั่นสะเทือนในครั้งนี้ เนื่องจาก
พื้นที่ที่ใช้การติดตัง้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ บนเครื่องทดลองแกนเดี่ยว หรือแม้แต่กระทั่งเครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เองก็
ตามมีนอ้ ยมาก ทาให้เราไม่สามารถเลือกใช้วิธีลดการสั่นสะเทือนวิธีอื่นได้ และด้วยข้อจากัดด้านพื้นที่ขา้ งต้นทาให้เรา
จาเป็นต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและทางานกับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

ภาพที่ 6 เครื่องทดลองแกนเดีย่ ว
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ผลการทดลองเมื่อไม่มีการต้านการสัน่ สะเทือน
ข้อมูลการสั่นสะเทือนเบือ้ งต้นของเครื่องทดลองแกนเดี่ยว ก่อนที่จะมีการติดตั้งตัวขับเปียโซลงไป โดยจาก
การทดลองพบว่ามีความถี่หลักอยู่ที่ 12 Hz และมีแอมพลิจูดอยูท่ ี่ 0.0213 mm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ผลการทดลองเมื่อไม่มกี ารต้านการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลองแกนเดี่ยว
ผลการทดลองเมื่อมีการต้านการสั่นสะเทือน
เมื่อมีการติดตั้งตั วขับเปียโซลงไปยัง ตาแหน่ง ที่ต้องการลดการสั่นสะเทือ น โดยจากการทดลองพบว่า มี
ความถี่หลักอยู่ที่ 13 Hz และมีแอมพลิจูดอยู่ที่ 0.0180 mm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ผลการทดลองเมื่อมีการต้านการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลองแกนเดี่ยว
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จากการทดลองข้างต้นพบว่าเมื่อมีการติดตั้งตัวขับเปียโซลงไปยังชิ้นส่วนที่ต้องการลดการสั่นสะเทือนเครื่อง
ทดลองแกนเดี่ยวพบว่าแอมพลิจูดมีขนาดลดลง 0.0032 mm กล่าวคือความแรงของการสั่นของชิ้นส่วนดังกล่า วมี
ขนาดลดลงประมาณ 15.49%
หากต้อ งการลดความแรงของการสั่ น มากกว่า นี้จ าเป็ น ต้อ งเพิ่ม ขนาดของแอมพลิ จู ด ของ Piezoelectric
Actuator กล่าวคือการเพิ่มขนาดของแอมพลิจูดสามารถทาได้โดยการเติมมวลบางส่วนลงไปบนเครื่องทดลองแกน
เดี่ยวเพื่อเพิ่มน้าหนัก แสดงดังภาพที่ 9 ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบการทดลองใหม่โดยได้ทดลองเพิ่มมวลลงไปบนตัวขับ
เปียโซ โดยมวลที่ได้เพิ่มลงไป คือ เหรียญ 1 บาท ซึ่งมีน้าหนักสุทธิอยู่ที่ 3.4 กรัม โดยเราได้ทดลองเพิ่มมวลลงไป
ด้วยกัน 4 ขนาด ได้แก่ 3.4, 6.8, 10.2g และ 13.6g ตามลาดับ จากนั้นนาตัวขับเปียโซข้างบนไปติดตั้งที่เครื่องทดลอง
แกนเดี่ยวอีกครั้งเพื่อดูผลการทดลอง

ภาพที่ 9 มีการเติมมวลลงไปบนตัวขับเปียโซ
ผลการทดลองครั้งใหม่เมื่อไม่มตี ดิ ตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวล
ข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลองแกนเดี่ยวในการทดลองครั้งใหม่ก่อนที่จะมีการติดตัง้ ตัวขับเปียโซแบบ
เติมมวลลงไป โดยจากการทดลองพบว่ามีความถี่หลักอยู่ที่ 11 Hz และมีแอมพลิจูดอยู่ที่ 0.0241 mm ตามลาดับ แสดง
ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ผลการทดลองครัง้ ใหม่เมื่อไม่มตี ดิ ตัง้ ตัวขับเปียโซแบบเติมมวลลงไป

Proceedings
930

และเมื่อมีการติดตัง้ ตัวขับเปียโซลงไป (ยังไม่มีการเติมมวล) พบว่ามีความถี่หลักอยู่ที่ 11.50 Hz และมีแอมพลิจูด
อยู่ที่ 0.0183 mm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 11 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 24.07% จากก่อนหน้า

ภาพที่ 11 ผลการทดลองครัง้ ใหม่เมื่อมีติดตั้งตัวขับเปียโซแบบไม่เติมมวลลงไป
ผลการทดลองครั้งใหม่เมื่อมีตดิ ตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวล
เมื่อมีการเติมมวลขนาด 3.4 กรัม ลงไปบนตัวขับเปียโซ พบว่ามีความถี่หลักอยู่ที่ 10.00 Hz และมีแอมพลิจูด
อยู่ที่ 0.0176 mm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 12 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 3.83% จากก่อนหน้า

ภาพที่ 12 ผลการทดลองครัง้ ใหม่เมื่อมีติดตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวล 3.4 กรัม
เมื่อมีการเติมมวลขนาด 6.8 กรัม ลงไปบนตัวขับเปียโซ พบว่ามีความถี่หลักอยู่ที่ 11.00 Hz และมีแอมพลิจูด
อยู่ที่ 0.0165 mm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 13 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 6.25% จากก่อนหน้า
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ภาพที่ 13 ผลการทดลองครัง้ ใหม่เมื่อมีติดตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวล 6.8 กรัม
เมื่อมีการเติมมวลขนาด 10.2 กรัม ลงไปบนตัวขับเปียโซ พบว่ามีความถี่หลักอยู่ที่ 10.50 Hz และมีแอมพลิจูด
อยู่ที่ 0.0145 mm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 14 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 12.12% จากก่อนหน้า

ภาพที่ 14 ผลการทดลองครัง้ ใหม่เมื่อมีติดตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวล 10.2 กรัม
และสุดท้ายเมื่อมีการเติมมวลขนาด 13.6 กรัม ลงไปบนตัวขับเปียโซ พบว่ามีความถี่หลักอยู่ที่ 11.00 Hz และมี
แอมพลิจูดอยูท่ ี่ 0.0141 mm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 15 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 2.76% จากก่อนหน้า

Proceedings
932

ภาพที่ 14 ผลการทดลองครัง้ ใหม่เมื่อมีติดตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวล 13.6 กรัม
จากการทดลองข้างต้นพบว่าเมื่อมีการติดตั้ง ตัวขับเปียโซแบบเติมมวลลงไปยัง ตาแหน่ง ที่ต้องการลดการ
สั่นสะเทือนบนเครื่องทดลองแกนเดี่ยว พบว่ายิ่งมีการเติมมวลลงบนตัวขับเปียโซมากขึ้นก็จะสามารถสร้างแอมพลิจูด
ที่จะไปลดการสั่นสะเทือนได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้มวลที่เติมลงไปบนตัวขับเปียโซก็มีข้อจากัด กล่าวคือถึงแม้จะเติมมวลลง
ไปบนตัวขับเปียโซมากกว่านี้แต่ ความสามารถในการลดการสั่นสะเทือนก็ไม่ต่างจากเดิมมากนัก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
น้าหนักของมวลที่เพิ่มมากขึน้ ทาให้ตัวขับเปียโซไม่สามารถทาได้เต็มประสิทธิภาพ แสดงดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่เติมลงไปกับแอมพลิจูด
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สรุปผลการศึกษา
จากการทดลองพบว่าตัวขับเปียโซสามารถช่วยลดความแรงของการสั่นสะเทือนในชิ้นส่วนของเครื่องทดลอง
แบบแกนเดี่ยวแบบเรียลไทม์ได้จริง ซึ่งหากต้องการลดความแรงของการสั่นสะเทือนมากกว่าเดิมก็สามารถทาได้โดย
การเพิ่มมวลลงบนตัวขับเปียโซโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขนาดของแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนขณะทาการต้าน
การสั่นสะเทือนของชิน้ ส่วนของเครื่องทดลองแบบแกนเดี่ยว โดยจากผลการทดลองพบว่าเมื่อเติมมวลลงไป 13.6 กรัม
สามารถลดการสั่นสะเทือนจากสภาวะเริ่มต้นได้ 41.49% แต่ทั้งนี้จากการทดลองยังพบว่าไม่สามารถเติมมวลไปได้
มากกว่านี้เนื่องจากมวลที่เพิ่มขึน้ ทาให้ตัวขับเปียโซไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังเกตได้จากตัวเลขการ
ลดการสั่นสะเทือนที่ลดลง
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การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน
กรณีศกึ ษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
The study of causal factors affecting delays in the retaining wall construction:
A case study of Klong Sam sub-district administrative organization, Pathum Thani
province
อุลินท์ บัวพุด1* วัณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์1 และเอนก เนรมิตรครบุรี1
Ulin Buaput1*, Weenuttagant Rattanatheerawong1 and Anek Neramitkornburi1
บทคัดย่อ
งานศึกษาค้นคว้าอิสระนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่สง่ ผลต่อความล่าช้าและศึกษาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดินกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจานวน 23 คน จากจานวนกลุ่มประชากรทั้งหมด อีกทั้งใช้การสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่มผู้ ทรง
คุณวุฒแิ ละผู้มีประสบการณ์เพื่อสนทนากลุ่ม (Focus Group)
จากผลการศึกษาค้นคว้าจากการแจกแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีอายุ 31 - 40 ปี เป็นผู้รับเหมางานโครงการ มีประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี ซึ่งระดับ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่สง่ ผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดินฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านเครื่องจักร มีผลกระทบมากที่สุด รองลงมาด้านแผนงานและการควบคุม และด้านวัสดุ สาหรับ
แนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่มหลัก ที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพง
กันดิน กรณีศกึ ษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
พบว่าด้านความสัมพันธ์กับสัญญา มีผลกระทบมากที่สุด รองลงมาด้านแรงงาน ด้านวัสดุ ตามลาดับ สรุปผลจากการ
จัดสนทนากลุ่ม ปัจจัยด้านเครื่องจักรที่เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความล่าช้าฯ พื้นที่ที่ทาการก่อสร้างเขื่อนกาแพงกัน
ดินดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกับการเตรียมพื้นที่ ควรจัดหาเครื่องจักรหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ควรมีการเจาะสารวจชั้น
ทางของดิน อีกทั้งควรจัดทางบประมาณที่เกี่ยวกับการสารวจข้อมูลของชั้นดินเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคานวณ
โครงสร้างของเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ในอนาคต ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคัดเลือกบริษัทที่มีความพร้อม
ในด้านเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นเครื่องจักรที่ไม่ต้องมาซ่อมแซมขณะปฏิบัติงานทาให้เกิดการล้าช้าในการก่อสร้าง
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ทาให้สูญเสียเวลาและแผนงาน
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Abstract
This independent study is a case study aiming to investigate factors causing delays in the construction of
a retaining wall at Khlong Sam Subdistrict Administrative Organisation, Pathum Thani. It also aims to study
preventive measures for and solutions to such delays. Research data were collected from questionnaires completed
by 23 participants who were involved in the construction project, document synthesis, and discussions of a focus
group which included a group of qualified and experienced individuals.
Questionnaire respondents were all male with the age range of 31-40 years old. They had a Bachelor
Degree and were project contractors for 6-10 years’ work experience. Overall, the results showed that factors
causing the delays in building the retaining wall were at the moderate level. When considering each factor
individually, the three factors that affected the construction of the retaining wall and caused the most construction
delays were machinery, planning and handling, and materials respectively. The solutions to the nine main individual
causes of construction delays were found to be at the high level with contracts, construction workers, and materials
being the factors that had the greatest impact on delays in building the retaining wall respectively. The findings of
the focus group discussions revealed that machinery was the key factor causing construction delays. Moreover,
the construction site of this particular retaining wall was found to have made it difficult for the construction team
to prepare the area before the construction started. It was also recommended that new machinery and construction
innovations be utilized, the ground layers of the construction area be explored, the budget for the ground layer
exploration be established as this information could be used as a database to effectively calculate the structure of
anchor piles of future buildings, and companies with new machinery be chosen so that time would not be wasted
on repairing machinery, which caused construction delays.
Keywords: factors, affecting, delay, retaining wall’s construction

บทนา
จังหวัดปทุมธานีนับว่าเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง
อาคารโรงเรียน อาคารอนามัยประจาพื้นที่ งานก่อสร้างถนน ตรอก ซอย งานก่อสร้างเขื่อน แนวกาแพงกันดิน บ่อ คลอง
บึงและงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ เสริมสร้างสวัสดิการของประชาชนใน
พื้นทีแ่ ละเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างบูรณาการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ได้เกิดสภาวะการทรุดตัว
ของถนนเลียบคลองระบายน้าที่สามซึ่งเกิดจากสาเหตุน้าในคลองลดระดับลงอย่างรวดเร็วทาให้ถนนเลียบคลองมีการ
ทรุ ด ตั ว อย่า งฉั บพลั น ดั ง นั้น ทางองค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลคลองสามจึ งมีน โยบายจัด ทาโครงการกาแพงกันดิน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ กอย่างเร่ งด่ ว น เพื่อ ปรั บปรุ ง ให้ พ้ืน ที่ ดัง กล่ าวให้ มีส ภาพปกติ งานก่ อ สร้ า งกาแพงกั นดิ นนั้นมี
ความสาคัญเป็นอย่างมากในการก่อสร้าง เพราะเป็นการก่อสร้างในจุดที่มีพ้ืนที่จากัด เช่น ในพื้นที่บริเวณแนวคลอง
ไหล่ทาง แนวร่องกลางถนนหรือบริเวณฝั่งแม่น้า เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่งหรือดินสไลด์ (Slide) ดินถล่มหรือน้าเซาะ
เข้าพื้นทีเ่ ป็นต้น
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โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นดินถือเป็นโครงการที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชนใน
พื้น ที่ เป็ น อย่า งมาก หากเกิ ด ความล่ าช้า ในการก่ อสร้ างจะก่ อ ให้เกิ ดอั น ตรายต่อ ชีวิตและทรั พย์สิ นต่อ ประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ถนนสัญจร อีกทั้งการขาดการบริหารจัดการ การวางแผนการก่อสร้างที่ถูกต้องจะได้รับผลกระทบ
อย่างมาก รวมทั้งงบประมาณแผ่นดินที่สูญเสียไป ดังนั้น ผู้คน้ คว้าอิสระเล็งเห็นว่าหากมีการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่
ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี
นั้นจะทาให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งสามารถนาเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขความ
ล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ประชาชนในพื้นที่ และมีความปลอดภัย ทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินการควบคุม
การก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ และ
สามารถนาไปกาหนดแนวทางเพื่อนาเสนอ นโยบายเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ใน
โครงการการก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่น ๆ ได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความล่าช้าและศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในการ
ก่อสร้างกาแพงกันดินกรณีศกึ ษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
วุฒิกำรศึกษำ
อำยุ
ตำแหน่ง
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
สาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่ม

1. วัสดุ
2. แรงงำน
3. เครื่องจักร
4. กำรเงิน
5. คำสั่งเปลีย่ นแปลงงำน
6. ควำมสัมพันธ์กับข้ำรำชกำร
7. แผนงำนและกำรควบคุม
8. สภำวะแวดล้อม
9. ควำมสัมพันธ์กับสัญญำ
(Assaf, 1995 อ้ำงถึงใน วรำพล จันทนสิน, 2553)

ปัจจัยที่เป็นสำเหตุทสี่ ่งผลต่อควำมล่ำช้ำใน
กำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินกรณีศึกษำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองสำมจังหวัด
ปทุมธำนี
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วิธีการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่สง่ ผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศกึ ษา องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลคลองสาม จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ผู้ ศึ ก ษาใช้ ร ะเบี ย บวิ จั ย แบบบรรยาย (Descriptive Research) มี ขั้ น ตอน
การศึกษาดังนี้
1. กาหนดปัญหาที่จะดาเนินการศึกษาค้นคว้า
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าของ
งานก่อสร้างทีเคยมีผู้ศึกษามาแล้วมาประยุกต์เข้ากับงานค้นคว้าอิสระ
3. การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางป้องกันและแก้ไขความล่าช้าการก่อสร้างกาแพงกันดิน งาน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สรุปผลการศึกษาค้นคว้าจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเสนอแนะ
ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบีย บวิธีการวิจัย แบบบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งกาหนดประชากร (population)
จานวน 23 คน คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศกึ ษา องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสาม จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจั ยที่เป็น
สาเหตุที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่มหลัก ได้แก่ วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร การเงิน
คาสั่งเปลี่ยนแปลงงาน ความสัมพันธ์กับข้าราชการ แผนงานและการควบคุม สภาวะแวดล้อม ความสัมพันธ์กับ
สัญญา (Assaf, 1995 อ้างถึงในวราพล จันทนสิน, 2553) เป็นแบบสอบถามวัดผลกระทบเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา
ความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน โดยใส่หมายเลข 1 - 5 ในช่องจัดลาดับความสาคัญ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่ม
หลัก ที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี แบ่งเป็น 5 ระดับความคิดเห็น คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งผู้ศึกษาดาเนินเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ขอหนังสือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อขออนุญาต องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อทาการแจกแบบสอบถามจากนั้นจัดส่งแบบสอบถามพร้อมคาชี้แจงด้วยตนเอง โดยขอ
ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จานวน 23 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100%
ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมทางสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป SPSS เพื่ อ วิ เ คราะห์ ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถามโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) และ สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ความล่าช้าพร้อมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่มหลัก มา
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วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (xˉ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) สาหรับแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ศึกษาทาการสรุปเนื้อหาสาคัญและนาเสนอเป็นเชิงบรรยาย พร้อมทั้ง
ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขความล่าช้าการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อ รวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมีผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการ
สนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิ ดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวาง
ละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 5 คน ซึ่งเลือกมาจากกลุ่มประชากร

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาปริญญาตรี อายุส่วนใหญ่มี
อายุ 31 - 40 ปี ตาแหน่งผู้รับเหมางานโครงการ มีประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี สาหรับ
ส่วนที่ 2 พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ด้านวัสดุ
วัสดุ อุปกรณ์ จัดส่งล่าช้า
วัสดุ อุปกรณ์ ไม่มปี ระสิทธิภาพ และไม่ทันสมัย
ด้านแรงงาน
แรงงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในงานที่ทา
แรงงานไม่มแี รงจูงใจในการทางาน จึงขาดความใส่ใจ
ด้านเครื่องจักร (Machine)
พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถนาเครื่องจักรหนักเข้าทางานได้
อุปกรณ์เครื่องจักรไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
ด้านการเงิน
การขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนของบริษัทรับเหมา
การเบิกใช้เกินงบประมาณที่ตงั้ ไว้ ทาให้ต้องโอนงบประมาณ
ขั้นตอนในการถ่ายทอดคาสั่งเปลี่ยนแปลง ยุ่งยาก ซับซ้อน
การสั่งงานในการเปลี่ยนแปลง ล่าช้า ทาให้ไม่สามารถแก้ไข
ได้ทันเวลา
ด้านความสัมพันธ์กับข้าราชการ
การมีความสัมพันธ์กับข้าราชการทาให้ขาดระเบียบวินัยใน
การทางาน
การมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ราชการท าให้ ก ารควบคุ ม งานไม่
เข้มงวด จริงจัง
ด้านแผนงานและการควบคุม
ขาดแผนงานที่ชัดเจนในการควบคุมและประสานงาน
โครงการฯ
ผู้ควบคุมงาน ขาดความเอาใจใส่ในการติดตามงาน
ด้านสภาวะแวดล้อม
ในฤดูฝนทาให้การก่อสร้างทาได้ลาบาก
มี ก ารประท้ ว งจากชุ ม ชน หรื อ ผู้ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ท าให้ ไ ม่
สามารถก่อสร้างได้เวลาที่กาหนดไว้
ด้านความสัมพันธ์กับสัญญา
ขาดความเข้าใจในข้อมูลรายละเอียดของสัญญาอย่างชัดเจน
ถูกต้อง
ขั้นตอนการจัดทาสัญญา ยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า

ระดับผลกระทบ
Mean
S.D.
ระดับ
3.65
3.52

1.11
1.12

มาก
มาก

3.52
3.26

1.04
0.96

มาก
ปานกลาง

3.83
3.43

0.78
0.99

มาก
ปานกลาง

3.43
2.78
2.70
2.57

0.79
1.20
1.15
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.09

1.08

ปานกลาง

2.91

1.00

ปานกลาง

3.57

0.51

มาก

3.35

0.83

ปานกลาง

3.70
2.17

1.06
0.98

มาก
น้อย

2.39

0.84

น้อย

2.30

0.97

น้อย
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ส่วนที่ 3 สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่ม
หลัก ที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี ได้แก่
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
Mean
S.D.
ระดับ
ด้านวัสดุ
ควรทาการส่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์เป็นวัสดุพเิ ศษ ล่วงหน้า
4.09
1.00
มาก
ควรมี ก ารวางแผนเบิ ก ใช้ วั ส ดุ ต ามหลั ก First In First Out
3.83
0.87
มาก
(FIFO)
ด้านแรงงาน
ฝึกอบรมผู้ควบคุมโครงการและโฟร์แ มนถึ งหลักจิ ต วิ ทยา
4.53
1.22
มากที่สุด
การปฏิบัตงิ านกับชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
สร้างจิตสานึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
3.57
1.20
มาก
ละเลย ขาดความเอาใจใส่ในการทางาน
ด้านเครื่องจักร
จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องจักรให้เพียงพอและทันสมัย พร้อม
3.91
1.00
มาก
ใช้งาน
วางแผนการใช้เครื่องจักรเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานเพื่อรอ
3.74
1.21
มาก
คอยเครื่องจักร
ด้านการเงิน
วางแผนการเบิกจ่ายของโครงการตามความคืบหน้าของงาน
3.78
1.13
มาก
วางแผนการเบิกใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ให้ครอบคลุมส่วนงาน
3.65
1.11
มาก
ทั้งหมด
ด้านคาสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
การสั่งงานในการเปลี่ยนแปลง ควรดาเนินการอย่างรวดเร็ว
3.87
1.10
มาก
รอบคอบ
หลีกเลี่ยงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานในระหว่างดาเนินการ
3.57
1.04
มาก
ก่อสร้าง ที่ไม่จาเป็น
ด้านความสัมพันธ์กับข้าราชการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเหมาที่ได้รับคัดเลือกอย่างละเอียด
3.83
1.15
มาก
กาหนดบทลงโทษให้ชัดเจน รุนแรง หากมีความสัมพันธ์กับ
3.57
1.20
มาก
ข้าราชการในการทุจริต
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ปัจจัยการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ด้านแผนงานและการควบคุม
คัดเลือกช่างเทคนิค หรือ วิศวกรที่มีประสบการณ์และทักษะ
ในการควบคุมงาน
วางแผนงานที่ ชั ด เจนในการควบคุ ม และประสานงาน
โครงการฯ
ด้านสภาวะแวดล้อม
ศึกษาผลกระทบสภาวะแวดล้อมล่าช้า ทาให้โครงการฯ ก่อน
เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
ทาความเข้าใจ ให้ความรู้ชุมชน หรือผู้อาศัยในพืน้ ที่ก่อนเริ่ม
ดาเนินการก่อสร้าง
ด้านความสัมพันธ์กับสัญญา
ผู้เกี่ยวข้องควรความเข้าใจในข้อมูลรายละเอียดของสัญญา
อย่างชัดเจน ถูกต้อง
ข้อความในสัญญาต้องชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย รัดกุม

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
ระดับ
3.83

1.15

มาก

3.39

0.99

ปานกลาง

4.09

0.90

มาก

3.61

1.08

มาก

4.09

0.79

มาก

3.87

0.81

มาก

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31 - 40 ปี เป็นผู้รับเหมางาน
โครงการ มีประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่สง่ ผลต่อความล่าช้า
ในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศกึ ษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแต่ละด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ดังนี้
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ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความล่ า ช้ า ในการก่ อ สร้ า งก าแพงกั น ดิ น
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านเครื่องจักร มีผลกระทบมากที่สุด รองลงมาด้านแผนงานและการควบคุม และ ด้านวัสดุ

1. ด้านเครื่องจักร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถนาเครื่องจักรหนัก
เข้าทางานได้มีผลกระทบมากที่สุ รองลงมาการใช้เครื่องจัก รถูกจากัดด้ว ยช่ว งเวลา และ อุปกรณ์เครื่องจัก รไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย
2. ด้านแผนงานและการควบคุม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบว่า ขาดแผนงานที่ชัดเจนในการ
ควบคุมและประสานงานโครงการฯ มีผลกระทบมากที่สุด รองลงมาความขาดประสบการณ์และทักษะในการควบคุม
งานของช่างเทคนิค หรือ วิศวกร และ ผู้ควบคุมงาน ขาดความเอาใจใส่ในการติดตามงาน
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3. ด้านวัสดุ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดส่งล่าช้า รองลงมาวัสดุ
อุปกรณ์ ไม่มปี ระสิทธิภาพ และไม่ทันสมัย และ วัสดุ อุปกรณ์เป็นวัสดุพเิ ศษ ทาให้เสียเวลารอคอย
ส่วนที่ 3 สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่ม
หลัก ที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกาแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี ปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่

1. ด้านวัสดุ ควรทาการส่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์เป็นวัสดุพิเศษ ล่วงหน้า อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรมีวัสดุ
อุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย พร้อมใช้งาน และควรมีการวางแผนเบิกใช้วัสดุ
2. ด้านแรงงาน ควรฝึกอบรมผู้ควบคุมโครงการและโฟร์แมนถึงหลักจิตวิทยาการปฏิบัตงิ านกับชุมชนเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ รองลงมาฝึกอบรม ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะในงานที่ทา และสร้างแรงจูงใจในการทางาน
3. ด้านเครื่องจักร ควรมีการจัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องจักรให้เพียงพอและทันสมัย พร้อมใช้งาน ควรวางแผน
การใช้เครื่องจักรเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานเพื่อรอคอยเครื่องจักร
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อทาความเข้าใจแบบ รายละเอียด ศึกษาสภาพแวดล้อม พื้นที่ การจราจร เพื่อการ
ขนย้ายวัสดุ พื้นที่จัดเก็บวัสดุ ควรตรวจสอบควบคุมความคื บหน้าตามลักษณะของเนื้องานให้สอดคล้องกับงวดงาน
และควรจัดเตรียมสถานที่บริเวณใกล้เคียงสาหรับพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนงาน
สรุปผลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ปัจจัยด้านเครื่องจักรที่เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างกาแพงกันดินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ที่ทาการก่อสร้างเขื่อนกาแพงกันดินดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกับการ
เตรียมพื้นที่ ควรจัดหาเครื่องจักรหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ควรมีการเจาะสารวจชั้นทางของดิน เพราะจะได้ทราบถึง
ลักษณะที่แท้จริงของดิน ควรจัดทางบประมาณที่เกี่ยวกับการสารวจข้อมูลของชั้นดินเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคานวณ
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โครงสร้างของเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ในอนาคต ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคัดเลือกบริษัทที่มีความพร้อม
ในด้านเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นเครื่องจักรที่ไม่ต้องมาซ่อมแซมขณะปฏิบัติงานทาให้เกิดการล้า ช้าในการก่อสร้าง
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ทาให้สูญเสียเวลาและแผนงาน ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการให้คะแนน
เครื่องจักรของบริษัทฯเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในอนาคตไว้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าด้านเครื่องจักรที่เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างกาแพงกันดิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี รองลงมาด้านแผนงานและการควบคุม และ ด้านวัสดุ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้
ศราวุฒิ ยศภูมิ (2557) เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่า ช้าในงานก่อสร้างแท่น ขุด เจาะ
ปิโตรเลียม วัตถุประสงค์เพื่อระบุค่าลาดับความสาคัญและเสนอแนะแนวทางป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยที่มี
ผลกระทบกับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบวิศวกรรม
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดซือ้ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ปัจจัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในภาพรวมมากที่สุด 10 ลาดับแรก ซึ่งปัจจัยที่มี
ผลกระทบมากที่สุดได้แก่ การผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์มคี วามล่าช้า
ฉั น นนรี ชะอุ่ม (2559) เรื่อ งปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อ ความล่ า ช้าของงานก่อ สร้ า งในโครงการบ้ า นจัด สรรระบบ
สาเร็จรูป ในการศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความล่าช้าที่เกิดขึ้นและวิธีการเร่งงานในแต่ละวิธีเพื่อนาเสนอวิธีการ
เร่งงานที่เหมาะสมกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้างต่าง ๆ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิด
ความล่าช้าของงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรระบบสาเร็จรูปมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การขาดแคลนแรงงาน
วัสดุไม่เพียงพอ ส่งวัสดุไม่ทัน และปัญหาด้านการเงิน
ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็ นว่าควรใช้เทคโนโลยีทางการก่อสร้างใหม่ ๆ หรือใช้โปรแกรม (Program) ในการ
บริหารจัดการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านเอก (E - Document) เช่น ด้านจัดซื้อเพื่อทราบถึงรายการวัสดุและ
รายละเอียดของบริษัท ฯ วัน / เวลา วัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง เอกสารการจัดซือ้ จัดจ้าง การติดตามสถานการณ์ของงาน
ในด้านต่าง ๆ (Status) การติดตามแผนงานของโครงการ (Schedule Time) เพื่อได้รับทราบถึงแผนงานโครงการ ต้นทุน
และเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการแก้ไขความล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โครงการอื่น ๆ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยดีด้วยความเมตตากรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีจาก ดร.เอนก
เนรมิ ต รครบุ รี อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระที่ ใ ห้ ค าแนะน าในเรื่ อ งงานศึ ก ษาค้ น คว้ า และขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการสอบการโครงการ ฯ การค้นคว้าอิสระซึ่งประกอบไปด้วย ดร.เฉลย คงปรีพันธุ์ ประธานกรรมการการ
ค้นคว้าอิสระ ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ กรรมการและ รองศาสตราจารย์นุกูล ชูทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คาแนะนา
ข้อคิดเห็นตลอดจนการเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง กรุณาดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดีเสมอมา
ทาให้ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้รับแนวทางในการศึกษาหาความรู้และแนวทางในการดาเนินการศึกษาค้นคว้า ส่งผลให้
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ทุกๆท่านที่ให้
ความรู้ ความเอาใจใส่ ผู้ศกึ ษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพไว้ ณ ที่นดี้ ้วย
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การทิ้งงานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ :กรณีศึกษาสานักงานคณะ กรรมการการ
อุดมศึกษา
The work abandonment of contractor in government construction projects
A case study of office of the higher education commission, Thailand
บุญรักษ์ แวนบอเซอร์1* และ กาพล ทรัพย์สมบูรณ์1
Boonruk Vanborsel1* and Kumpon Subsomboon1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึก ษา และวิเคราะห์รายละเอียดของการทิ้งงานชองผู้รับจ้างในโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐ กรณีศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 1) ทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นการทิ้งงานจากหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้ ง
งานของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2559 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผู้ทิ้งงานก่อสร้างเพียง
15 โครงการ (ร้อยละ 2.11) แต่มีมูลค่ารวมของการทิ้งงานสูง ที่สุด คือ 1,154.20 ล้านบาท (ร้อยละ 45.74) ซึ่งส่งผล
เสียหายต่องบประมาณแผ่นดินอย่างรุนแรง โดยสาเหตุที่ ผู้รับจ้างทิ้งงานเนื่องจากมีการดาเนินการก่อสร้างพร้อมกัน
หลายโครงการ แม้ว่า ผู้ รับจ้ า งจะเป็ น บริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ มีข นาดใหญ่ มีศั ก ยภาพและความพร้ อ มในการ
ดาเนินการก่อสร้าง แต่เมื่อโครงการหนึ่งโครงการใดเกิดปัญหาจึงมีผลกระทบไปยังโครงการอื่น และไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ส่งผลให้มีการทิ้งงานในท้ายที่สุด ซึ่งจากศึกษามีข้อแนะนาให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรจะกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างไว้เป็นบรรทัดฐาน เพื่อที่จะทาให้การทิ้งงานของผู้
รับจ้างลดลง
คาสาคัญ: การทิง้ งาน โครงการก่อสร้างภาครัฐ, ส่วนราชการ, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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Abstract
This article aims at studying and analyzing the work abandonment of contractor in government
construction projects : A Case study of Office of the Office of the Higher Education Commission, Thailand. The
research methodology comprises: 1) literature review and related research. 2) data collection by search the list of
contractor from a circular letter of The Committee on Procurement ,The Comptroller General’s Department ,Ministry
of Finance. 3) Analyzing data by statistics process. The study concluded that during 2555 – 2559 the amount of
15 construction projects (2.11%) under the OHEC has been abandoned, the cost of these abandoned projects worth
1 ,1 5 4 .20 million baht (45.74%), resulting severely damage to the state budget. The reason that the contractor
abandoned due to the construction of many projects. Although the company is large, has potential and readiness
in the construction job. But When a project has a problem, it will affect other projects and if the problem can not
be solved, it will cause the company abandoned the construction project. This study recommended that the Office
of the Higher Education Commission should be strictly defined the contractor prequalification according to state
regulations. In order to reduce work abandonment by the contractor in government construction projects.
Keywords: work Abandonment, government construction projects, government agency, office of the Higher
education commission

บทนา
ในอดีตที่ผ่านมา การจ้างก่อสร้าง (Contracting of Construction) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีปัญหาการทิ้งงานเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทาให้ทางภาครัฐ
สู ญเสี ยโอกาสในการใช้งานประโยชน์จากสิ่ งก่ อสร้ าง และสร้ างความเสี ยหายต่อทรั พย์สิ นภาครั ฐเป็ นจ านวนมาก
เมื่อกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สื่อออนไลน์ได้เสนอข่าวผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางเข้าตรวจอาคารหอประชุม
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อยู่ในสภาพทิ้งร้าง หลังจากผู้รับเหมาทิ้งการก่อสร้าง
ซึ่งตัวอาคารเริ่มก่อสร้างเฟสแรก เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างตัวอาคารสูง 2 ชั้นด้วยงบประมาณ 262.40 ล้านบาท โดย
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2552-2554 และเฟสสอง เป็นการก่อสร้างระบบภายในพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เริ่มก่อสร้างปี 2556
และมีการต่อสัญญาการก่อสร้างจนสิ้นสุดสัญญาในเดือนสิงหาคม 2557 แต่ผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและ
ได้ทิ้งงาน โดยได้มีการเบิกงบประมาณไปแล้วทั้งหมด 4 งวด เป็นเงิน 49 ล้านบาทเศษ คงเหลืองวดสุดท้าย ประมาณ
13 ล้านบาทเศษ จนล่วงเลยมาถึง 16 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยจึงได้ทาการบอกเลิกสัญญา ซึ่งจากเหตุการณ์
ดั ง กล่ า ว ท าให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ส ามารถเข้ า ไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ส่ ง ผลงบประมาณแผ่ น ดิ น เสี ย หายกว่ า
300 ล้านบาท นอกจากนี้ในส่วนของทางมหาวิทยาลัย พบความบกพร่องที่ปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังมานานเกือบ 2 ปี กว่าจะ
พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง อีกทั้งไม่ยับยั้งเงินค้าประกันการก่อสร้าง ซึ่งทาให้งบประมาณรัฐเสียหายทั้งหมดด้วย
(กรุงเทพธุรกิจ, 2559) (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) และยังมีข่าวการทิง้ งานเกิดขึน้ ต่อเนื่องอยู่เป็นเนื่อง ๆ
สาหรับปัญหาการทิ้งงานอาจเกิดจากสาเหตุหลาย ๆ ด้าน เช่น ผู้รับจ้างไม่ได้ประเมินศักยภาพทางการเงินก่อน
การรับงาน รับงานเกินความสามารถที่จะดาเนินการได้ ดาเนินการก่อสร้างพร้อมกันหลายโครงการ เบิกงวดงานเกินกว่า
ที่ได้ดาเนินการ งวดงานที่เหลือไม่เพียงพอที่จะดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากการต่อสัญญาหลาย
ครั้ง เงินค่าปรับจากการดาเนินงานล่าช้า รวมทั้งผู้รับจ้างขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานก่อสร้าง
สาหรับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเกิดจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง ความล่าช้า
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ในการเวียนรายชื่อที่ทิ้งงาน การกาหนดงวดงานไม่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเบิกจ่าย ไม่ได้กาหนดเกณฑ์
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างที่เป็นรูปธรรม รวมถึงไม่ได้กาหนดจานวนโครงการที่สามารถดาเนินการได้
พร้อม ๆ กัน เพราะถึงแม้ผู้รับจ้างจะมีศักยภาพทั้งในด้าน สถานะทางการเงิน บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร และผลงาน
ที่จะดาเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้ แต่หากมีจานวนโครงการที่จะต้องดาเนินการพร้อม ๆ กันมากเกินไป ก็จะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการได้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดจานวนโครงการก่อสร้างที่เหมาะสมที่ผู้รับจ้าง
แต่ละรายสามารถมีสิทธิดาเนินการได้ (กรมทางหลวง, 2559)
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะทาการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดของการ
ทิ้งงานชองผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการลดความเสียหายของงบประมาณภาครัฐและลดปัญหาการทิง้ งานในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยมีรายละเอียดในการวิจัย ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสืบค้นรายชื่อผู้ทิ้งงานจาก
หนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทงิ้ งานของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการ คลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2555 - 2559 (มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , 2560) โดยท าการคั ด เลื อ กเฉพาะผู้ ทิ้ ง งานก่ อ สร้ า งของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เท่านั้น รวมทั้งข้อมูลนิติบุคคลของผู้ทิ้งงานจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , 2560) โดยจัดทาเป็นตารางแจกแจงรายละเอียดของโครงการที่เกิดการทิ้งงานซึ่ง
ประกอบไปด้วย ลาดับที่ทิง้ งาน หนังสือเวียนที่, วันที่เวียน, รายชื่อผู้ทงิ้ งาน, ทุนจดทะเบียน, ลักษณะงานก่อสร้างที่ทิ้ง
, มูลค่างาน และหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ดังแสดงในตารางที่ 3
3. วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จากข้อมูลที่จัดเก็บ ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าทาง
สถิติของข้อมูล ในผลการศึกษามีเฉพาะค่าร้อยละเท่านั้น โดยพิจารณาในเรื่องจานวนผู้ทิ้งงาน และมูลค่ารวมของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษารายละเอียดโครงการที่เกิดปัญหาการทิง้ งาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 พบว่า
ตารางที่ 1 แสดงจานวนโครงการที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน
ปีที่ทาการศึกษา (พ.ศ.)
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

2555
112

2556
160

2557
131

2558
153

2559
154

รวม
710

ร้อยละ
100.00

6

2

2

2

3

15

2.11
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ตารางที่ 2 แสดงมูลค่ารวมการทิง้ งาน (ล้านบาท)
ปีที่ทาการศึกษา (พ.ศ.)

2555

2556

2557

2558

หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
สานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

358,02

561.27

173.11

376.42 1,054.83 2,523.65 100.00

4.97

388.92

1.94

3.97

2559

754.40

รวม

1,154.20

ร้อยละ

45.74

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าจานวนโครงการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 รวมทั้งสิ้น 710
โครงการ เฉพาะสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทิ้งงานรวม 15 โครงการคิดเป็น ร้อยละ 2.11 ซึ่งถือว่ามี
สัดส่วนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการทิง้ งานรวมทั้งหมด แต่จากตารางที่ 2 พบตัวเลขที่น่าสนใจคือ มูลค่ารวมการทิ้ง
งานรวมมีมูลค่ารวมการทิง้ งานที่สูงมาก คือ 1,154.20 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 45.74 เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมการทิ้ง
งานทั้งหมด โดยปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสูงสุดคือ 754.40 ล้านบาท และ ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 388.92 ล้านบาท
ผลจากการวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการที่มีการทิ้งงานในเชิงลึก พบว่าในปี พ.ศ. 2559 มีนติ บิ ุคคลที่ทงิ้ งานรวม
ทั้งสิ้น 2 ราย จานวน 3 โครงการ คือ
1. บริษัทบิลเลี ยนเอ็ นจิ เนียริ่ง จากัด จานวน 2 โครงการ ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างศู นย์กี ฬาและนั นทนาการ
ณ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มูลค่า 190.00 ล้านบาท ตามสัญญาเลขที่ จ.50/2553 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 (ตามหนัง
แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ กค 0421.3/ว 160 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559) และงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์
และบุคลากรศูนย์กีฬาและนันทนาการ ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มูลค่า 224.40 ล้านบาท
ตามสัญญาเลขที่ วปน 56/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 (ตามหนังแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ กค 0421.3/ว 168
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559) รวมมูลค่าการทิ้งงานทั้งสิ้น 414.40 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน
แรกตั้ง 1 ล้านบาท โดยมีทุนจดเบียนล่าสุด 220 ล้านบาท สถานะทางนิติบุคคลในปัจจุบันคือ ยังดาเนินการอยู่ โดยใน
ปี พ.ศ. 2559 ไม่มรี ายได้รวม และในส่วนของผู้ถอื หุ้น – 422.76 ล้านบาท
2. บริษัทกาจรกิจก่อสร้าง จากัด จานวน 1 โครงการ ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างอาคารสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ณ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มูลค่า 340 ล้านบาท ตามสัญญาเลขที่ สอ. 55/2549 ลงวันที่ 4 เมษายน 2549
(ตามหนังแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ กค 0421.3/ว 170 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ บริษัทกาจรกิจก่อสร้าง จากัด
เคยทิง้ งานจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ องครักษ์ มูลค่า
387.70 ล้านบาท (ตามหนังแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 รวมมูลค่า
การทิ้งงานทั้งสิ้น 727.70 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พบว่าบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกตั้ง 10 ล้านบาท โดยมีทุนจดเบียน
ล่าสุด 400.00 ล้านบาท สถานะทางนิตบิ ุคคลในปัจจุบันคือ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
จากข้อมูลจะเห็ นได้ ว่า ถึงแม้บริษัทผู้รับจ้ างจะมีขนาดใหญ่ มีศักยภาพและความพร้ อมในการดาเนิ นการ
ก่อสร้าง เช่น มีทุนจดทะเบียนสูง มีประสบการณ์ในการทางานที่ยาวนาน แต่ถ้ามีการบริหารจัดการโครงการที่ไม่เข้ มงวด
ควบคุมไม่ทั่วถึง ขาดการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงการที่ผู้รับจ้างไม่ได้ประเมินศักยภาพทางการเงินก่อนการรับงาน
หรือรับงานเกินความสามารถที่จะดาเนินการได้ส่งผลให้เกิดการทิ้งงานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานภาครัฐเป็น
อย่างรุนแรง สาหรับผู้รับจ้างที่มีองค์ กรธุรกิจขนาดเล็ก มีสาเหตุการทิ้งงานเนื่องจาก ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทาง
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การเงิน ค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณ ขาดแคลนแรงงงาน ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักร งานไม่ได้คุณภาพมีการแก้ไข
บ่อย ทาให้งานก่อสร้างล่าช้า ส่งมอบงานไม่ได้ และเกิดปัญหาการทิง้ งานในท้ายที่สุด
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของโครงการที่เกิดการทิง้ งานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ษ
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการวิจัย สรุปได้ว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการดูแล
และรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความพร้อมด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเป็นจานวน
มาก แต่ในการจัดจัดซื้อจ้างโดยเฉพาะการจัดจ้างงานก่อสร้างงานอาคารขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการสูงกลับมี
ปัญหาการทิ้งงานของผู้รับจ้างหลายโครงการ ซึ่งสาเหตุเกิดจากหน่วยงานยังไม่ได้กาหนดขั้นตอน ระเบียบวิ ธีปฏิบัติ
หรือเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างที่เป็นเกณฑ์บรรทัดฐานไว้ เช่น สิทธิในการเสนอราคาต่อ
หนึ่งสัญญา จานวนโครงการที่รับงานได้ รวมทั่งไม่ได้มีการประเมินศักยภาพและข้อมูลด้านเทคนิคของผู้รับจ้างใน
ขั้นตอนการเสนองาน หรือไม่ได้นาหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้รับจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง
กรมชลประทาน หรือกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มปี ระสบการณ์ในงานก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน
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และแทบจะไม่มี ปั ญ หาในการทิ้ ง งานมาเป็ น บรรทั ด ฐาน หรื อ ประยุ ก ต์ใ ช้ หรื อ น ามาประกอบใช้ เ ป็ น เงื่อ นไขใน
กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งข้อแตกต่างในการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาระหว่างมหาวิทยาลั ย กั บ
หน่วยงานที่มีการกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทาง
หลวง ฯลฯ คือ มหาวิทยาลัยจะกาหนดเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ………..บาท (ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินค่าก่อสร้าง)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีก ฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ เท่านั้น แต่กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทางหลวง ฯลฯ จะกาหนดคุณสมบัติผู้
จ้างตามประเภท ลักษณะ ขนาด และสาขาของงานก่อสร้าง รวมถึง มีการแบ่งชั้นผู้รับจ้าง และ กาหนดสิทธิใน
การเสนอราคา ได้แก่ 1. สิทธิในการเสนอราคาก่อสร้างหนึ่งสัญญา (วงเงินค่าก่อสร้าง วงเงินที่รับงานได้รวมทุกสาขา)
2. ฐานะการเงิน (ทุนจดทะเบียน เครดิตธนาคาร) 3. ผลงาน (ผลงานหนึ่งสัญญาภายในห้าปี ผลงานรวมภายในห้าปี )
4. บุคลากร (วิศวกรโยธา: วุฒิ สามัญ) 4. เครื่องมือและอุปกรณ์) เป็นต้น สาหรับกระบวนการและขั้นตอนในการ
เวียนชื่อผู้ทงิ้ งานของภาครัฐเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้มกี ารทิง้ งานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนในการเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานเป็นไปด้วยความล่าช้ามากใช้เวลาหลายปี ทาให้ผู้รับจ้างที่ทิ้งงานแต่ยั งอยู่ในขั้นตอนดาเนินการลงโทษ แต่ยังไม่มี
การแจ้งเวียนยังคงมีสิทธิในการเสนอราคาซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากเพิ่มขึ้น ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความ
เสียหายและงบประมาณมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนผู้รับจ้างแม้ว่าจะมีศักยภาพเพียงพอในการดาเนินงานโครงการ แต่ถ้ามี
จานวนโครงการที่ต้องดาเนินการพร้อมกันมากเกินไป ทาให้การบริหารจัดการโครงการไม่เข้มงวด ควบคุมไม่ทั่วถึง
ขาดการติดตามอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการที่ผู้รับจ้างไม่ได้ประเมินศักยภาพทางการเงินก่อนการรับงาน หรือรับงานเกิน
ความสามารถที่จะดาเนินการได้ ก็จะส่งผลทาให้โครงการก่อสร้างเกิดปัญหา สาหรับผู้รับจ้างที่มีองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก
มีสาเหตุเกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่ องทางการเงิน ค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณ ขาดแคลนแรงงงาน ขาดแคลน
เครื่องมือเครื่องจักร งานไม่ได้คุณภาพมีการแก้ไขบ่อย ทาให้งานก่อสร้างล่าช้า ส่งมอบงานไม่ได้ ซึ่งมีผลต่อการทิง้ งาน
ในท้ายที่สุด
ซึ่งจากบทความนี้มีขอ้ เสนอแนะว่า หน่วยงานภาครัฐควรมีการแก้ไขปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการดาเนินการ และ
ระเบียบปฏิบัติในการลงโทษผู้ทิ้งงาน รวมทั้งการลดระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อให้การแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
รวดเร็ว รัดกุม ทันสมั ย และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น สาหรับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะกาหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับจ้างไว้เป็นบรรทัดฐานโดยอาจจะยึดแนวทางของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ น
แบบอย่างในการดาเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้การทิง้ งานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐลดลง
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การศึกษาความคิดเห็ นของผู้รั บเหมาช่ วงของปั จจั ยที่มี ผลต่ อความล่าช้ าในการก่อสร้ าง
อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด
Studying of opinions by constructors about factors that affect with
constructions delay of residential buildings liquidation type: a case study the
prime property company limited
ธนัท แก้วนพรัตน์1* เฉลย คงปรีพันธุ์2 และเอนก เนรมิตรครบุรี2
Tanutt Kaewnopparat1*, Chaloei Kongpreepan2 and Anek Neramitkokrnburi2
บทคัดย่อ
งานศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงของปัจจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรส่วนงานผู้รับเหมาช่วงก่อสร้าง ของ
บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด จานวน 28 ท่าน โดยเลือกจากกลุ่มประชากรทั้งหมด จากผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31-40 ปี ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี
ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 - 5 โครงการและมีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 1-3 โครงการ ปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อ
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในภาพรวมมี ส่งผล
กระทบอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับด้านบุคลากร (Man) ส่งผลกระทบสูงสุด ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง และส่งผลน้อยสุด คือ ด้านเครื่องจักร ส่งผลกระทบอยู่
ในระดับน้อย ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาสูงสุด รองลงมาด้าน Controlling (C) ควบคุมงาน และน้อยสุดคือด้านการ
จัดองค์กร Organizing (O) ตามลาดับ
คาสาคัญ: การปรับปรุงแก้ไข, ควบคุมงาน, การจัดองค์กร
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Abstract
This independent study is intended to study subcontractors' opinions on factors that lead to construction
delays of residential building liquidation. This is a Type A case study of The Prime Property Co., Ltd. The tools
employed in the study were questionnaires used to collect data from a sample group of subcontractors working
for The Prime Property Limited, and included 28 people selected from all demographics. The respondents were
mostly males with a Bachelor's Degree, aged 31-40 with 1.5 years of experience, working on average 1-5 times
a year and currently working on 1-3 projects. 5 Effective 5M. The delays in construction of the residential properties
for The Prime Property Co., Ltd. generally have a moderate impact. Man as the maximum impact level.
The construction management’s impact was at a medium level. The smallest effect is from the machines which
impact at a minor level. For comments on the solution to the problem of construction delays, the respondents
identified that action (A) was the most problematic, followed by controlling (C) and minimal organizing (O),
respectively.
Keywords: action, controlling, organizing

บทนา
การศึกษาถึงผลกระทบของผู้รับเหมาช่วง ในการก่อสร้างอาคาร ผู้รับเหมาช่วง (sub contractor) ผู้รับเหมา
ช่วง หมายถึง ผู้รับเหมาที่ไปรับเหมางานก่อสร้างบางส่วนจากผู้รับเหมาหลักอีกทอดหนึ่ง โดยทั่วไปผู้รับเหมาหลักจะ
พิจารณาตัดงานบางงานที่ตัวเองคิดว่าไม่มีความชานาญที่มากพอ หรือพิจารณาว่างานใดถ้าทาเองแล้วอาจควบคุม
ต้นทุนไม่ได้ ก็จะคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงที่ชานาญและราคายอมรับได้เป็นผู้รับไปทาแทน
ดังนัน้ ผู้ประกอบการการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ จึงจาเป็นต้องมีการปรับตัว พัฒนาให้เกิด
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของลูกค้าในสภาวการณ์การแข่งขันสูง
ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นนี้ ซึ่งแม้ภาครัฐจะมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนให้มีสภาพคล่อง แต่การ
บริหารจัดการที่ มีประสิ ทธิภาพ มีความสาคัญในการสร้ างความเชื่อถือให้กั บลูกค้าและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที ทั้งโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการมีอัตราการเติบโตที่สูงขึน้ พร้อมทั้งคู่แข่งที่มาก
ขึ้น ดังนั้นในการดาเนินธุรกิจใด ๆ ก็ตามต้องอาศัยหลายปัจจัยเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมในการประกอบธุรกิจที่นาไป
สู่ความสาเร็จ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการบริหารหรือการจัดการการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ มี 5 ประเภทหรือที่เรียกว่า 5M’s คือ มนุษย์ (Man) วัสดุและอุปกรณ์ (Material) เงินทุน (Money) เครื่องจักรใน
งานก่อสร้าง (Machine) ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง (Management) (Aldrin L. Apolonio, 2015))

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงจากปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงในการแก้ปัญหาจากปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้า ง
อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปลตำม
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ฤษฎ 5M (Aldrin L. Apolonio, 2015)
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Plan (P)
Organizing (O)

Checking (C)
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็ ัญ

Controlling (C)
Action (A)
็ ัญ

ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ ศึ ก ษาหาแนว
ทางแก้ไขโดยให้สอดคล้องกับงานศึกษา ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาได้กาหนด 7ขัน้ ตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กาหนดปัญหาที่จะดาเนินการศึกษาค้นคว้า
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างและแนวทางการแก้ไขปัญหา อาคาร
ที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้วมาประยุกต์เข้ากับงานค้นคว้าอิสระ
3. จากการศึกษาข้อ 2 ผู้ศึกษาได้นาผลมาออกแบบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษามาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์
4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สรุปผลการศึกษาค้นคว้าจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ
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ผลการศึกษา
ใช้วิธีการหาข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงโดยศึกษาค้นคว้าในด้านความถี่และการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าใน
การก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างและแนวทางการ แก้ไขปัญหา อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่า
ซื้อที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้วมาประยุกต์เข้ากับงานค้นคว้าอิสระ เพื่อ ศึกษาทฤษฎีและงานค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
ผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไขปัญหา อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ การหาข้อมูลจาก
ตาราเอกสารเพื่อใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา และ จัดทาแบบสอบถามที่มีเนื้อหาของ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไขปัญหา อาคารที่พัก
อาศัยประเภทให้เช่าซื้อ ของกลุ่มตัวอย่างทาการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
ตัวอย่าง โดยการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้า
และการนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซื้อและแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมทั้งสรุปผลการศึกษา ผู้ศึกษาค้นคว้ามีกระบวนการศึกษา เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่งวิธีดาเนินการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงจากปัจจัยที่มผี ลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พัก
อาศัยประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงในการแก้ปัญหาจากปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการ
ก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าใน
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในภาพรวม
ระดับผลกระทบ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้าในภาพรวม
Mean
S.D.
ระดับ
ด้านบุคลากร (Man)
3.41
0.87
ปานกลาง
ด้านการเงิน (Money)
2.64
1.13
ปานกลาง
ด้านเครื่องจักร (Machine)
2.31
1.10
น้อย
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material)
2.88
1.10
ปานกลาง
ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management)
3.26
0.86
ปานกลาง
รวม
2.92
0.90
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.92 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบว่าด้านบุคลากร (Man) ส่งผลกระทบ
สูงสุดมีค่าเฉลี่ย (Mean ) เท่ากับ 3.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมา ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management) มีค่าเฉลี่ย (Mean ) เท่ากับ 3.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.86 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับ ปานกลาง และส่งผลน้อยสุด คือ ด้านเครื่องจักร (Machine) มีค่าเฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 2.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.10 ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับน้อย ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าใน
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านบุคลากร (Man))
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้า
ด้านบุคลากร (Man)
1. ความขาดประสบการณ์และทักษะในการควบคุมงานของช่าง
เทคนิค หรือ วิศวกร
2. ขาดความชานาญของเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้า ง CM ขาดความเอาใจใส่ในการติดตาม
งาน
4. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย
เกินไป ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
5. การสื่อสารผิดพลาดระหว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
กับผู้รับเหมาช่วง
6. คนงานระดับผู้ใช้แรงงานขาดสมรรถนะในการทางาน/ทางาน
ตามหน้าที่
รวม

Mean
3.39

ระดับผลกระทบ
S.D.
ระดับ
0.99
ปานกลาง

3.75
3.68

0.80
0.82

มาก
มาก

2.71

1.18

ปานกลาง

3.29

1.44

ปานกลาง

3.64

0.83

มาก

3.41

0.87

ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านบุคลากร (Man) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.41 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ขาดความชานาญ
ของเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ ส่งผลกระทบสูงสุดมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.80 ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM ขาดความเอาใจใส่ในการติดตาม
งานมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก และ
คนงานระดับผู้ใช้แรงงานขาดสมรรถนะในการทางาน/ทางานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.83 ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการ
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านการเงิน (Money)
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้า
ด้านการเงิน (Money)
7. การเบิกจ่ายของโครงการล่าช้า
8. การขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนของบริษัทรับเหมา
9. ค่าแรงงานที่ต่าเกินไป ทาให้ไม่มแี รงจูงใจในการทางาน
10. การล่าช้าของการจ่ายค่าแรงของคนงาน
11. เงินทุนในการสารองจ่ายไม่เพียงพอ
รวม

Mean
2.71
2.82
2.75
2.29
2.64
2.64

ระดับผลกระทบ
S.D.
ระดับ
1.27
ปานกลาง
1.49
ปานกลาง
0.93
ปานกลาง
1.08
น้อย
1.34
ปานกลาง
1.13
ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซือ้ บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านการเงิน (Money)
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.13 ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า การขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนของบริษัทรับเหมาส่งผลกระทบสูงสุดมีค่าเฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 2.82 ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.49 ส่งผลกระทบอยู่ในระดั บปานกลาง รองลงมา
ค่าแรงงานที่ต่าเกินไป ทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางานมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.93 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยที่สุด คือ การเบิกจ่ายของโครงการล่าช้า มีค่าเฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 2.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.27 ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่ มีผลต่อความล่าช้าใน
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านเครื่องจักร (Machine)
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้า
ด้านเครื่องจักร (Machine)
12. อุปกรณ์เครื่องจักรไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
13. การไม่มีเครื่องจักรเป็นของตัวเอง
14. พืน้ ที่ก่อสร้างไม่สามารถนาเครื่องจักรหนักเข้าทางานได้
15. การใช้เครื่องจักรถูกจากัดด้วยช่วงเวลา
16. เครื่องจักรที่ใช้ไม่มีคุณภาพ
รวม

Mean
2.37
2.18
2.36
2.19
2.39
2.31

ระดับผลกระทบ
S.D.
1.29
1.06
1.24
0.94
1.29
1.10

ระดับ
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซือ้ บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านเครื่องจักร (Machine)
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.31 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.10 ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับน้อย
เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า เครื่องจักรที่ใช้ไม่มีคุณภาพส่งผลกระทบสูงสุดมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.39
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.29 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย รองลงมาอุปกรณ์เครื่องจักรไม่เพียงพอ
และไม่ทันสมัยมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.37 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93 ส่งผลกระทบอยู่ใน
ระดับน้อย และพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถนาเครื่องจักรหนักเข้า ทางานได้มีค่าเฉลี่ ย (Mean) เท่ากับ 2.36 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.24 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการ
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material)
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้า
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material)
17. สถานที่ก่อสร้างห่างไกลแหล่งวัสดุ
18. วัสดุ อุปกรณ์ ไม่สามารถจัดส่งได้ตามกาหนด
19. การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุน
20. มีการเปลี่ยนสเปคหลังจากมีการกาหนดแล้ว
21. การกาหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบแปลน
รวม

Mean
1.96
3.04
2.39
3.71
3.29
2.88

ระดับผลกระทบ
S.D.
1.10
1.53
1.37
1.36
1.44
1.10

ระดับ
น้อย
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) มีค่าเฉลี่ย (Mean)
เท่ากับ 2.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.10 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า มีการเปลี่ยนสเปคหลังจากมีการกาหนดแล้ว ส่งผลกระทบสูงสุดมีค่า เฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 3.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.36 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก รองลงมาการ
กาหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบแปลนมีคา่ เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.44
ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยสุดคือวัสดุ อุปกรณ์ ไม่สามารถจัดส่งได้ตามกาหนดมีค่า เฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 3.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.53 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าใน
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านวิธีบริหารจัดการงาน
ก่อสร้าง (Management)
ระดับผลกระทบ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้า
ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management)
Mean
S.D.
ระดับ
22. การบริหารงานโครงการขาดการติดตามประสานงาน
3.46
1.35
ปานกลาง
23. การบริหารจัดการระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM และ
3.32
0.82
ปานกลาง
ผู้รับเหมาช่วงไม่เหมาะสม
24. การบริหารเป็นแบบครอบครัว ขาดความเป็นมืออาชีพ
3.00
0.82
ปานกลาง
25. การบริหารการประสานงานโครงการที่ไม่เหมาะสมผิดพลาด
3.11
1.10
ปานกลาง
26. การบริหารจัดการ ขาดผู้มอี านาจตัดสินใจทาให้เกิดความ
3.39
1.10
ปานกลาง
ล่าช้า
รวม
3.26
0.86
ปานกลาง
จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้ เ ช่า ซื้ อ บริ ษัท เดอะ ไพร์ ม พรอพเพอตี้ จ ากั ด ในด้ า นวิธีบริ ห ารจั ด การงานก่ อ สร้ า ง (Management)
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.86 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อ พิจ ารณาปั จจัย พบว่า การบริ ห ารงานโครงการขาดการติด ตามประสานงาน ส่ ง ผลกระทบสูงสุดมี
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.46 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.35 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมาการบริหารจัดการ ขาดผู้มีอานาจตัดสินใจทาให้เกิดความล่าช้ามีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.39 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.10 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยสุดคือการบริหารจัดการ
ระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM และผู้รับเหมาช่วงไม่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.32 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัดในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
การแก้ปัญหาความล่าช้า
Mean
S.D.
ระดับ
ด้านการวางแผน Planning (P)
3.66
0.69
มาก
ด้านการจัดองค์กร Organizing (O)
3.71
0.80
มาก
ด้านการนาองค์การ Leading (L)
3.47
0.98
ปานกลาง
ด้านการควบคุมงาน Controlling (C)
3.89
0.73
มาก
ด้านการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา Action (A)
3.93
0.69
มาก
รวม
3.73
0.72
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พัก
อาศัยประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัดในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.73
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาสูงสุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ
3.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.96 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาด้าน Controlling (C) ควบคุมงานมีค่าเฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 3.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับมาก และน้อยสุดคือด้านการจัดองค์กร
Organizing (O) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80 อยูใ่ นระดับมากตามลาดับ
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้าน
Planning (P) วางแผน
ระดับความคิดเห็น
การแก้ปัญหาความล่าช้า
ด้านการวางแผน (Planning)
Mean
S.D.
ระดับ
27.ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาช่วง
4.00
0.47
มาก
และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM รายสัปดาห์
28. ควรมีก ารวางแผนการเงิ น เพื่อ ควบคุ ม กระแสเงิ น สด
3.75
0.65
มาก
(Cash Flow) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
29. ควรมีการประชุมวางแผนระหว่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
3.64
0.83
มาก
CM และผู้ประสานงานโครงการ
30. ควรมีการแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
3.96
0.69
มาก
ความเป็นจริง
31. ควรมีการวางแผนการติดตัง้ เครื่องมือ เครื่องจักร
2.96
1.35
ปานกลาง
รวม
3.66
0.69
มาก
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จากตารางที่ 8 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พัก
อาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้าน Planning (P) วางแผน มีค่าเฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 3.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาช่วงและ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
CM รายสัปดาห์สูงสุดมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47อยู่ในระดับมาก
รองลงมาควรมีการแผนการปฏิบัติงานที่ ชัด เจนและสอดคล้อ งกั บความเป็นจริง มีค่า เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.96
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 อยู่ในระดับมาก และน้อยสุดคือควรมีการวางแผนการเงินเพื่อควบคุม
กระแสเงินสด (Cash Flow) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.65 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้าน
Organizing (O) การจัดองค์กร
ระดับความคิดเห็น
การแก้ปัญหาความล่าช้า
ด้านการจัดการองค์กร (Organizing)
Mean
S.D.
ระดับ
32. ควรจัดแบ่งงานให้เหมาะสมกับกาลังคน
3.75
0.93
มาก
33. ควรจัดองค์กรให้ลาดับชั้นในการทางานน้อยลงเพื่อให้
3.64
0.68
มาก
เกิดความใกล้ชิดและเกิดการช่วยเหลือกัน
34. ควรจัดจานวนอุปกรณ์เครื่องมือ ให้เหมาะสม พร้อมใช้
3.62
1.10
มาก
งาน
35. ควรจัดทาสาระสาคัญหรือเงื่อนไขสัญญาให้ชัดเจนเพื่อ
3.96
0.84
มาก
ป้องกันปัญหาภายหลัง
36. ควรจัดหา แหล่งพลังงานและบริการ รวมทั้งแหล่งวัสดุ
3.61
1.10
มาก
ให้เพียงพอ เหมาะสม
รวม
3.71
0.80
มาก
จากตารางที่ 9 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พัก
อาศั ย ประเภทให้ เช่า ซื้ อ : กรณี ศึก ษา บริ ษัท เดอะ ไพร์ ม พรอพเพอตี้ จ ากั ด ในด้ า น Organizing (O) จั ด องค์ ก ร
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรจัดทาสาระสาคัญหรือเงื่อนไขสัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาภายหลัง
สูงสุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.96 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.84 อยู่ในระดับมาก รองลงมาควร
จัดแบ่งงานให้เหมาะสมกับกาลังคนมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93
อยู่ในระดับมาก และน้อยสุดคือควรจัดองค์กรให้ลาดับชั้นในการทางานน้อยลงเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและเกิดการ
ช่วยเหลือกัน มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับมาก

Proceedings
962

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านการนา
องค์การ (Leading)
การแก้ปัญหาความล่าช้า
ด้านการนาองค์กร (Leading)
37. ควรจัดองค์กรให้มีการสื่อสารข้อมูลโดยตรงต่อผู้มีอานาจ
ตัดสินใจ เพื่อความรวดเร็ว
38. ควรจัดองค์กรให้ลาดับชั้นในการทางานให้ชัดเจน
39. ควรจัดองค์กรให้มีความสามัคคี โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
กระชับความสัมพันธ์
40. ควรจัดองค์กรให้มีวิสัยทัศน์ที่ชดั เจน
41. ควรจัดให้มีการพัฒนาผึกอบรมพนักงาน
รวม

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
3.86
0.76

ระดับ
มาก

3.71
3.15

0.98
1.30

มาก
ปานกลาง

3.14
3.50
3.47

1.21
1.00
0.98

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 10 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่
พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้านการนาองค์การ (Leading)
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.98 อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรจัดองค์กรให้มีการสื่อสารข้อมูลโดยตรงต่อผู้มีอานาจตัดสินใจ เพื่อความ
รวดเร็วสูงสุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.86 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.76อยู่ในระดับมาก
รองลงมาควรจัดองค์กรให้ลาดับชั้นในการทางานให้ชัดเจนมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.98 อยูใ่ นระดับมาก และน้อยสุดคือควรจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานมีคา่ เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ
3.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.00 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้าน
Controlling (C) ควบคุมงาน
การแก้ปัญหาความล่าช้า
ด้านควบคุมงาน (Contending)
42. ควรมีการลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าของ
CM และผู้รับเหมาช่วง
43. การติดต่อประสานงานของเจ้าของ CM และผู้รับเหมาช่วง ควร
ดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
44. การควบคุมงานก่อสร้างควรเป็นไปตามรูปแบบรายการและ
หลักการ
45. ควรควบคุมตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างและการเลือกใช้
วัสดุอย่างเหมาะสม
46. ควรมีการรายงานผล และจัดทาสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน
งานในลาดับต่อไป
รวม

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
4.25
0.80

ระดับ
มาก

3.79

0.79

มาก

3.75

0.80

มาก

3.89

0.88

มาก

3.76

0.93

มาก

3.89

0.73

มาก
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จากตารางที่ 11 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พัก
อาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้าน Controlling (C) ควบคุมงาน
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อ พิจ ารณาปัจ จัย พบว่า ควรมีก ารลงพื้น ที ่เ พื่อ ควบคุม งานอย่า งใกล้ชิด ระหว่า งเจ้า ของ CM และ
ผู้รับเหมาช่วงสูงสุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาควรควบคุมตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างและการเลือกใช้วั สดุอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย (Mean)
เท่า กับ 3.89 ค่า ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.88 อยู ่ใ นระดับ มาก และน้อ ยสุด คือ การติด ต่อ
ประสานงานของเจ้าของ CM และผู้รับเหมาช่วง ควรดาเนินการอย่างสม่าเสมอมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.79 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.79 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซือ้ : กรณีศกึ ษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้าน Action
(A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา
ระดับความคิดเห็น
การแก้ปัญหาความล่าช้า
ด้านการปรับปรุงแก้ไขส่วนทีเ่ ป็นปัญหา (Action)
Mean
S.D.
ระดับ
47. ควรนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
4.11
0.88
มาก
48.ควรเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาโดยเรียงตามลาดับ
3.79
0.92
มาก
ความสาคัญ
49. ควรลงมือแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
4.00
0.82
มาก
50. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งส่วนกลาง ผู้รับเหมาช่วง
3.89
0.74
มาก
ได้แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงร่วมกัน
51. ควรมีการประเมินผลการปรับปรุงเพื่อกาหนดมาตรฐาน
3.86
0.76
มาก
ของการดาเนินงาน
รวม
3.93
0.69
มาก
จากตารางที่ 12 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่
พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่เป็นปัญหา มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจังสูงสุด มีค่าเฉลี่ย (Mean)
เท่ากับ 4.11 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.88อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรลงมือแก้ไขปรับปรุงอย่าง
รวดเร็วมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82อยูใ่ นระดับมาก และน้อยสุดคือควร
เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งส่วนกลาง ผู้รับเหมาช่วงได้แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงร่วมกันมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ
3.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.74 อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงของปัจจัยที่ มีผลต่อความล่า ช้า ใน
การก่ อ สร้ า ง อาคารที่ พั ก อาศั ย ประเภทให้ เช่า ซื้ อ : กรณี ศึก ษา บริ ษัท เดอะไพร์ ม พรอพเพอตี้ จ ากั ด ” ครั้ ง นี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงจากปัจจัยที่มผี ลต่อความล่าช้าและปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า
ในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้ เช่าซื้อ : กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด นั้นมีวิ ธี
การศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ตอน สรุปผล ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31-40 ปี ประสบการณ์ในการ
ทางาน 1-5 ปี ปฏิบัตงิ านมาแล้ว 1-5 โครงการและมีการปฏิบัตงิ านในปัจจุบัน 1-3 โครงการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประเภทให้เช่าซือ้ บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด สรุปผลได้ดังนี้
ปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อบริษัท
เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด ในภาพรวมมี ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับด้านบุคลากร (Man) ส่งผล
กระทบสูงสุด ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง ส่งผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง และส่งผลน้อยสุด คือ ด้านเครื่องจักร ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ สามารถสรุปผลการศึกษา
ปัจจัยการทางาน 5 ด้าน (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม
พรอพเพอตี้ จากัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบุคลากร (Man) เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ขาดความชานาญของเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
ส่งผลกระทบสูงสุด ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก รองลงมาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM ขาดความเอาใจใส่ในการ
ติดตามงาน ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก และคนงานระดับผู้ใช้แรงงานขาดสมรรถนะในการทางาน/ทางานตามหน้าที่
ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
2. ด้านการเงิน (Money) ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า การขาดสภาพคล่อง
การหมุนเวียนของบริษัทรับเหมาส่งผลกระทบสูงสุด รองลงมาค่าแรงงานที่ต่าเกินไป ทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน
ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยที่สุด คือ การเบิกจ่ายของโครงการล่าช้า
3. ด้านเครื่องจักร (Machine) ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า เครื่องจักรที่ใช้ไม่มี
คุณภาพ ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย รองลงมาอุปกรณ์เครื่องจักรไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ส่งผลกระทบอยู่ใน
ระดับน้อย และพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถนาเครื่องจักรหนักเข้าทางานได้ ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ
4. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า มีการ
เปลี่ยนสเปคหลังจากมีการกาหนดแล้ว ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก รองลงมาการกาหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบ
แปลน ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยสุดคือวัสดุ อุปกรณ์ ไม่สามารถจัดส่งได้ตามกาหนด ส่งผล
กระทบอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
5. ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management) ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัย
พบว่า การบริหารงานโครงการขาดการติดตามประสานงาน ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาการบริหาร
จัดการ ขาดผู้มีอานาจตัดสินใจทาให้เกิดความล่าส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยสุดคือการบริหาร
จัดการระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM และผู้รับเหมาช่วงไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้
เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้
จากัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาสูงสุด
รองลงมาด้าน Controlling (C) ควบคุมงาน และน้อยสุดคือด้านการจัดองค์กร Organizing (O) ตามลาดับ สามารถสรุปผล
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท
เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จากัด แบ่งออก 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้าน Planning (P) วางแผนอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้รับเหมาช่วงและ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM รายสัปดาห์สูงสุด อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาควรมีการแผนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริง และควรมีการวางแผนการเงินเพื่อควบคุ มกระแสเงินสด (Cash Flow) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตามลาดับ
2. ด้าน Organizing (O) จัดองค์กร อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรจัดทาสาระสาคัญหรือเงื่อนไข
สัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาภายหลังสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรจัดแบ่งงานให้เหมาะสมกับกาลังคน
และควรจัดองค์กรให้ลาดับชัน้ ในการทางานน้อยลงเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและเกิดการช่วยเหลือกัน ตามลาดับ
3. ด้านการนาองค์การ (Leading) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรจัดองค์กรให้มีการ
สื่อสารข้อมูลโดยตรงต่อผู้มอี านาจตัดสินใจ เพื่อความรวดเร็วสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรจัดองค์กรให้ลาดับ
ชัน้ ในการทางานให้ชัดเจน และควรจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน ตามลาดับ
4. ด้าน Controlling (C) อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรมีการลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างเจ้าของ CM และผู้รับเหมาช่วง อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรควบคุมตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง
และการเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม และการติดต่อประสานงานของเจ้าของ CM และผู้รับเหมาช่วง ควรดาเนินการ
อย่างสม่าเสมอตามลาดับ
5. ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรนา
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจังสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรลงมือแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็วมี
และควรเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งส่วนกลาง ผู้รับเหมาช่วงได้แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงร่วมกันตามลาดับ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีการกาหนดแบบ สเปค (spec) ที่แน่นอน
ชัดเจน ก่อนมีการดาเนินการก่อสร้าง เนื่องจากหากมีการดาเนินการก่ อสร้ างไปแล้ว แต่ผู้ซื้อมีความประส งค์ ที่
ต้องการแก้ไข เพิ่มเติม จะทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการก่อสร้าง และไม่สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กาหนด
อีกทัง้ CM ควรมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทาอย่างละเอียดและลึกซึ้ง เนื่องจากหากเกิดปัญหาขึ้น CM สามารถชีแ้ จง
ให้เจ้าของโครงการ อีกทัง้ ไม่สามารถสื่อสารและทาความเข้าใจกับผู้รับเหมาช่วงได้ และควรมีการสร้างทัศนคติในการ
ทางานที่ดีให้กับทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างราบรื่น และให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอแนะ
1. CM คือปัจจัยหลักในการประสานงานให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน จึงควรคัดเลือก CM ที่มีความรู้
ความสามารถในการควบคุ ม ประสานงาน ติด ตามการด าเนิน งาน เพื่อ ให้ เกิ ด การทางานที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและ
แก้ปัญหาความล่าช้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านเงินทุน เวลา และด้านอื่น ๆ ได้
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2. ควรมีการทาข้อตกลงในการทางานที่ชัดเจนกับ CM เนื่องจากปัญหาที่พบเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
กับ CM ทางานภายใต้ความกดดัน เพียงลาพัง ทาให้ตัดสินใจลาออก จึงส่งผลให้มีขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
และการประสานงาน การติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหน้าของการก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า
3. ควรมีการทบทวนการทางานรายสัปดาห์ โดยจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร CM และ
ฝ่ายผู้รับเหมา เพื่อมีการติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่
ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที

กิตติกรรมประกาศ
การค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความเมตตากรุ ณาและความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งดี จ าก
ดร.เฉลย คงปรี พั นธุ์ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระที่ ให้ ค าแนะน าในเรื่ องงานศึ กษาค้ นคว้ าและขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการสอบการโครงการฯการค้นคว้าอิสระซึ่งประกอบไปด้วย นายวันโชค เครือหงษ์ประธานกรรมการการ
ค้นคว้าอิสระ ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ ดร. เอนก เนรมิตรครบุรี กรรมการและ รศ.นุกูล ชูทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้
คาแนะนาข้อคิดเห็นตลอดจนการเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง กรุณาดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดี
เสมอมา ทาให้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้รับแนวทางในการศึกษาหาความรู้และแนวทางในการดาเนินการศึกษาค้นคว้า ส่งผลให้
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุลว่ งด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพไว้ ณ ที่นดี้ ้วย
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงาน
ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ทุก ๆ ท่านที่ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า
นอกจากนี้ขอขอบคุณคุณแม่ คุณพ่อ และญาติพ่ีน้องและครอบครัวที่ให้กาลังใจตลอดมาและขอขอบคุณเพื่อน ๆ
ที่ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลและตอบแบบสอบถามด้วยดี และขอขอบคุณบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและบริ ษัท
เจ้าของงานที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ค่าการนาไฟฟ้าของน้ามะเกี๋ยงในระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
Electrical conductivity of Makiang (Cleistocalyx nervosum) juice during ohmic heating.
ปัทมา ไทยอู่1 และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 1*
Patthama Thaiou1 and Rittichai Assawarachan 1*
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้ ดาเนินการศึกษาการให้ ความร้อนแก่น้ามะเกี๋ยงสกัดสดด้วยระบบเซลล์โอห์มมิคแบบสถิตย์
ขนาดห้องปฏิบัติการ โดยใช้ความเข้มของสนามไฟฟ้า 3 ระดับ (10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร) ในช่วงอุณหภูมิ
25 ถึ ง 95 องศาเซลเซี ย ส จากผลการศึก ษา พบว่า ที่ ช่ว งอุ ณ หภู มิ 30 ถึ ง 95 องศาเซลเซี ย ส ความเข้ ม ของ
สนามไฟฟ้าไม่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัตกิ ารนาไฟฟ้าอย่างมีนัยสาคัญ (ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95) ค่าการนา
ไฟฟ้าของน้ามะเกีย๋ งที่ได้จากการทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.1878-0.3677 ซีเมนต์ต่อเมตร เมื่ออุณหภูมิของน้ามะเกีย๋ ง
เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ค่าการนาไฟฟ้ามีค่ามากขึ้นในรูปแบบสมการเชิงเส้น แบบจาลองทางคณิตศาสตร์บ่งชี้ให้เห็ น
ความสัมพันธ์ของค่าการนาไฟฟ้าและอุณหภูมิ ผลการทานายค่าการนาไฟฟ้าของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า
มีความแม่นยาในการทานาย และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสิ นใจสูงสุ ด (R2) เท่ากับ 0.9975 ผลการวิเคราะห์ ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะการเกิ ด ความร้ อ นด้ ว ยวิ ธี โ อห์ ม มิ ค เท่ า กั บ 70.24  2.91, 79.27  1.41, 74.69  1.71
เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มสนามไฟฟ้าที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร ตามลาดับ
คาสาคัญ: น้ามะเกีย๋ ง, สมบัตกิ ารนาไฟฟ้า, การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
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Abstract
This study was conducted by heating of fresh Makiang (Cleistocalyx nervosum) juice using static ohmic
heater at laboratory scale. It was applied by voltage gradients at the range of 10, 15 and 20 V/cm with the
temperature range of 25-95 oC. The results showed that at the temperature range of 30-95 oC the voltage
gradient did not significantly affect on its electrical conductivity property (P < 0.05). The electrical conductivity of
Makiang juice in this study was in the rage of 0.1878- 0.3677 S/m. The electrical conductivity w a s increased
when Makiang juice temperature increased as linear regression equation. Mathematical model indicated that there
was relationship between electrical conductivity and temperature. The prediction of electrical conductivity by this
mathematical model found that it was high accuracy with R2 value of 0.9975. Analysis of heating coefficient by
ohmic at the voltage gradient of 10, 15 and 20 V/cm were 70.24  2.91, 79.27  1.41, 74.69  1.71% at 10,
15 and 20 V/cm, respectively.
Keywords: makiang juice, electrical conductivity, ohmic heating

บทนา
มะเกี๋ยง เป็นพืชในอันดับ Myrtales จัดอยู่ในวงศ์ Myrtaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cleistocalyx nervosum var.
paniala ผลมะเกี๋ยงนิยมนามาบริโภคทั้งในรูปผลสดมีคุณค่าทางโภชนาการ และชีวเคมีเป็นจานวนมาก ผลการวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการพบว่า ผลมะเกี๋ยงสดมีปริมาณ วิตามินเอ (เบต้า – แคโรทีน) วิตามินบี 2 วิตามินบี 1 วิตามินอี มาก
ถึง 625.36±526.43, 95.89±48.41, 47.66±24.39 และ 0.9±0.0 ไมโครกรัม ต่อ 100 กรัม (สถาบันวิจัยฯ, 2544) รวมทั้ง
ยังประกอบด้วย ปริมาณกรดอะมิโนที่จาเป็นต่ อร่างกาย และปริมาณกรดอะมิโนที่ไม่จาเป็นต่อร่างกายจานวนมาก
จากคุณค่าทางโภชนาการของมะเกี๋ยงที่กล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเกี๋ยง พบว่า
มะเกี๋ยงสามารถทาผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เช่น น้ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง
เยลลี่มะเกี๋ยง มะเกี๋ยงหยี โยเกิร์ตมะเกี๋ยง มะเกี๋ยงดอง และสีผสมอาหารจากผลมะเกี๋ยง โดยผลิตภัณฑ์อแปรรูปจาก
มะเกี๋ยงได้แก่การผลิตน้ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม และผลิตน้ามะเกี๋ยงเข้มข้น
การเกิ ดความร้ อนแบบโอห์ มมิ ค (Ohmic Heating) เป็ นเทคโนโลยี การสร้ างความร้ อนที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง
มีอัตราการเกิดความร้อนที่สูงมากกว่าวิธีการให้ความร้อนแบบอื่น ๆ โดยมีอัตราการเกิดความร้อนประมาณ 0.005 - 1.2
องศาเซลเซียสต่อวินาที และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนร้อยละ 95 (Roberts
et al, 1998) ซึ่งในขณะที่การสร้างความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานความร้อนได้เพียงร้อยละ 45-48 เท่านั้น รวมทั้งการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิคมีกลไกการเกิดความร้อนจาก
ภายในตัวอาหารจึงไม่มีผลกระทบในด้านการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งพลังงาน (ฤทธิชัย 2555) ปัจจุบันการเกิดความ
ร้อนแบบโอห์มมิคถูกนาใช้ในการแปรรูปแบบอาหารปลอดเชื้อ (Aseptic Processing) สาหรับอาหารเหลวเนื้อเดียว การให้
ความร้อนแบบโอห์ มมิค (Ohmic Heating) เป็นวิธีการสร้ างความร้อนจากภายในตัวอาหาร ซึ่งเป็นผลจากการปล่ อย
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่อาหาร และเกิดการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าในอาหารจนเกิดเป็นความร้อนที่อัตรา
ความร้อนสูง โดยชนิดของอาหารที่เหมาะสมกับการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิคนัน้ ควรเป็นอาหารที่มีคา่ การนาไฟฟ้าที่สูง
และค่าการนาไฟฟ้าของอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่ออุณหภูมิของระบบมีแนวโน้มที่สูงขึน้ เป็นผลจากปริมาณการไหลผ่าน
ของกระไฟฟ้าที่ไหลผ่านในอาหารได้มากขึน้ (Assawarachan, 2010)
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ภาพที่ 1 วงจรสมมูลของการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค (Ohmic heating circuit)
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิ (30 ถึง 85 องศาเซลเซียส) และ
ระดับความเข้มของสนามไฟฟ้า (10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร) ของน้ามะเกี๋ยงในระหว่างการเกิดความร้อนแบบ
โอห์มมิค เพื่อศึกษาหารูปแบบของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและค่าการนา
ไฟฟ้า และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบ
พาสเจอร์ไรน์ดว้ ยวิธกี ารใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคในระดับอุตสาหกรรม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
นาผลมะเกี๋ยงสดล้างทาความสะอาดจากนั้นนาไปสกัดวิธีความร้อน ที่อัตราส่วนผลมะเกี๋ยงสด จานวน
1 กิโลกรัมต่อ น้าสะอาด 1 กิโลกรัมนาไปสกัดที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที กรองด้วยผ้าขาวบางด้วย
เครื่องเหวี่ยงสลัด (ความเร็วรอบในการเหวี่ยง 500 รอบต่อนาที) เพื่อแยกน้ามะเกี๋ยงสกัดกับกากเนื้อนาน้ามะเกี๋ยง
สกัดบรรจุในภาชนะขนาด 1 ลิตร จากนั้นนาน้ามะเกี๋ยงสกัดไปตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางเคมี -กายภาพ
เบื้องต้น พบว่า มีค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลาย (Total soluble solid, TSS) เท่ากับ 4 องศาบริกซ์ (oBrix), ค่าพีเอช (pH)
เท่ากับ 2.7 และปริมาณกรดทั้งหมด (Titratable acidity, TA) เท่ากับ 1.19 %น้าหนักต่อปริมาตรของกรดซิตริก (%w/v
citric acid equivalent) จากนั้นนาไปให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิคที่ระดับความเข้มของสนามไฟฟ้า 3 ระดับ ที่ 10, 15
และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 25 ถึง 95 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
การหาค่าการนาไฟฟ้าของอาหารในระหว่างการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิค
นาน้ามะเกีย๋ งสดบรรจุในโอห์มมิคเซลล์จากนัน้ ติดตั้งชุดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกที่ใช้ในการบันทึกสัญญาณทาง
ไฟฟ้า อาทิ ปริมาณกระแสไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้า และอุณหภูมใิ นระหว่างการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิค โดยมี
ส่วนประกอบภายในชุดอุปกรณ์ แบ่งออกเป็นเซ็นเซอร์วัดสัญญาณไฟฟ้า (ปริมาณกระแสไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้า)
และอุณหภูมิ โดยอุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งรับข้อมูลมาจากเซนเซอร์เป็นสัญญาณไฟฟ้ามาตรฐานใน
รูปแบบข้อมูลอนาล็อกหรือข้อมูลดิจิตอล และเครื่องบันทึกสัญญาณทางไฟฟ้าและอุณหภูมิ (ภาพ 2)
นาค่าที่วัดพารามิเตอร์ที่วัดได้ในการศึกษา มาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในตัว
อาหารและความเข้มของกระแสไฟฟ้าตามกฎของโอห์ม โดยใช้สมการพื้นฐานในการคานวณค่าการนาไฟฟ้าของน้า
มะเกี๋ยงสกัดในระหว่างการให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค ซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมการที่ (1)
(1)
σ = I L
V A

เมื่อ σ คือ ค่าการนาไฟฟ้าของอาหารเหลว (ซีเมนต่อเมตร); I คือ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน (แอมแปร์),
V คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์), L คือ ระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรด (เมตร) และ A คือ พื้นที่หน้าตัดของขั้ ว
อิเล็กโทรด (ตารางเมตร)
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นาค่าการนาไฟฟ้าของน้ามะเกี๋ยงมาวัดหาความสัมพันธ์ที่อุณหภูมิต่างๆ โดยอัตราการเพิ่มของค่าการนา
ไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับอุณหภูมิซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมการที่ (2)
(2)
σ = B1 T + C1
เมื่อ σ คือ ค่าการไฟฟ้าของน้ามะเกี๋ยงสกัด (ซีเมนต่อเมตร), T คือ อุณหภูมิของอาหารเหลวในระหว่างการ
เกิดความร้อนแบบโอห์มมิค (องศาเซลเซียส) และ B1, C1 คือ ค่าคงที่ของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการทานายค่า
การนาไฟฟ้า

ภาพที่ 2 แผนผังการทางานของอุปกรณ์วัดค่าการนาไฟฟ้าของอาหารระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
(1. โอห์มมิคเซลล์ ; 2.อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า; 3. สายเซ็นเซอร์สาหรับวัดอุณหภูมิ; 4 แหล่งพลังงาน;
5. เบรกเกอร์; 6. ฟิวส์ ; 7.อุปกรณ์ค่าความต่างศักดิไ์ ฟฟ้าเป็นสัญญามาตรฐาน; 8. อุปกรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าเป็น
สัญญามาตรฐาน; 9.อุปกรณ์บันทึกสัญญามาตรฐาน; 10. สายเชื่อมต่อ RS-485; 11.คอมพิวเตอร์ประมวลผล)
ที่มา: ฤทธิชัย (2554) และ Assawarachan et al., (2013)
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ภาพที่ 3 หน้าจอควบคุมการทางานของโปรแกรมวัดค่าการนาไฟฟ้าในระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
ที่มา: ฤทธิชัย (2554) และ Assawarachan et al., (2013)
ดังนั้นระบบการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคจะมีประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานถูกเขียนอยู่ในพารามิเตอร์
ของค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค (Ohmic heating system performance coefficients ; SPCs) และ
ระบบที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุด ควรมีค่า SPCs เท่ากับ 1 หรือหมายถึงค่าพลังงานไฟฟ้าที่
ป้อนเข้าสูร่ ะบบมีค่าเท่ากับพลังงานความร้อนที่นามะเกี
้
ย๋ งได้รับซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมการที่ (3)
(3)
o
 V 2 
 dt
SPC s 
 KC 

=

m C p (T f  Ti )

เมื่อ SPCs คือค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค, Cp คือค่าความร้อนเฉพาะของน้ามะเกี๋ยงสกัด
เท่ากับ 2.73 กิโลจูลต่อกิโลกรัม องศาเซลเซียส (kJ/kg oK), Kc คือค่าคงทีของเซลล์โอห์มมิค (มีค่ำเท่ำกับ 73.97 ต่อ

ตำรำงเมตร) Tf และ Ti คืออุณหภูมสิ ุดท้าย และอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ามะเกีย๋ ง
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิเคราะห์ทางสถิติหาความแตกต่างด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA
procedure) โดยเปรียบเที ยบความแตกต่างของค่า เฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ของสมการแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและค่าการนา
ไฟฟ้าของน้ามะเกี๋ยงสกัดในระหว่างการให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบสมการถดถอย
แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear regression) ด้วยโปรแกรม SPSS V.19
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ผลการศึกษา
ค่าการนาไฟฟ้าของน้ามะเกี๋ยง
จากผลการศึกษาพบว่าค่าการนาไฟฟ้าของน้ามะเกี๋ยงที่ช่ วงอุณหภูมิ 25 ถึง 95 องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ
0.1878-0.6058 ซีเมนต์ต่อเมตรที่ระดับความเข้มสนามไฟฟ้า 10 และ 15 โวลต์ต่อเซนติเมตร โดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม
สูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในน้ามะเกี๋ยงได้มากขึ้นส่งผลให้ค่าการนาไฟฟ้ามีค่ามากขึ้น
ทั้งนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทาให้โครงสร้ างเซลล์เปลี่ยนแปลงโดยผนัง
เนื้อเยื่อที่มีโปรโตเพคตินเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเกิดการเสียสภาพ (Protopectin Breakdown) และอ่อนตัวลง
จากการถูกทาลายด้วยความร้อน ทาให้น้าในเนื้อเยื่อเซลล์ไหลผ่านออกมาโดยน้าภายใต้เนื้อเยื่อเซลล์จะประกอบด้วย
สารอาหาร เกลือแร่และไอออนจานวนมาก ส่งผลทาให้มีเกิดการเคลื่อนที่ของไอออนมากขึ้นจึงช่วยกระตุ้นการไหล
ผ่านของกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น (Icier and Ilicali 2005 และ Assawarachan, 2010) ในขณะที่การเกิดความร้อนแบบ
โอห์มมิคที่ความเข้มสนามไฟฟ้าที่ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร สามารถวัดค่าการนาไฟฟ้ามีค่ าเท่ากับ 0.2925-08393
ซีเมนต์ต่อเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่าการวัดค่าการนาไฟฟ้าที่ความเข้มสนามไฟฟ้า 10 และ 15 โวลต์ต่อเซนติเมตร ทั้งนี้
เกิดจากการที่น้ามะเกี๋ยงถูกเหนี่ยวนาให้เกิดความร้อนด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่สูง
มากกว่าจนทาให้โครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อภายในเกิดการเสียสภาพอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้การนากระแสไฟฟ้าได้
มากขึ้น และส่งผลให้สมบัติการนาไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Achir et al., 2016) จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงทาให้อาหารมีคุณสมบัติการนาไฟฟ้าที่มากขึ้น โดยอัตราการเพิ่มของค่าการนาไฟฟ้าจะมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับอุณหภูมิ ค่าการนาไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและค่า
การนาไฟฟ้าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น ดังนั้นหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนาไฟฟ้าและอุณหภูมทิ ี่
ช่วงเวลาต่างๆ พบว่ามีรูปแบบสมการเป็นสมการเส้น (ภาพที่ 4)

ค่าการนาไฟฟ้า (ซีเมนต์ต่อเมตร)

0.8000
ความเข้มสนามไฟฟ้า เท่ากับ 10 โวลต์ต่อเมตร

0.6000

0.4000
 = 0.0059 T + 0.0378
R² = 0.9941

0.2000

0.0000
25

35

45หภูมิ (องศาเซลเซี
55
65ยส) 75
อุณ

85

95

(ก)
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ค่าการนาไฟฟ้า (ซีเมนต์ต่อเมตร)

0.8000
ความเข้มสนามไฟฟ้า เท่ากับ 15 โวลต์ต่อเมตร

0.6000
0.4000
 = 0.0059 T + 0.0361
R² = 0.9946

0.2000

0.0000
25

35

45
55
65
75
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

85

95

(ข)
0.8000

ค่าการนาไฟฟ้า (ซีเมนต์ต่อเมตร)

ความเข้มสนามไฟฟ้า เท่ากับ 20 โวลต์ต่อเมตร
0.6000
0.4000
 = 0.0064 T + 0.0657
R² = 0.9949

0.2000

0.0000
25

35

45
55
65
75
85
95
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
(ค)
ภาพที่ 4 ค่าการนาไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ามะเกีย๋ งในระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค ที่ระดับความเข้ม
สนามไฟฟ้าที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร
สมการพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนาไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ามะเกี๋ยงในระหว่างการให้ความร้อน
แบบโอห์มมิค ในช่วงอุณหภูมิ 25-95 oC มีความสัมพันธ์ดังนี้ ที่ระดับความเข้มสนามไฟฟ้าที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ต่อ
เซนติเมตร (ตารางที่ 1) พบว่า ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งอุ ณ หภู มิกั บค่ า การน าไฟฟ้านั้น มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิง เส้ นตรง
มีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) เท่ากับ 0.9946-0.9947
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนาไฟฟ้าและอุณหภูมขิ องน้ามะเกี๋ยงในระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
ที่ระดับความเข้มของสนามไฟฟ้า (10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร)
ความเข้มสนามไฟฟ้า
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
สัมประสิทธิ์การ สมรรถนะการเกิด
(โวลต์ต่อเซ็นติเมตร)
ตัดสินใจสูงสุด
ความร้อน
(R2)
(SPCs)
10
0.9947
70.24  2.91%
σ = 0.0059 T + 0.0378 (ซีเมนต์ต่อเมตร)
15
0.9946
79.27  1.41%
σ = 0.0059 T + 0.0361 (ซีเมนต์ต่อเมตร)
20
0.9949
74.69  1.71%
σ = 0.0064 T + 0.0657 (ซีเมนต์ต่อเมตร)
หมายเหตุ: สปส.โอห์มมิค คือ ค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค (SPCs)
ผลการวิเคราะห์คา่ สมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค สามารถหาได้ตามความสัมพันธ์ในสมการที่ (3)
มีค่าเท่ากับอัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่เหนี่ยวนาให้เกิดความร้อนแบบโอห์มมิคเทียบกับพลังงานความร้อนที่เกิดขึน้ ใน
น้ามะเกี๋ยง สอดคล้องกับกฏการอนุรักษ์พลังงานของเทอร์โมไดนามิก โดยพลังงานไฟฟ้าที่ทาให้เกิดความเหนี่ยวนาความ
ร้อนในน้ามะเกี๋ยงด้วยวิธีโอห์มมิคมีค่าเท่าพลังงานความร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและพลังงานความร้ อนที่
สูญเสียให้สิ่งแวดล้อม โดยค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิคบ่งบอกถึงค่าประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงาน
และสมรรถนะเชิงความร้อนในระหว่างการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิค จากผลการศึกษาพบว่าอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ
ในระหว่างการเกิดความร้อนในน้ามะเกี๋ยงด้วยวิธีการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิคมีค่าเท่ากับ 0.0851  0.0031, 0.1642
 0.0174 และ 0.0393  0.0149 องศาเซลเซี ยสต่ อวิ นาที ที่ ระดั บความเข้ มสนามไฟฟ้ าที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ ต่ อ
เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งพบว่าเมื่อเพิ่มระดับความเข้มสนามไฟฟ้าทีละ 5 โวลต์ต่อเซนติเมตร ส่งผลให้อัตราการเพิ่ม
อุณหภูมิเท่ากับ 92.26 และ 138.14 เปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มของระดับสนามไฟฟ้าที่ 10 เพิ่มเป็น 15 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร
และเพิ่มของระดับสนามไฟฟ้าที่ 15 เพิ่มเป็น 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร ตามลาดับ ในขณะที่ค่าสมรรถนะการเกิดความร้อน
ด้ วยวิธีโอห์ มมิค (SPCs) มีค่ าเท่ ากั บ 70.24  2.91, 79.27  1.41 และ 74.69  1.71 ที่ ระดั บความเข้ มสนามไฟฟ้ าที่
10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากการให้ความร้อนน้ามะเกี๋ยงที่ระดับความเข้มสนามไฟฟ้าที่
10 โวลต์ต่อเซนติเมตร มีค่า SPCs น้อยที่สุด เนื่องจากการเกิดความสูญเสียความร้อนกับสิ่งแวดล้ อมเป็ นเวลานาน
ในขณะที่ค่า SPCs ของการเกิดความร้อนในน้ามะเกี๋ยงที่ระดับความเข้มสนามไฟฟ้าที่ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร นั้นเกิดการ
เหนี่ยวนาความร้อนที่สูงจากการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าสมบัติการนาไฟฟ้าของน้าผลไม้ส่งผลให้โครงสร้าง
เซลล์และเนื้อเยื่อภายในเกิดการเสียสภาพอย่างสมบูรณ์ และสูญเสียความร้อนให้สิ่งแวดล้อมร้อนในอัตราสูง ดังนั้น
ค่า ค่า SPCs จึงมีค่าที่ต่ากว่าการเกิดความร้อนที่ความเข้มของสนามไฟฟ้า ที่ระดับ 15 โวลต์ตอ่ เซนติเมตร
ดังนั้นในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการให้ความร้อนน้ามะเกี๋ยงด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคนั้น
จากข้อมูลในโครงการวิจัยนี้พบว่า ระดับความเข้มสนามไฟฟ้าที่ 15 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร ที่ช่วงอุณหภูมิ 25-85 องศา
เซลเซียส เนื่องจากการให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิคที่อุณหภูมิที่สูง 85 องศาเซลเซียสจะเกิดฟองอากาศ เนื่องจาก
การเดือ ดอย่า งยิ่ง ยวดจนน้ามะเกี๋ ย งพุ่ง ออกจากเซลล์ โ อห์ ม มิค เสี่ ย งต่อ การเกิ ด อั น ตรายในระหว่า งการศึกษา
นอกจากนี้การใช้ความเข้มสนามไฟฟ้าที่สูงเกินไปจะลดค่า SPCs เนื่องจากพลังงานความร้อนสูญเสียกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น และทาโครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อภายในเกิดการเสียสภาพอย่างสมบูรณ์
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วิจารณ์และสรุปผล
ค่าการนาไฟฟ้าของน้ามะเกีย๋ งสดในระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค ผลการศึกษาบทความวิจัยนี้มีค่า
การทาไฟฟ้าเท่ากับ 0.1878-0.6058 ซีเมนต์ต่อเมตรที่ระดับความเข้มสนามไฟฟ้า 10 และ 15 โวลต์ต่อเซนติเมตร
และค่าเท่ากับ 0.2925-08393 ซีเมนต์ต่อเมตร ระดับความเข้มสนามไฟฟ้า 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร โดยค่าการนา
ไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ มีความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการเชิงเส้น อัตราการเพิ่ม
ของอุณหภูมิในระหว่างการเกิดความร้อนในน้ามะเกี๋ยงด้วยวิธีการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิคมีค่าเท่ากับ 0.0851 
0.0031, 0.1642  0.0174, 0.0393  0.0149 องศาเซลเซียสต่อวินาที และค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้ว ยวิธี
โอห์มมิค (SPCs) มีค่าเท่ากับ 70.24  2.91, 79.27  1.41, 74.69  1.71 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มสนามไฟฟ้าที่
10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร ตามลาดับ สภาวะที่เหมาะสมในการให้ความร้อนน้ามะเกี๋ยงด้วยวิธีการให้ความ
ร้ อ นแบบโอห์ มมิคนั้น จากข้ อ มูล ในโครงการวิจั ยนี้พ บว่า ระดั บความเข้ม สนามไฟฟ้าที่ 15 โวลต์ ต่อ เซนติเมตร
เนื่องจากมีค่าเท่ากับร้อยละ 92.26 และค่า SPCs ที่สูงที่สุด
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จลนพลศาสตร์การสลายแอนโทไซยานินในน้ามะเกี๋ยงด้วยการให้ความร้อน
Thermal degradation Kinetics on Anthocyanin stability of Makiang
(Cleistocalyx nervosum) Juice
ปัทมา ไทยอู่1 และฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2*
Patthama Thaiou1 and Rittichai Assawarachan 2*
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานิน
ในน้ามะเกี๋ยงด้วยการแปรรูปด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส ตามลาดับ น้ามะเกี๋ยงที่ผ่าน
การให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ นามาวิเคราะห์หาปริมาณแอนโธไซยานินผลการศึกษาพบว่าปริมาณแอนโธไซยานิน
ของน้ามะเกี๋ยงสกัดมีค่าเท่ากับ 30.180.574 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และเมื่อนามาผ่านความร้อนเพื่อการแปรรูปที่
75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที พบว่ามีปริมาณแอนโธไซยานินได้เท่ากับ 27.080.19, 24.234.26
และ 23.560.39 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการสลายปริมาณแอนโธไซ
ยานิน และมีแนวโน้มลดลงอย่างนัยสาคัญ (ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95) ผลการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซ
ยานินที่เวลาใด ๆ ในระหว่างการให้ความร้อนที่เวลาใด ๆ พบว่าแบบจาลองของจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมี
ความเหมาะสม
คาสาคัญ: น้ามะเกีย๋ ง, แอนโธไซยานิน, การให้ความร้อน, ผลกระทบของอุณหภุมิ, แบบจาลองจลนพลศาสตร์

Abstract
This research was aimed to study the factors affecting on heating process making (Cleistocalyx nervosum)
juice against decomposition of anthocyanin content were studied at selected temperatures 75, 85 and 95 °C,
respectively. Results indicated that the thermal degradation of anthocyanin were 30.180.574 mg/ 100 g were
makiang juice heat processing at temperatures of 75, 85 and 95 °C. The processing time was 10 mins found
anthocyanin content of the extracted of processed makiang juice which were 27.080.19, 24.234.26, and
23.560.39 mg / 100g. The high temperature rises affect breakdown of anthocyanin and downward trend
significantly (p < 0.05). Thermal degradation kinetics of anthocyanin for during heating results first –order reaction
kinetics are suitable for simulation model.
Keywords: Makiang Juice, Anthocyanin content, Thermal processing, Effect of temperature, Kinetics equation
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บทนา
มะเกี๋ยง เป็นพืชในอันดับ Myrtales จัดอยู่ในวงศ์ Myrtaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cleistocalyx nervosum
var. paniala ผลมะเกี๋ยงนิยมนามาบริโภคทั้งในรูปผลสดมีคุณค่าทางโภชนาการ และชีวเคมี เป็นจานวนมาก ผลการ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่า ผลมะเกี๋ยงสดมีปริมาณ วิตามินเอ (เบต้า – แคโรทีน) วิตามินบี 2 วิตามินบี 1
วิตามินอี มากถึง 625.36±526.43, 95.89±48.41, 47.66±24.39 และ 0.9±0.0 ไมโครกรัม ต่อ 100 กรัม (กรม
วิทยาศาสตร์บริการ, 2539) รวมทั้งยังประกอบด้วย ปริมาณกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกาย และปริมาณกรดอะมิโนที่
ไม่จาเป็นต่อร่างกายจานวนมาก จากคุณค่าทางโภชนาการของมะเกี๋ยงที่กล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเกีย๋ ง พบว่ามะเกีย๋ งสามารถทาผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
เช่น น้ามะเกีย๋ งพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง เยลลี่มะเกี๋ยง มะเกีย๋ งหยี โยเกิร์ตมะเกี๋ยง มะเกีย๋ งดอง และสีผสมอาหารจากผล
มะเกี๋ยง โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเกีย๋ งได้แก่การผลิตน้ามะเกีย๋ งพร้อมดื่ม และผลิตน้ามะเกีย๋ งเข้มข้น
ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (2013) ได้อธิบายหลักการของแบบจาลองจลนพลศาสตร์ ซึ่งนิยมใช้ในการจาลองลาดับ
ของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี หรือชีวเคมี และมีความเหมาะสมอย่างมากในการนามาใช้สาหรับการจาลองการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการกระบวนการแปรรูปซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาทางเคมีที่
ซับซ้อน ดังนั้นจึงมีรายงานวิจัยจานวนมากที่ใช้ แบบจาลองจลนพลศาสตร์ทานายอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการอบแห้งด้วยสภาวะและวิธีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (ภาพ 1)

ภาพที่ 1 รูปแบบของอันดับการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของจลนพลศาสตร์
(เมื่อ CA คือความเข้มข้นของสารอาหาร A ที่เวลาใด ๆ CB คือความเข้มข้นของตัวทาปฏิกิริยา ที่เวลาใด ๆ และ CB0 คือความ
เข้มข้นเริ่มต้นของตัวทาปฏิกิริยา B ในขณะ k และ k’ เป็นค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา ส่วน P คือผลผลิตของปฏิกิริยา)
ที่มา: ฤทธิชัย (2555)
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แอนโธไซยานิน เป็นหนึ่งสารสาคัญของรงควัตถุหรือสารสี (pigment) ที่ให้สีแดง ม่วง และน้าเงิน ใช้เป็นสารให้สี
(coloring agent) ธรรมชาติในอาหาร สารสกัดแอนโทไซยานิน มีสมบัตเิ ป็นโภชนะเภสัช (nutraceutical) เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ (antioxidan) ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ แอนโธไซยานินเป็นสารชีวเคมีที่สาคัญ และมีมากในผลิตภัณฑ์น้า
มะเกี๋ยง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลมะเกี๋ยงสดมีคุณค่าทางโภชนาการ และชีวเคมีเป็นจานวนมาก การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้า
มะเกี๋ยงพร้อมดื่ม และผลิตน้ามะเกี๋ยงเข้มข้นด้วยความร้อนนั้น เป็นสาเหตุที่สาคัญในการสุญเสียคุณค่าทางโภชนาการ
และชีวเคมี ในระหว่างกระบวนการผลิต ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิที่มีผลต่อการ
สลายตัวปริมาณแอนโธไซยานิน และหาแบบจาลองจลนพลศาสตร์ แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานินใน
ผลิตภัณฑ์นามะเกี
้
๋ยงพร้อมดื่มในระหว่างการให้ความร้อน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมน้ามะเกี๋ยงสกัดสาหรับการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมแิ ละเวลา
น าผลมะเกี๋ ยงสดล้ างทาความสะอาดจากนั้ นน าไปสกั ดวิ ธีความร้ อน ที่ อั ตราส่ วนผลมะเกี๋ ยงสด จ านวน
1 กิโลกรัมต่อ น้าสะอาด 1 กิโลกรัม นาไปสกัดที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที กรองด้วยผ้าขาวบางด้วย
เครื่องเหวี่ยงสลัด (ความเร็วรอบในการเหวี่ยง 500 รอบต่อนาที) เพื่อแยกน้ามะเกี๋ยงสกัดกับกากเนื้อ นาน้ามะเกี๋ยงสกัด
บรรจุในภาชนะขนาด 1 ลิตร เพื่อรอการทดลองในขั้นตอนต่อไป จากนั้นนาไปศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการให้
ความร้อนที่ระดับที่ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส และเวลา 0, 5 และ 10 นาที ตามลาดับ (จานวน 3 ซ้า) นาน้า
มะเกี๋ยงที่ได้จากการผ่านความร้อนและเวลาต่าง ๆ มาตรวจวัดปริมาณแอนโธไซยานิน
การหาปริมาณแอนโธไซยานิน
นาน้ามะเกี๋ยงสกัดที่ผ่านความร้อน (75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส) วิเคราะห์หาปริมาณแอนโธไซยานิน
(cyanidine-3-glucoside equivalence) ด้ วยเทคนิ คการวิ เคราะห์ ความแตกต่ างของค่ าพี เอช (pH Differential method)
โดยเตรียมบัฟเฟอร์ พีเอช 1.0 (pH 1.0 buffer) ด้วย 0.025 โมลของโพแทสเซียมคลอไรด์ (M KCl) และบัฟเฟอร์ที่มีคา่ พีเอช
เท่ า กั บ 4.5 (pH 4.5 buffer) ด้ ว ย 0.4 โมล โซเดี ย มอะซี เ ตต (CH3COONa) และเตรี ย ม สารสกั ด (Solution extract)
1000 ไมโครลิตร และปรับปริมาตรด้วยบัฟเฟอร์ให้ได้ 10 มิลลิลิตร (mL) หรือมีอัตราส่วนของ Solution extract : buffer
ที่อัตราส่วน 1:10 จากนั้นนาสารละลายที่เตรียมไว้ไปเขย่า และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร
(A515) และ 700 นาโนเมตร (A700) ด้ วยเครื่ องวั ดค่ าการดู ดกลื นแสง spectrophotometer รุ่ น T180 UV/VIS (ผลิ ตโดย
ประเทศอั งกฤษ) น าค่ าการดู ดกลืนแสงที่ ได้ไปคานวณหาปริ มาณแอนโทไซยานินในรู ปของไซยานิดิ น 3 กลู โคไซด์
(cyanidin-3-glucoside)

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกีย๋ ง (ก) ตัวอย่างน้ามะเกี๋ยง (ข) การเตรียม
ตัวอย่างน้ามะเกี๋ยงบรรจุใน (ค) การเตรียมวัดค่าการดูดกลืนแสง
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 A  ( A515  A700 ) pH 1.0  ( A515  A700 ) pH  4.5

TA 

 A x MW x DF x 100)
l

(1)
(2)

เมื่อ TA คือปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด, A คือ ค่าการดูดกลืนแสงจากสมการที่ (1), MW คือ น้าหนัก
มวลโมเลกุ ล ของไซยานิ ดิ น 3 กลู โ คไซด์ เ ท่ า กั บ 449.2 กรั ม ต่ อ โมล (g mol) , ε เท่ า กั บ 26900 M cm, DF คื อ
สัมประสิทธิ์การเจือจาง (dilution factor) มีค่าเท่ากับ (1) และค่า โมลาร์แอบซอบติวิต้ี (ε) ใช้ค่าของไซยานิดิน -3กลูโคไซด์ในสารละลายบัฟเฟอร์ ที่มีค่าพีเอช (pH) เท่ากับ 1.0 มีเท่ากับ 26,900 M-1 cm-1 วิธีการวิเคราะห์ปริมาณ
แอนโธไซยานินด้วยวิธีของ Fultki and Francis (1968) เป็นวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินตามรายงาน
วิจัยนี้ สอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินรายงานวิจัยของ Shao-qian et al., (2011), Alex et al.,
(2016) และวริพัสย์ และคณะ (2552)
แบบจาลองจลนศาสตร์การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานิน
การหาอันดับการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยงสกัดจะเป็นฟังก์ชันของเวลาในการให้
ความร้อน สมการสาหรับการประยุกต์ใช้ในจลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานินของการศึกษานี้
สามารถเขียนในรูปแบบของแบบจาลองจลนพลศาสตร์อันดับศูนย์ ดังแสดงในสมการที่ (3) และ (4) ตามลาดับ
C  C0  kt
(3)
C  C0 exp(kt)

(4)

เมื่อ C0 คือ ปริมาณแอนโธไซยานินที่เวลาเริ่มต้น และ C คือ ปริมาณแอนโธไซยานินที่เวลาใด ๆ ในระหว่าง
กระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ
การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของอันดับของปฏิกิริยา ด้วยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2)
และค่าผลบวกกาลังสองการถดถอย (SSR) ซึ่งเป็นดัชนีความผิดพลาดของการทานายแบบจาลอง ดังสมการที่ (5)
SSR  i 1 (Cexp,i  C pre,i ) 2
N

(5)

เมื่อค่า Cexp, i และ Cpre, i เป็น ปริมาณแอนโธไซยานินของการทดลองซ้า (new experiential) และปริมาณ
แอนโธไซยานินการทานายของแบบจาลอง
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิเคราะห์ทางสถิติหาความแตกต่างด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA
procedure) โดยเปรียบเที ยบความแตกต่างของค่า เฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 และการวิเคราะห์ หาค่า คงที่ ต่าง ๆ ของแบบจ าลองจลนพลศาสตร์ ก ารเปลี่ ย นแปลงปริมาณ
แอนโธไซยานินในระหว่างการให้ความร้อน ที่เวลาใด ๆ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบไม่เชิงเส้น
(Nonlinear regression) ด้วยโปรแกรม SPSS V.19
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ผลการศึกษา
ผลกระทบของอุณหภูมติ ่อการสลายปริมาณแอนโธไซยานิน
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินของน้ามะเกี๋ยงสกัดมีปริมาณ เท่ากับ 30.180.574 มิลลิกรัม
ต่อ 100 กรัม และผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินที่ผ่านความร้อนเป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ 75, 85
และ 95 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 27.080.19, 24.234.26 และ 23.560.39 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ
โดยมีร้อยละการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินเท่ากับ 10.26, 19.69 และ 21.91 เปอร์เซ็นต์ และผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าปริมาณแอนโธไซยานินของน้ามะเกี๋ยงสดมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ การวิเคราะห์ผลกระทบของอุณหภูมิพบว่าการให้ความร้อนกับน้ามะเกี๋ยงที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสมี
ความแตกต่างกับการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 และ 95 องศาเซลเซียส โดยการให้ความร้อนแบบที่อุณหภูมิ 85
และ 95 องศาเซลเซียส ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95) ภาพ 3 แสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณปริมาณแอนโธไซยานินของน้ามะเกี๋ยงสกัด และในน้ามะเกี๋ยงที่ผ่านการให้ความร้อนที่ 75, 85
และ 95 องศาเซลเซียส ตามลาดับ เมื่อน้ามะเกี๋ยงได้รับความร้อนมากจนมี พลังงานความร้อนไปทาลายโครงสร้าง
โมเลกุ ล ของแอนโธไซยานิ น เรี ย กกลไกการเกิ ด ปฏิกิ ริ ย านี้ ว่า Deglycosylation จนท าให้ โ ครงสร้ า งของโมเลกุ ล
แ อนโ ธไ ซ ยา นิ น เสียส ภา พ ( Cleavage) แ ล ะ ส ล า ยตั ว เป็ น Protocatechuic acid, Phloroglucinaldehyde แ ละ
4-hydroxybenzoic acid ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิที่น้ามะเกี๋ยงได้รับสูงขึ้น ส่งผลต่อการเร่งการเกิดกลไก Deglycosylation
ส่งผลต่อการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานิน (Patras et al., 2010).

แอนโธไซยำนิน (มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม)

35
30
25

น้ำมะเกี๋ยงสด

75 ซ

85 ซ

95 ซ

20
15
10
5
0

ผลกระทบของควำมร้อนต่อกำรสลำยแอนโธไซยำนินในน้ำมะเกี๋ยง
ภาพที่ 3 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกีย๋ งที่ผ่านความร้อนที่
อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส
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ผลกระทบของเวลาต่อการสลายปริมาณแอนโธไซยานินในระหว่างการให้ความร้อนของน้ามะเกี๋ยง
ผลกระทบของอุณหภูมิตอ่ การสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยงสกัดที่ผ่านความร้อน พบว่า
อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยงสกัด ดังนั้นเพื่อศึกษาอัตราการ
สลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยงสกัดในระหว่างการให้ความร้อน ด้วยวิธีการให้ความร้อนกับน้า
มะเกี๋ยงสกัดที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส ที่เวลา 0, 5 และ 10 นาที จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
รูปแบบสมการเชิงเส้น ระหว่างปริมาณแอนโธไซยานิน ที่เวลาใดๆ ในระหว่างการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ ที่ 75, 85
และ 95 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ตามที่แสดงใน ภาพ 4 และ 5 การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงเส้น เพื่อวิเคราะห์
แนวโน้มของการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยงสกัด เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมของสมการ แสดงใน
รูปแบบจาลองจลนพลศาสตร์อันดับศูนย์ และแบบจาลองจลนพลศาสตร์อันดับหนึ่ง พบว่าการหาสมการเชิงเส้นการ
สลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินโดยใช้ดัชนีของค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งบอกความ
แม่นยาในการทานายของแบบจาลองจลนพลศาสตร์ และวิเคราะห์ค่าผลบวกกาลังสองการถดถอย (SSR) ซึ่งเป็น
ค่าพารามิเตอร์ทางสถิติสาหรับบ่งบอกความผิดพลาดในการทานายของแบบจลนพลศาสตร์ โดยเปรียบเทีย บกับ
ปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยงสกัดของการทดลองซ้าใหม่ (New experiment) เพื่อเปรียบเทียบ และหาแบบ
จลนพลศาสตร์ที่เหมาะสม โดยแบบจลนพลศาสตร์ที่เหมาะสมในการทานายการสลายปริมาณแอนโธไซยานินในน้า
มะเกี๋ยงสกัดในการศึกษานี้ ควรมีค่า R2 ที่สูง และมีค่า SSR ที่น้อย รูปแบบสมการแบบจลนพลศาสตร์ และผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติ ตามที่แสดงในตาราง 1 ผลการศึกษาพบว่าแบบจาลองจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง มีค่า R2
อยู่ในช่วง 0.9106-0.9753 และค่า SSR ซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ทางสถิติที่บ่งบอกความผิดพลาดของแบบจาลองซึ่ง
อยู่ระหว่าง 0.0199- 0.0406 ซึ่งน้อยการผลการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบจาลองจลนพลศาสตร์อันดับศูนย์ ดังนั้น
แบบจาลองจลนพลศาสตร์อันดับหนึ่ง มีความเหมาะสมในการทานายการเปลี่ยนแปลงของการสลายตัวของปริมาณ
แอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยงสกัดสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Shao-qian et al., (2011) ซึ่งพบว่า การสลายตัวของ
ปริมาณแอนโธไซยานินในน้าส้มเหมาะสมกับแบบจาลองจลนพลศาสตร์อันดับหนึ่ง เช่นเดียวกับรายงานผลการวิจัย
ของ Alex et al., (2016) พบว่ า การสลายตั ว ของปริ ม าณแอนโธไซยานิ น ในน้ าบลู เ บอร์ รี มี รู ป แบบแบบจ าลอง
จลนพลศาสตร์ อั น ดั บ หนึ่ ง รวมถึ ง รายงานวิ จั ย ของ Assawarachan and Noomhorm (2008) พบว่ า แบบจ าลอง
จลนพลศาสตร์ อั น ดั บ หนึ่ ง มี ค วามเหมาะสมมากกว่า แบบจ าลองจลนพลศาสตร์ อั น ดั บ ศู น ย์ใ นการท านายการ
เปลี่ยนแปลงสี (visual color) ของน้าสัปปะรดในระหว่างให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ตารางที่ 1 แบบจาลองจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาของการสลายของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยง
อันดับของปฏิกิริยา อุณหภูมิ รูปแบบแบบจาลองจลนพลศาสตร์
สัมประสิทธิ์การ
ค่าผลบวกกาลังสอง
ตัดสินใจสูงสุด (R2) การถดถอย (SSR)
75
Ct = -0.3098 (time) + 30.348
0.9657
0.0287
ปฏิกิริยาอันดับศูนย์
85
Ct = -0.6569 (time) + 30.348
0.8740
0.0534
95
Ct = -0.6612 (time) + 30.348
0.9107
0.0361
75
ln (Ct/C0) = -0.3098 (time)
0.9753
0.0199
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง
85
ln (Ct/C0) = -0.6569 (time)
0.9085
0.0406
95
ln (Ct/C0) = -0.6612 (time)
0.9106
0.0361
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แอนโธไซยานิน (มิลลิกรัมต่อ 100
กรัม)

31.0
30.5
30.0
29.5
29.0
28.5
28.0
27.5
27.0
26.5

อุณหภูมทิ ี่ 75 องศาเซลเซียส

y = -0.3098x + 30.348
R² = 0.9657
0

2

4
6
เวลา (นาที)

8

10

แอนโธไซยานิน (มิลลิกรัมต่อ 100
กรัม)

(ก)
31.0
30.0
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28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
23.0

อุณหภูมทิ ี่ 85 องศาเซลเซียส

y = -0.6569x + 30.084
R² = 0.8740
0
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4

เวลา (นาที)

6

8

10

แอนโธไซยานิน (มิลลิกรัมต่อ 100
กรัม)

(ข)
32.0
อุณหภูมทิ ี่ 95 องศาเซลเซียส

30.0
28.0
26.0
y = -0.6612x + 29.581
R² = 0.9107

24.0
22.0
0
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4
เวลา (นาที)

6

8

10

(ค)
ภาพที่ 4 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ของการสลายของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยง
(ก) อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส (ข) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส (ค) อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส
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ln (แอนโธไซยานิน / ปริมาณเริ่มต้น)

0

อุณหภูมทิ ี่ 75 องศาเซลเซียส

-0.02
-0.04
-0.06
-0.08

y = -0.0102x
R² = 0.9553

-0.1
-0.12
0
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เวลา (นาที)
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(ก)

ln (แอนโธไซยานิน / ปริมาณ
เริ่มต้น)

0.00
อุณหภูมทิ ี่ 85 องศาเซลเซียส

-0.10

-0.20

y = -0.0242x
R² = 0.9085

-0.30
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ln (แอนโธไซยานิน / ปริมาณ
เริ่มต้น)

(ข)
0
อุณหภูมทิ ี่ 95 องศาเซลเซียส
-0.1

-0.2

y = -0.0269x
R² = 0.9106
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เวลา (นาที)
(ค)

ภาพที่ 5 จลนพลศาสตร์ปฏิกิรยิ าอันดับหนึ่งของการสลายของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยง
(ก) อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส (ข) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส (ค) อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส
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วิจารณ์และสรุปผล
ผลของอุณหภูมิ (75, 85, 95 องศาเซลเซียส) มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ (ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95)
ของการสลายตั ว ของแอนโธไซยานิ น ของน้ ามะเกี๋ ย งสกั ด น้ ามะเกี๋ ย งสดนั้ น มี ป ริ ม าณแอนโธไซยานิ น เท่ า กั บ
30.180.574 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม เมื่อนาไปผ่านความร้อนเป็นเวลา 10 นาที พบว่ามีร้อยละของสลายตัวของ
ปริมาณแอนโธไซยานินเท่ากับ 10.26, 19.69 และ 21.91 ที่อุณหภูมิ 75, 85, 95 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ในขณะ
ที่การศึกษาผลของอุณหภูมิ และเวลาในสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ามะเกี๋ยงสามารถอธิบายได้ในรูปของ
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง ซึ่งมีความหมาะสมมากกว่าจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ เนื่องจาก ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) ที่สูงกว่า และค่าผลบวกกาลังสองการถดถอย (SSR)
ที่น้อยกว่าแบบจาลองของจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งโดยการเพิ่มอุณหภูมิและความเข้มข้นของน้ามะเกี้ยง
มีแนวโน้มให้อัตราการสลายตัวของปฏิกิริยา (k) เพิ่มขึ้น
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ความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจชนิดหลัก บริเวณแนวชายฝั่ง อาเภอสิเกาจังหวัดตรัง
Species diversity of keystone economic fish in the coastal areas, Sikao District,
Trang Province
วิกิจ ผินรับ1* และ อภินันท์ สุวรรณรักษ์2
Wikit Phinrub1* and Apinun Suvarnaraksha2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดปลาเศรษฐกิจชนิดหลักเก็บตัวอย่างปลา 4 สถานี คือ อ่าวขาม
อ่าวบุญคง บ้านปากคลอง และแหลมไทร จากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยใช้อวนติดตา
จานวน 12 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 พบปลาเศรษฐกิจชนิดหลัก
ทั้งหมด 5,206 ตัว จาแนกได้ 8 วงศ์ 10 ชนิด โดยพบว่าปลาเศรษฐกิจชนิดหลักที่เป็นชนิดเด่นที่สุด คือ ปลาซ่อนทราย
แก้ว (Sillago sihama) บริเวณบ้านปากคลอง และปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (Pelates quadrilineatus) บริเวณอ่าวขาม
จานวน 565 และ 545 ตัว ตามลาดับ ปลาเศรษฐกิจชนิดหลักที่พบจานวนมากที่สุด คือ ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago
sihama) ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (Pelates quadrilineatus) และปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) จานวน
1,041 740 และ 731 ตั ว ตามล าดั บ และความถี่ ข องปลาเศรษฐกิ จ ชนิ ด หลั ก ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด 100.00% คื อ
ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) ปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) และปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus
canaliculatus) จานวนตัวของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักในเดือนกรกฎาคม 2555 มีปริมาณมากที่สุด คือ 724 ตัว และ
เดือนมกราคม 2556 มีจานวนปลาน้อยที่สุด คือ 108 ตัว จานวนตัวของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักในแต่ละเดือนบริเวณ
แนวชายฝั่งทะเล อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (t-Test, P < 0.05)
คาสาคัญ: ความหลากหลาย, ปลาเศรษฐกิจ, ชายฝั่ง อันดามัน
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Abstract
This study aimed to study the species diversity of keystone economic fish. The fish samples were collected
from four locations were Kham Bay, Boonkong Bay, Ban Pak Klong and Sai Cape, in the coastal, Sikao District,
Trang Province. Twelve samplings were carried out by gillnets during February 2012 to January 2013. A total of
5,206 fish belonging to 8 family and 10 species were identified. The most dominant species of economic fish were
silver sillago (Sillago sihama) at Ban Pak Klong and fourlined terapon (Pelates quadrilineatus) at Kham Bay which
were 565 and 545 fishes respectively. The most of economic fish were 1,041 silver sillago ( Sillago sihama),
followed by 740 fourlined terapon (Pelates quadrilineatus) , and 731 common silver-biddy (Gerres oyena). The
highest of occurrence frequency (100.00%) were silver sillago ( Sillago sihama) , common silver-biddy (Gerres
oyena) and white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus). The most abundants of economic were found on July
2012 (724 fishes) and lowest on January 2013 (10 8 fishes). The fish specimens of economic fish from all months
were analysed by t-Test which showed significant (P < 0.05).
Keywords: diversity economic fish, Coastal, Andaman
บทนา
แนวชายฝั่งจังหวัดตรัง อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่ งทะเลอั นดามั น ประกอบด้วย อาเภอสิเกา กันตัง
ปะเหลี ย น ย่ า นตาขาว และอ าเภอหาดส าราญ พื้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ราบตามแนวชายฝั่ ง มี ค วามยาวประมาณ
119 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน หาดเลน และหาดทราย มีสัตว์น้านานาชนิดอาศัยอยู่ แนวชายฝั่งทะเล
อาเภอสิเกา มีความยาวตลอดแนวชายฝั่งประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากมีป่าชาย
เลนที่สมบูรณ์แล้วยังมีแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์อีกด้วย เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้าที่ มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ โดย
แหล่งหญ้าทะเลเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหาร ที่สาคัญของปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสั ตว์น้าอื่น ๆ [1, 2]
เป็นที่อยู่อาศัยที่ถาวรตลอดช่วงชีวิตและชั่วคราวในการอนุบาลเพื่อพัฒนาเป็นระยะวัยรุ่น [3, 4] และเป็นแหล่งอนุบาลตัว
อ่อนอย่างดีของสัตว์นาหลายชนิ
้
ด ที่มีคา่ ทางเศรษฐกิจ เป็นที่หลบซ่อน [5, 6] จากรายงานผลการติดตามการแพร่กระจาย
ของสัตว์นาในแหล่
้
งหญ้าทะเลอ่าวสิเกาและเกาะลิบง พบสัตว์นาส่
้ วนใหญ่เป็นกลุ่มปลา โดยพบปลาจานวน 80 ชนิด จาก
36 วงศ์ [7] พบชนิดปลาที่มีความชุกชุม บริเวณหาดเจ้าไหม อาเภอสิเกา คือ ปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus oramin) ปลา
หมูสีแก้มแดง (Lethrinus nebulosus) และปลาดอกหมาก (Gerres oyena) [8, 9] รายงานว่าชนิดปลาบริเวณอ่าวบุญคง
อ าเภอสิ เกา ที่ จั บด้ วยอวนติดตามีจ านวน 69 ชนิด 41 วงศ์ จ านวนตั วของชนิดปลาที่ พบเป็ นหลั ก คื อ ปลาหั วแข็ ง
(Atherinomorus duodecimalis) 19% ปลาดุกทะเล (Plotosus lineatus) 15% และปลาแป้นแก้วตัวเรียว (Ambassis vachellii)
14% ความถี่ ในการพบสู ง คื อ ปลาเข็ มปากแดง (Hyporhamphus limbatus) 83% ปลาซ่ อนทรายแก้ ว (Sillago sihama)
83% และปลาแพะลาย (Upeneus tragula) 83% ชนิดปลาบริเวณบ้านปากคลอง ที่จับด้วยอวนติดตา พบมีจานวน 62
ชนิด 35 วงศ์ จานวนตัวของชนิดปลาที่พบเป็นหลัก คือ ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) 28% ปลาแป้นกระโดงจุด
(Leiognathus. jonesi) 11% และปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) 11% ความถี่ในการพบสูง คือ ปลาซ่อนทรายจุด
(Sillago aeolus) 92% ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) 83% และปลาดอกหมากครีบสั้น (Gerres erythrourus) 67%
ชนิด ปลาบริ เวณอ่าว สิ เกา พบมีจ านวน 97 ชนิด 48 วงศ์ จ านวนตั วของชนิดปลาที่ พบเป็ นหลั ก คื อ ปลาหั วแข็ ง
(Atherinomorus duodecimalis) 16% ปลาซ่ อ นทรายแก้ ว (Sillago sihama) 10% ปลาข้ า งตะเภาเล็ ก ลายเส้ น (Pelates
quadrilineatus) 7% และปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) 7% ความถี่ในการพบสูง คือ ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago
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sihama) 79% ปลาหัวแข็ง (Atherinomorus duodecimalis) 73% และปลาเข็มปากแดง (Hyporhamphus limbatus) 69% และ
Phinrub et.al. (2013) [10] รายงานว่า ชนิดปลาในแนวหญ้าทะเลบริเวณอ่าวขาม ที่จับด้วยอวนติดตาพบมีจานวน 65 ชนิด
35 วงศ์ จานวนตัวของชนิดปลาที่พบเป็นหลัก คือ ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (Pelates quadrilineatus) 25% ปลาหัวแข็ง
(Atherinomorus duodecimalis) 18% ปลาแป้นแก้วหางแถบ (Ambassis urotaensis) 15% และปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago
sihama) 12% ความถี่ในการพบสูง คือ ปลาเข็มปากแดง (Hyporhamphus limbatus) 83% ปลาหัวแข็ง (A. duodecimalis)
66% ปลาแพะลาย (Upeneus tragula) 66% และปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canaliculatus) 66%
จากข้อมูลการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาบริเวณอาเภอสิเกา ยังไม่พบการรายงานที่เกี่ยวกับชนิด
ของปลาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปลาเศรษฐกิจชนิดหลักที่อยู่ในแนวชายฝั่ง ซึ่งข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการจัดการทรัพยากรปลาเศรษฐกิจที่อยู่บริเวณแนวชายฝั่งเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปลาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การสุ่มเก็บตัวอย่างปลาบริเวณแนวชายฝั่งทะเล อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง จานวน 4 สถานี คือ อ่าวขาม
(7°30′9.21′′ N, 99°18′7.67′′ E) อ่ า ว บุ ญ ค ง (7°31′2.49′′ N, 99°17′40.09′′ E) บ้ า น ป า ก ค ล อ ง (7°36′17.67′′ N,
99°16′32.89′′ E) และแหลมไทร (7°38′30.19′′ N, 99°14′49.85′′ E) โดยใช้อ วนติด ตา (Gillnets) จ านวน 3 ขนาดตา
(ขนาดตา 2.0 3.5 และ 5.0 เซนติเมตร) ความยาวขนาดตาละ 180 เมตร โดยเก็บตัวอย่างช่วงน้ากาลังขึ้น จานวน
12 ครัง้ เดือนละ 1 ครัง้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556
เก็บรักษาตัวอย่างปลาทั้ งหมดในสารละลายฟอร์มาลี นเข้ มข้น 10 เปอร์เซ็ นต์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้ว
เปลี่ยนเป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเข้มข้น 30 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วนาตัวอย่างมาศึกษาอนุกรมวิธาน โดย
นาปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์มานับและวัดลักษณะที่สาคัญ จาแนกตามคู่มือการวิเคราะห์พันธุ์ปลาของ [11, 12, 13, 14,15]
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นาตัวอย่างปลาเศรษฐกิจชนิดหลักมานับจานวน และหาเปอร์เซ็นต์ความถี่ เปรียบเทียบจานวน
ปลาเศรษฐกิจชนิดหลักที่พบในแต่ละเดือนมาทดสอบด้วย One sample-t-test

ผลการศึกษา
พบปลาเศรษฐกิ จชนิดหลั กทั้ งหมด 5,206 ตั ว จ าแนกได้ 8 วงศ์ 10 ชนิด คื อ ปลาแมว (Thryssa hamiltonii)
ปลาหลั ง เขียวท้องขาว (Sardinella albella) ปลาดุ ก ทะเล (Plotosus lineatus) ปลากระบอก (Chelon subviridis)
ปลาซ่ อนทรายแก้ ว (Sillago sihama) ปลาซ่ อนทรายจุ ด (Sillago aeolus) ปลาดอกหมากครี บสั้ น (Gerres erythrourus)
ปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (Pelates quadrilineatus ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus
canaliculatus) โดยพบปลาเศรษฐกิ จชนิดเด่ นในแต่ละสถานี คื อ ปลาข้ างตะเภาเล็ กลายเส้ น (Pelates quadrilineatus)
จ านวน 545 ตั ว บริ เวณอ่ า วขาม (KB) ปลาดุ ก ทะเล (Plotosus lineatus) จ านวน 346 ตั ว บริ เวณอ่ า วบุ ญ คง (BB)
ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) จานวน 565 ตัว บริเวณบ้านปากคลอง (PK) และปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres
oyena) และปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) จานวน 353 และ 343 ตัว ตามลาดับ บริเวณแหลมไทร (SC) (ตารางที่ 1)
จานวนตัวและความถี่ของชนิดปลาเศรษฐกิจชนิดหลักที่พบบริเวณแนวชายฝั่ง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง คือ Sillago sihama
(1,041 ตัว และ 100.00 %) Pelates quadrilineatus (740 ตัว และ 91.67 %) Gerres oyena (731 ตัว และ 100.00 %) Plotosus
lineatus ( 471 ตั ว แ ล ะ 91.67 %) Chelon subviridis ( 453 ตั ว แ ล ะ 83.33 %) Siganus canaliculatus ( 450 ตั ว
และ 100.00 %) Gerres erythrourus (408 ตั ว และ 91.67 %) Thryssa hamiltonii (347 ตั ว และ 91.67 %) Sillago aeolus
(319 ตัว และ 91.67 %) และ Sardinella albella (246 ตัว และ 66.67 %) (ภาพที่ 1) จานวนของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักใน
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เดือนกรกฎาคม 2555 มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาเดือนพฤศจิกายน 2555 จานวน 724 ตัว และ 710 ตัว ตามลาดับ
และพบว่าเดือนมกราคม 2556 มีจานวนปลาน้อยที่สุด คือ 108 ตัว (ภาพที่ 2) จานวนตัวของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักในแต่
ละเดือนที่พบบริเวณแนวชายฝั่ง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (t-Test, P < 0.05)
ตารางที่ 1 ชนิดปลาเศรษฐกิจชนิดหลักที่พบบริเวณแนวชายฝั่ง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วงค์
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
จานวนตัวทีพ
่ บในแต่ละสถานี
KB
BB
PK
SC
Engraulidae Thryssa hamiltonii
ปลาแมว
23
136 65
123
Clupeidae
Plotosidae
Mugilidae
Sillaginidae

Sardinella albella
ปลาหลังเขียวท้องขาว
30
Plotosus lineatus
ปลาดุกทะเล
41
Chelon subviridis
ปลากระบอก
89
Sillago sihama
ปลาซ่อนทรายแก้ว
45
Sillago aeolus
ปลาซ่อนทรายจุด
62
Gerreidae
Gerres erythrourus
ปลาดอกหมากครีบสั้น
136
Gerres oyena
ปลาดอกหมากหลังโค้ง
187
Teraponidae Pelates quadrilineatus ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น 545
Siganidae Siganus canaliculatus ปลาสลิดทะเลจุดขาว
63
หมายเหตุ: KB = อ่าวขาม BB = อ่าวบุญคง PK = บ้านปากคลอง SC = แหลมไทร

7
346
19
88
71
51
144
50
14

169
62
83
565
94
206
47
0
24

40
22
262
343
92
15
353
145
349

ภาพที่ 1 จานวนตัวปลา (N) และความถี่ (% OF) ของปลาเศรษฐกิจชนิดหลัก
ที่พบบริเวณแนวชายฝั่ง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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ภาพที่ 2 จานวนตัวปลา (N) ที่พบในแต่ละเดือน ของปลาเศรษฐกิจชนิดหลัก
ที่พบบริเวณแนวชายฝั่ง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษานี้พบวงศ์ของปลาเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับ สาวิกา และคณะ [16] รายงานความหลากชนิดพันธุ์
และความชุกชุมของปลาน้ากร่อยในพื้นที่ป่าชายเลนปากแม่น้าเพชรบุรี โดยพบปลาในวงศ์ Plotosidae, Mugilidae,
Sillaginidae, Gerreidae, Teraponidae และ Siganidae และพบปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ คือ ปลาเห็ดโคนหรือ
ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) สอดคล้องกับ สมชาย และคณะ [17] ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ปลาในแนวปะการังและในแนวหญ้าทะเลบริเวณเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปลาในแนวหญ้าทะเล จานวน
22 ชนิด โดยจานวน 13 ชนิด พบในแนวปะการัง ปลาที่พบมากเป็นปลาที่มขี นาดเล็กและมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
น้อย เช่น ปลาในกลุ่ม Teraponidae ใกล้เคียงกันกับ Nakamura and Sano (2004) [18] พบปลาวงศ์ที่มีจานวนชนิดมาก
คื อ วงศ์ Siganidae, Atherinidae, Pomacentridae และ Nemipteridae ในแนวหญ้ าทะเล และ Horinouchi et. al. (2009)
[19] ได้รายงานว่า พบปลาวงศ์ Clupeidae, Plotosidae, Leiognathidae, Sillaginidae, Lutjanidae, Lethrinidae และ Gerreidae
ในแนวหญ้าทะเลของจังหวัดตรังซึ่งคล้ายกับผลการศึกษาในครั้งนี้
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจชนิดหลักบริเวณแนวชายฝั่ง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบ
ปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหลักจานวน 10 ชนิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มที่มีความชุกชุม
มาก มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง คือ ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canaliculatus) และ
กลุ่ มที่ มี ความชุ กชุ มมาก มี คุ ณค่ าทางเศรษฐกิ จน้ อย คื อ ปลาข้ างตะเภาเล็ กลายเส้ น (Pelates quadrilineatus ปลา
ดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) (2) กลุ่มที่มีความชุกชุมปานกลาง มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง คือ ปลาดุกทะเล (Plotosus
lineatus) ปลากระบอก (Chelon subviridis) และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจน้อย คือ ปลาดอกหมากครีบสั้น (Gerres erythrourus)
(3) กลุ่มที่มีความชุกชุมน้อย มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง คือ ปลาซ่อนทรายจุด (Sillago aeolus) และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
น้อย คือ ปลาแมว (Thryssa hamiltonii) ปลาหลังเขียวท้องขาว (Sardinella albella) สามารถนาชนิดปลาเศรษฐกิจเหล่านี้ไป
ศึกษาทางด้านชีววิทยา ชีวประวัติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเพาะพันธุ์เพิ่มจานวนปลาให้มีมากขึ้นในธรรมชาติและสามารถ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาเศรษฐกิจที่อยูบ่ ริเวณแนวชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน
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อิทธิพลของระดับน้าและความหนาแน่นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกอ๊อด
อึ่งเพ้า
Effects of water level and density on the growth and survival Glyphoglossus
molossus tadpoles
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Jenjira Kaewtip1, Uraiwan Khamnoi1, Itsaram Saensupa1, Jakkaphan Tanitsorn1,
Sitthisak Pinmongkholgul2 and Kriengkrai Seetapan1*
บทคัดย่อ
อึ่งเพ้า (Glyphoglossus molossus) เป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่นิยมนามาบริโภคมากชนิดหนึ่งในภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ การ
จับมากเกินไป และการสูญเสียถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของระดับน้า
และความหนาแน่นต่อการเจริเญเติบโตและอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของระดับน้าต่ออัตรา
การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า จากผลการทดลองพบว่า ลูกอ๊อดอึ่งเพ้ามีการตอบสนองต่อปริมาณ
น้าที่ลดลง โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงของลูกอ๊อดให้มีพัฒนาการที่เร็วขึ้น ทั้งนี้พัฒนาการที่รวดเร็วอันเกิดจากการลด
ระดับน้าจะส่งผลให้ขนาดตัวเล็กลง สาหรับการทดลองที่ 2 ได้ทาการทดลองกับลูกอ๊อดอึ่งเพ้า เพื่ อทดสอบผลของ
ความหนาแน่นที่ต่างกัน (6, 12, 18 และ 24 ตัวต่อลิตร) ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า เมื่อสิน้ สุด
การทดลองพบว่า ความหนาแน่ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความยาวและน้าหนักของลูกอึ่งเพ้า (p>0.05) ส่วนอัตรารอด
พบว่าที่ ความหนาแน่น 24 ตั วต่อลิ ตร มีค่ าสู งกว่าความหนาแน่นอื่น ๆ (6 และ 12 ตั วต่อลิ ตร) อย่างมีนั ยส าคัญ
(p<0.05) จากอัตรารอดที่ได้จากการทดลองนี้ การเลีย้ งลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ความหนาแน่น 24 ตัว/L ถือว่าดีที่สุด
คาสาคัญ: อึ่งเพ้า, ระดับน้า, ความหนาแน่น, การเจริญเติบโต, อัตรารอด
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Abstract
The Glyphoglossus molossus (G. molossus) is one of the most common amphibian species sold in Northern
and Northeastern Thailand as food. It is threatened by climate changes, overcatching and habitat loss. Therefore, this
study aims to analyze the effects of water level and density on the growth and survival of tadpoles of G. molossus.
In the first experiment, the effect of water level on the growth and survival of tadpoles of G. molossus. The results
showed that G. molossus tadpoles were able to respond to decreasing volume of water by speeding up their
metamorphosis. The accelerated development caused by the decreasing water level resulted in smaller body size at
metamorphosis. For the second experiment was performed on G. molossus tadpoles to test the effects of different
densities (6, 12, 18 and 24 larvae l-1) on growth and survival of larval stage. At the second of experiment, the results
showed that there were no significant differences in growths both length and weight among treatments (p>0.05).
Survival rate of nursing with 24 larvae l-1 was higher than other densities (6, and 12 larvae l-1) (p<0.05). According
to survival rate in this experiment, the best density for nursing tadpole was 24 larvae l-1.
Keywords: Glyphoglossus molossus, water level, density, growth, survival

บทนา
อึ่งเพ้า หรืออึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus) ชื่อสามัญ Truncate-snouted Burrowing Frog หรือ Balloon
Frog ชื่อภาษาไทยมีความแตกต่างกันตามการเรียกของคนในพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น ในภาคกลางเรียก
“อึ่งปากกระโถน หรือ อึ่งปากขวด” ภาคเหนือเรียก “อึ่งเค่า” และภาคอีสานเรียก “อึ่งเผ้า” ในบางพื้นที่เรียก “อึ่ง
โกรก” (คมศร, 2559) ในประเทศไทยมี ร ายงานการแพร่ ก ระจายทั่ ว ไปทั้ ง ในภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ยอดชาย และจันทร์ทิพย์ , 2555) อึ่งเพ้าเป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่มีสถานภาพใกล้ถูก
คุกคาม (Near threaten: NT) เนื่องจากถูกจับและล่า เพื่อ นามาบริโ ภคอย่า งเกิน ขอบเขตโดยมนุ ษย์ (IUCN, 2017)
จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2560 พบว่าราคาอึ่งเพ้าจากตลาดบ้านเหล่า อาเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 250-400 บาท โดยเพศเมียจะมีราคาสูงกว่าเพศผู้ เนื่องจากมีไข่ในท้องจานวน
มากและเป็ น ที่ นิย มของคนในพื้น ที่ จากพฤติก รรมดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลให้ ป ระชากรอึ่ง เพ้า ในธรรมชาติล ดลงได้
นอกจากนี้ Collins and Storfer (2003) รายงานว่าปัจจัยที่เป็นไปได้ที่สง่ ผลให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้าสะเทิน
บก มีหลายประการ เช่น การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบุกรุกพื้นที่ป่า และสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ปริมาณการแผ่รังสี UV และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังเช่น ปรากฏการณ์
ลานีญา (La Niña) ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558-2559 มีผลทาให้เกิดความแห้งแล้ง ขั้นรุนแรง
ต่อระบบนิเวศ ปรากฏการณ์น้ีได้ส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์สะเทินน้า สะเทินบก
(Amphibian) ในธรรมชาติ ที่มีพฤติกรรมการวางไข่ และลูกอ๊อดจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในแอ่งน้าธรรมชาติ
แต่แหล่งวางไข่ดังกล่าวมีน้าสาหรับการอนุบาลตัวของลูกอ๊อดในปริมาณจากัด หรือแห้งอย่างรวดเร็ว จากสาเหตุ
ดังกล่าวหากสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ อาจส่งผลให้ประชากรของอึ่งเพ้า
ในธรรมชาติลดลงหรืออาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้
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ดั้งนั้นการศึกษานีจ้ ึงสนใจศึกษาอิทธิพลของการลดระดับน้า และความหนาแน่นในการอนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้า
ที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอด ของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า ซึ่งข้อมูลที่ได้ในการทดลองนี้สามารถนาไปเป็น
แนวทางในการวางแผนอนุรักษ์ประชากรอึ่งเพ้าในธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมสัตว์ทดลอง
ลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม ณ พื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชาการ
ประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนาลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่เพาะได้มาอนุบาลในบ่อ
ซีเมนต์ขนาด 2x3 เมตร เติมน้าสูงประมาณ 0.20 เมตร ฝึกให้ลูกอ๊อดกินอาหารสาเร็จรูปชนิดเม็ดบดละเอียดสาหรับสัตว์
น้าวัยอ่อนโปรตีนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 จากนัน้ สุ่มลูกอ๊อดอึ่งเพ้ามาทดลองตามแผนที่วางไว้
สภาวะทดลอง
ใช้บ่อซีเมนต์ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร เติมน้าลึก 0.2 เมตร นาลูกอ๊อดปล่อยลงบ่อละ 100 ตัว ให้
อากาศผ่านหัวทรายบ่อละ 1 ชุด ให้อาหารสาเร็จรูปชนิดเม็ดบดละเอียดสาหรับสัตว์นาวั
้ ยอ่อนโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ในปริมาณมากเกินพอ (Satiation) วันละ 3 ครั้ง เวลา 9.00, 12.00 และ 16.00 น. ดูดตะกอนและเติมน้าใหม่ทุก ๆ 3 วัน
การวางแผนการทดลอง
การศึกษานีแ้ บ่งออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้
การทดลองที่ 1 ผลของการลดระดับน้าที่สง่ ผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า
ทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent
sample) ทดสอบโดย t-test แต่ละชุดการทดลองประกอบด้วย 3 ซ้า ศึกษาในลูกอ๊อดอึ่งเพ้าอายุ 3 วัน (หลังจากฟั ก
ออกเป็นตัว) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ไม่มกี ารลดระดับน้าตลอดการทดลอง
ชุดการทดลองที่ 2 ลดระดับน้า 0.04 เมตร ทุก 3 วัน
การทดลองที่ 2 อิทธิ พ ลของระดั บความหนาแน่น ที่ ต่า งกัน ของลู กอ๊อ ดอึ่งเพ้าที่ ส่ ง ผลต่อ อัต ราการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 ชุดการทดลอง (Treatments)
ชุดการทดลองละ 3 ซ้า (Replications) ศึกษาในลูกอ๊อดอึ่งเพ้าอายุ 5 วัน (หลังจากฟักออกเป็นตัว) ใช้ระดับความหนาแน่น
ที่อนุบาลแตกต่างกันในแต่ละชุดการทดลอง ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ความหนาแน่น 6 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ความหนาแน่น 12 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ความหนาแน่น 18 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 4 อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร
การเก็บข้อมูล
การทดลองที่ 1 ทาการวั ดความยาวเหยียด (Total length) ของลู ก อ๊อ ดอึ่งเพ้าจากปลายปากถึงก้น ตอน
เริ่มต้น และสิน้ สุดการทดลอง บันทึกระยะเวลาที่ลูกอ๊อดมีพัฒนาการจนเหมือนตัวเต็มวัยที่มี 4 ขา และขึน้ ฝั่ง
การทดลองที่ 2 ท าการสุ่ มชั่ งน้ าหนั กตั วของลู กอ๊ อดอึ่ งเพ้ า วั ดความยาวเหยี ยด ตอนเริ่ มต้ นและสิ้ นสุ ด
การทดลอง สิ้นสุดการทดลองเมื่อลูกอ๊อดอึ่งเพ้ามีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยที่มี 4 ขา และขึ้นฝั่ง โดยการวัดความยาว

Proceedings
995

เหยียดของลูกอึ่งเพ้าวัดจากปลายปากถึงก้น และบันทึกจานวนลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ตายทุกวัน รวมทั้งนับและบันทึกจานวน
ลูกอึ่งเพ้าทีม่ ลี ักษณะเหมือนพ่อแม่พันธุ์ตลอดการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การทดลองที่ 1 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (Daily length gain; DLG)
=
อัตราการรอดตาย (survival rate)
=

x 100

นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้งหมดมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความยาวเหยียด และอัตรา
รอดของลูกอึ่งเพ้า ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Independent t-test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
การทดลองที่ 2 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (Daily length gain; DLG)
=
น้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG)
=
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะด้านน้าหนัก (Specific growth rat e; SGR)
=

x 100

อัตราการรอดตาย (Survival rate)
=

x 100

น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองทั้ ง หมดมาวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนด้ ว ยวิธี one way analysis of variance
(one-way ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของชุ ด การ ทดลองด้ ว ยวิ ธี Duncan’s new
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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ผลและวิจารณ์การศึกษา
การทดลองที่ 1 ผลของการลดระดับน้าที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า
การอนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้าอายุ 3 วัน (หลังจากฟักออกเป็นตัว) ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.35±0.28 มิลลิเมตร
ในบ่อคอนกรีตทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร เติมน้าลึกประมาณ 0.20 เมตร ปล่อยลูกอ๊อด
อึ่งเพ้าบ่อละ 100 ตัว อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้าในสภาวะที่แตกต่างกัน คือ ไม่มีการลดระดับน้าตลอดการทดลอง และลด
ระดับน้า 0.04 เมตร ทุก 3 วัน ทาการทดลองนาน 25 วัน พบว่า เมื่อสิน้ สุดการทดลองลูกอึ่งเพ้าที่อนุบาลโดยไม่ลดระดับ
น้าตลอดการทดลองมีขนาดใหญ่กว่า (12.29±1.00 มิลลิเมตร) ลูกอึ่งเพ้าที่อนุบาลแบบลดระดับน้า 0.04 เมตร ทุก 3 วัน
(11.39±0.39 มิลลิเมตร) อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับการศึกษาในลูก อ๊อดของ Pleurodema
dliplolister และ Rhinella granulosa ที่พบว่าลูกอ๊อดที่อนุบาลในสภาวะระดับน้าคงที่จะมีขนาดตัวโตกว่าลูกอ๊อดที่อนุบาล
แบบลดระดับน้า อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (Maciel and Juncá, 2009) ทั้งนี้การลดระดับน้าในช่วงที่อนุบาลลูกอ๊อดของ
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกจะส่งผลให้มีขนาดตัวขนาดเล็กลง (Székely et al., 2010; Mogali et al., 2011) นอกจากนี้ยังพบว่า
ลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่อนุบาลแบบลดระดับน้า มีพัฒนาการเป็นลูกอึ่งเพ้า 4 ขา เร็วกว่าลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่อนุบาลโดยไม่ลดระดับ
น้าตลอดการทดลอง โดยเฉพาะเมื่อลูกอึ่งเพ้ามีอายุ 22 วันหลังจากฟักออกเป็นตัว พบว่ามีจานวนตัวที่พัฒนาการจนเป็น
ลูกอึ่งเพ้า 4 ขา มากกว่าลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่อนุบาลโดยไม่ลดระดับน้า อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (ภาพที่ 1) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Maciel and Juncá (2009) ที่รายงานว่า ลูกอ๊อดของ Pleurodema dliplolister ที่อนุบาลโดยการลดระดับน้า
ส่งผลให้มีพัฒนาการจนเป็น 4 ขา เร็วกว่าลูกอ๊อดที่อนุบาลแบบไม่ลดระดับน้าอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) นอกจากนี้ยัง
พบในลูกอ๊อดของ Pelobates syriacus (Székely et al., 2010) และ Sphaerotheca breviceps (Mogali et al., 2011) ที่ให้ผล
การทดลองเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การลดลงของระดับน้าถือเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
โดยจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกอ๊อดสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกให้เร็วขึน้ แต่พัฒนาการที่เร็วขึน้ นี้จะส่งผลให้มขี นาดตัว
เล็กกว่ากลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่อาศัยอยูใ่ นแหล่งน้าที่ไม่มกี ารลดระดับ (Semlitsch et al., 1990; Maciel and Juncá,
2009; Mogali et al., 2011) สาหรับอัตรารอดของลูกอึ่งเพ้าเมื่อสิน้ สุดการทดลองพบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันทั้ง 2 ชุดการ
ทดลอง (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใน Ambystoma talpoideum ที่รายงานว่าระดับน้าที่ลดไม่มผี ลต่ออัตรารอด
ของลูกอ๊อด (Semlitsch et al., 1990)
ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูดอ๊อดอึ่งเพ้าที่อนุบาลในสภาวะไม่ลดระดับน้า และลดระดับน้า
ในบ่อทดลอง
ชุดการทดลอง
ดัชนี
ไม่ลดระดับน้า
ลดระดับน้า
ความยาวเริ่มต้นการทดลอง (mm)
2.35±0.28
2.35±0.28
ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (mm)
12.29±1.00a
11.39±0.39 b
ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (mm/day)
0.42±0.07 a
0.41±0.03 b
อัตรารอด (%)
86.33±3.79
91.00±2.65
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอน ที่มตี ัวอักษรกากับต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
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ภาพที่ 1 ช่วงเวลาและจานวนของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่พัฒนาจนมี 4 ขา ที่อนุบาลในสภาวะไม่ลดระดับน้า และลดระดับน้า
ในบ่อทดลอง
การทดลองที่ 2 อิทธิพลของระดับความหนาแน่นที่ต่างกันของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ส่งผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
การอนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้าอายุ 5 วัน (หลังจากฟักออกเป็นตัว) ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.860.01 มิลลิเมตร
ในบ่อซีเมนต์ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร เติมน้าลึกประมาณ 0.20 เมตร ปล่อยในอัตราความ
หนาแน่นที่ต่างกัน คือ 6, 12, 18 และ 24 ตัวต่อลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่า เมื่อสิน้ สุดการทดลองลูกอึ่งเพ้าที่อนุบาล
ในอัตราความหนาแน่นทุกระดับมีอัตราการเจริญเติบโตทั้งความยาวและน้าหนักไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางที่ 2)
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ในสัตว์ทดลองชนิดเดียวกันของ สิริฉัตร และคณะ (2555) ที่รายงานว่า ความหนาแน่นใน
การอนุบาลลูกอึ่งเพ้าไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งด้านความยาว น้าหนัก และอัตราแลกเนื้อของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า (p>0.05)
และยังพบการศึกษาในลูกอ๊อดปาดชนิด Chirixalus eiffingeri ที่รายงานว่าอัตราการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของลูกอ๊
อดไม่มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นที่ลูกอ๊อดอาศัยอยู่รวมกัน (Kam et al., 1997) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ถือ
เป็นรายงานของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกส่วนน้อย ซึ่งแตกต่างกับรายงานส่วนใหญ่ในลูกอ๊อดของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
ชนิดอื่น ๆ ที่มีรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า ความหนาแน่นที่น้อยจะส่งผลดีต่อการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) และอัตรา
การเจริญเติบโตของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก แต่อัตราความหนาแน่นที่สูงจะส่งผลให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการต่าง ๆ
ของลูกอ๊อดลดลง ดังมีรายงานใน Rana perezi (Martínez et al., 1996), Rana temporaria (Loman, 2004; Pakkasmaa and
Laurila, 2004) และ Rana catesbeiana (Provenzano and Boone, 2009) สาเหตุที่อ่ึงเพ้ามีผลการศึกษาต่างจากสัตว์สะเทิน
น้าสะเทินบกชนิดอื่น เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าแตกต่างออกไป คือโดยปกติลูกอ๊อดอึ่งเพ้าใน
ธรรมชาติจะพบรวมตัวกันอยู่บริเวณพื้นท้องน้าที่ไม่ลึกมาก และหากินตามพื้นท้องน้า โดยจะว่ายน้ารวมกันเป็นกลุ่ มใหญ่
คล้ายลูกบอลที่เคลื่อนที่ไปใต้น้า ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ตะกอนของอินทรีย์สารบริเวณพื้นน้าฟุ้งกระจาย จึงทาให้
ลูกอึ่งเพ้ามีอาหารกินเป็นปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวสามารถพบได้ในสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกในกลุ่มอึ่งอ่าง
(Microhylids) เช่นเดียวกัน (สิริฉัตร และคณะ, 2555; Altig and Rowley, 2014)
อั ตรารอดของลู กอ๊ อดอึ่ งเพ้าที่ อนุ บาลในอั ตราความหนาแน่ นที่ แตกต่างกั นมีความแตกต่างกั นทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่อนุบาลที่ความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร (ร้อยละ 87.351.45) มีอัตรารอดสูงที่สุดแตกต่าง
กับชุดการทดลองที่อนุบาลที่ความหนาแน่น 6 และ 12 ตัวต่อลิตร อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับชุดการ
ทดลองที่อนุบาลที่ความหนาแน่น 18 ตัวต่อลิตร (ร้อยละ 85.142.10) (p>0.05) และชุดการทดลองที่อนุบาลที่ความ
หนาแน่น 12 ตัวต่อลิตร (ร้อยละ 80.093.21) มีอัตรารอดของลูกอึ่งเพ้าสูงกว่าชุดการทดลองที่อนุบาลที่ความหนาแน่น
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6 ตัวต่อลิตร (ร้อยละ 72.201.36) อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ สิริฉัตร และ
คณะ (2555) ก่อนหน้านี้ ที่รายงานว่า ลูกอึ่งที่อนุบาลที่ความหนาแน่นสูง (2,000 ตัวต่อตารางเมตร) มีอัตราการรอดตาย
สูงกว่าลูกอึ่งที่อนุบาลที่ความหนาแน่นต่ากว่า (500, 1,000 และ 1,500 ตัวต่อตารางเมตร) อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) ซึ่ง
ถือว่าแตกต่างกับสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกชนิดอื่นก่อนหน้านี้ที่รายงานว่าความหนาแน่นที่สูงจะส่งผลให้ลูกอ๊อดของสัตว์
สะเทิ นน้าสะเทิ นบกมีอั ตรารอดที่ ต่ า ดั งมีรายงานใน Rana perezi (Martínez et al., 1996), Rana temporaria (Loman,
2004) และ Rana catesbeiana (Munguia-Fragozo et al., 2015) สาเหตุที่ลูกอ๊อดอึ่งเพ้ามีอัตรารอดสูงเนื่องจากลูกอ๊อดอึ่ง
เพ้าไม่มีพฤติกรรมการกินกัน ซึ่งจากการสังเกตในบ่อทดลองจะพบว่า ลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ตายจะไม่มีร่องรอยการถูกกัดกิน
เลย ต่างจากพฤติกรรมของลูกอ๊อดสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกชนิดอื่น ๆ ที่พบพฤติกรรมของผู้ลา่ (Predator) และพฤติกรรม
การกินกันเอง (Carnbalism) ดังมีรายงานใน Rana catesbeiana (Provenzano and Boone, 2009; Munguia-Fragozo et al.,
2015) และ Fejervarya limnocharis (Mahesh, 2015) นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังให้อาหารเกินพอ และมีการเปลี่ยนน้าใน
บ่อทดลองอย่างสม่าเสมอ จึงส่งผลให้ลูกอ๊อดอึ่งเพ้ามีอัตรารอดที่สูง
ตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่เลีย้ งที่ความหนาแน่นที่ต่างกัน ระยะเวลา 30 วัน
ความหนาแน่น (ตัว/ลิตร)
การเจริญเติบโต
6
12
18
24
ความยาวเริ่มต้น (mm)
4.850.01
4.870.02
4.850.01
4.860.01
ความยาวสุดท้าย (mm)
10.290.15
10.320.12
10.350.18
10.370.09
ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน
0.1590.013
0.1590.010
0.1610.011
0.1610.009
(mm/day)
น้าหนักเริ่มต้น (mg)
0.01040.0003 0.01040.0004 0.01040.0003 0.01040.0003
น้าหนักสุดท้าย (mg)
0.21040.0043 0.21620.0033 0.21300.0040 0.21920.0038
น้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (mg/day) 0.00710.0002 0.00740.0001 0.00720.0002 0.00750.0002
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจ าเพาะ 10.740.09
10.840.10
10.780.11
10.890.08
(%/day)
อัตรารอด (%)
72.201.36c
80.093.21b
85.142.10a
87.351.45a
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอน ที่มตี ัวอักษรกากับต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาอิทธิพลของการลดระดับน้า และความหนาแน่นในการอนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้า ที่ส่งผลต่อ อัตราการ
เจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า พบว่า การลดระดับน้าส่งผลให้ลูกอ๊อดอึ่งเพ้าพัฒนาจนมี 4 ขา เร็วกว่า
ลูกอ๊อดที่อนุบาลแบบไม่ลดระดับน้า แต่ขนาดตัวของลูกอึ่งเพ้าที่อนุบาลที่มี 4 ขาในชุดการทดลองที่ลดระดั บน้ามี
ขนาดตัวเล็กกว่าลูกอ๊อดในชุดการทดลองที่ ไม่ลดระดับน้าอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) สาหรับการอนุบาลลูกอ๊อดอึ่ง
เพ้าที่ระดับความหนาแน่นที่แตกต่างกัน (6, 12, 18 และ 24 ตัวต่อลิตร) พบว่า ความหนาแน่นที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกอึ่งเพ้า แต่ส่งผลต่ออัตรารอดของลูกอึ่งเพ้า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถ
นาไปใช้วางแผนการเพาะขยายพันธุ์อ่ึงเพ้าเพื่อการอนุรักษ์ประชากรอึ่งเพ้าในธรรมชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยในช่วง
เวลาการอนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้าควรอนุบาลที่ความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร และควรมีการลดระดับน้าในช่วงที่อนุบาล
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ลูกอ๊อดอึ่งเพ้าด้วยเพื่อช่วยเร่งให้ลูกอึ่งเพ้ามีพัฒนาการจนเป็นลูกอึ่งเพ้าที่มี 4 ขา เร็วขึ้น จากนั้นจึงนาลูกอึ่งเพ้าที่ได้
ปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติต่อไป
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บทบาทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและปริมาณน้าท่าต่อสถานการณ์ของแข็งแขวนลอยรวมใน
พื้นที่ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี
Functions of land use and inflow on total suspended solids status in
Huai Mae Prachan watershed area, Phetchaburi Province
นพรุจ แก้วฉวี1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* และเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์3
Nobpharud Keachawee1, Charumas Meksumpun2* and Shettapong Meksumpun3
บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายในการวิเคราะห์บทบาทการใช้ประโยชน์ที่ดินและปริมาณน้าท่าต่อการเกิดของแข็ง
แขวนลอยรวมในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี ดาเนินการออกสารวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 4 ครั้ง ตามปริมาณน้าท่าที่แตกต่างกันตามเวลา ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์
ที่ดินพบว่าในบริเวณกิโลเมตรที่ 40-56 ของแม่น้ามีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ในส่วนการศึกษาปริมาณน้าท่า พบว่ามีระดับสูง
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (48.66-85.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สาหรับปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงสุดเท่ากับ 99.60 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซึ่งปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในระดับสูงส่งผลต่อคุณภาพน้า โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้า แต่ยังอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ดี นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้าท่า (Inf; m3/s) มีบทบาทต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวม (TSS; mg/L) ตามสมการ TSS
= 8.2972In(Inf) + 21.61 (r=0.74) ในขณะที่การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีบทบาทต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวม อย่างไรก็
ตามในพื้นที่มีป่าไม้ปกคลุ มน้อยมีแนวโน้ มในการเกิดของแข็งแขวนลอยมากกว่าพื้นที่ที่มีป่าไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่น
การศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าปริมาณน้าท่ามีบทบาทต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ ดังนัน้
การให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยการให้ความสาคัญกับการไหลของน้า จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระดับ
ของแข็งแขวนลอยรวมในระดับที่เหมาะสมและส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้าต่อไปได้
คาสาคัญ: ของแข็งแขวนลอยรวม, ปริมาณน้าท่า การใช้ประโยชน์ที่ดนิ , ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์
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Abstract
This research was aimed to analyze functions of land use and inflow on total suspended solids status in
Mae Prachan watershed area, Phetchaburi Province. The study was carried by 4 times field surveys during February
to October 2016 with different inflows of the river. The result indicated that land use of forest area had decreased
along the distance of 40-56 km. The highest levels of inflow were found in October 2016(48.66-85.45 m3/s).The
levels of total suspended solids (TSS) were changed by times. During October 2016, the highest level of 99.60 mg/L
was found. High levels of TSS had affected the water quality, especially dissolved oxygen. Nevertheless, the water
remained in good condition. In addition, Inflow (Inf; m3/s) had impacted the total suspended solids (TSS; mg/L) as the
equation; TSS = 8.30 In(Inf) + 21.61 (r=0.74). Land use was found to have no correlation with TSS. The zones with
low forest coverage caused more suspended solids than those with dense forest coverage. The overall views from
this research indicated that the inflow had a role on the occurrence of TSS in Huai Mae Prachan watershed area.
Accordingly, understandings of the importance of water flow management will provide appropriate control for suitable
TSS levels, and contribute to the conservation of eco-balance environment further.
Keywords: Total suspended solids, Inflow, Land use, Huai Mae Prachan watershed area

บทนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเล นับเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากระบบนิเวศอื่น ๆ ทั้งในเชิงลักษณะของโครงสร้าง และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมทางน้าตามอิทธิพลของลมมรสุมที่ได้รับ ซึ่งลมมรสุมในประเทศไทยประกอบด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ [1] ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (พื้นที่รับลม หรือ เวิ้งอ่าว) มีส่วนทาให้เกิดความอุ ดม
สมบูรณ์ของแหล่งอาหารสัตว์น้าได้แตกต่างกัน พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ชายฝั่งหนึ่งที่มี
ความสาคัญต่อการเกิดของทรัพยากรประมงในอ่าวไทย ด้วยการเป็นเส้นทางในการเคลื่อนที่ของปลาเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ
[2] ซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงอย่างมหาศาล [3] ทั้งนี้ ลักษณะการเคลื่อนที่เข้ามา
ของฝูงปลาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้นสืบเนื่องมาจากการมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ หรือ
สภาวะแวดล้อมทางน้าที่มีความพอเหมาะต่อการเคลื่อนตัวของฝูงปลาเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ อาทิ ปลาทู
ผลผลิตขั้นต้น มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้า เนื่องจากการเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของผู้บริโภค
ขั้นต้น (primary consumer) กลุ่มสัตว์น้าวัยอ่อน รวมถึงกลุ่มสัตว์น้าที่กินแพลงก์ตอนพืชเป็นหลัก [4,5] สาหรับผลผลิต
ขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดประจวบนั้น มีความแตกต่างพื้นที่แหล่งน้าอื่น ๆ (อาทิ แม่น้า ปากแม่น้า เป็นต้น) เนื่องจาก
การได้รับอิทธิพลจากคลื่นลม ในแต่ละช่วงของลมมรสุมที่เข้ามาเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งส่งผลปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีบทบาทต่อการเติบโตของผู้ผลิตขั้นต้น (แพลงก์ตอนพืช) โดยเฉพาะด้านการเคลื่อนตัว
ของน้า แสง อุณหภูมิ แร่ธาตุอาหาร และ ความขุ่น จึงนับเป็นปัจจัยต้นที่สาคัญ โดยการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การเคลื่อน
ตัวของน้ามีบทบาทต่อการเคลื่อนที่ของผู้ผลิตขั้นต้น [6,7] อุณหภูมิ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแสงที่ส่องลงในน้า [8]
นอกจากนี้ แร่ธาตุอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มของออร์ฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีความสาคัญต่อการเติบโตของ
แพลงก์ตอนพืช เนื่องจากสามารถนาไปใช้ได้โดยตรง [9,10,11] ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างของ
ผลผลิตขั้นต้น ทั้งการรวมกลุ่ม หรือการกระจายตัว ที่สามารถเกิดขึน้ ในแต่ละฤดูกาล
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การศึกษาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนตามเวลาของผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการประเมินแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกี่ ยวกับ
ทรัพยากรสัตว์น้าต่อไปได้ นอกจากนี้ จะทาให้เข้าใจถึงความต่างของสถานการณ์คุณ ภาพน้าในแต่ละพื้น ที่ ต าม
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาดังกล่าวทาให้สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่พนื้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับของผลผลิต
ขั้นต้น รวมถึงศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารที่เหมาะสมต่อทรัพยากรสัตว์นาตามระยะเวลาต่
้
าง ๆ ได้ตอ่ ไป

วิธีการศึกษา
ทาการตรวจวัดคุณภาพน้า คุณภาพน้าเฉพาะทาง ผลผลิตขั้นต้น และความเร็วน้า ในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยพื้นที่ศึกษาแบ่งตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ได้แก่ ตาบลทับสะแก เป็นตัวแทนในพื้นที่อ่าวเปิด
(ภาพที่ 1 a) และตาบลบางสะพาน เป็นตัวแทนในพื้นที่อ่าวกึ่งเปิด (ภาพที่ 1 b) ซึ่งกาหนดเวลาในการศึกษาเป็น 4
ฤดูกาล ได้แก่ เริ่มฤดู มรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) ปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) หลังฤดู
มรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560)
การศึกษาคุณภาพน้าทั่วไป (อุณหภูมิ ความเค็ม และ ออกซิเจนละลายน้า) ดาเนินการด้วยเครื่อง Multiparameter (รุ่น YSI 600QS) สาหรับการศึกษาทิศทางและความเร็วของกระแสน้า ดาเนินการตรวจวัดด้วยเครื่องวัด
กระแสน้า (current meter; Alec รุ่น Compact-EM) ในภาคสนาม

ทับสะแก

อ่าวไทย

บางสะพาน

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาติดตามสถานการณ์คุณภาพน้าและบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
ของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่ง ตาบลทับสะแก (บน) และตาบลบางสะพาน (ล่าง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาคุณภาพน้าเฉพาะทาง (ออร์โธฟอสเฟต) โดยกรองน้าตัวอย่างผ่าน Filter set และกระดาษกรอง
ใยแก้วชนิด GF/F เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 25 มิลลิเมตร โดยใช้หลอดพลาสติกขนาด 10 มิลลิลิตร และเก็บที่อุณหภูมิ
ไม่เกิน 4 °C จากนั้นนากลับมาวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัตกิ าร การวิเคราะห์หาปริมาณออร์โธฟอสเฟต ดาเนินการ
โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารอัตโนมัติ (nutrient auto-analyzer ของ Skalar) ในห้องปฏิบัตกิ ารสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การศึ กษาผลผลิ ตขั้ นต้ น (คลอโรฟิ ลล์ เอ) ด าเนิ นการโดยน าตั วอย่ างน้ า กรองผ่ านกระดาษกรอง GF/F
(Whatman) และสกัดด้วยอะซีโตน 90% ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ากว่า 4 °C
จากนัน้ นาไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี Spectrophotometric method [12]

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
1. สถานการณ์คณ
ุ ภาพน้า
การศึกษาติดตามสถานภาพคุณภาพน้า ประกอบด้วย อุณหภูมขิ องน้า ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้า และ
ออร์โธฟอสเฟต ของพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตารางที่ 1 ค่าพิสัยและค่าเฉลี่ย (median±SD) ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าที่ตรวจวัดได้ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม ปลายฤดู
มรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูรอ้ น บริเวณชายฝั่งตาบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้า

Temperature (°C)
Salinity (psu)
Dissolved oxygen (mg/L)
Orthophosphate (µM)

พื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เริ่มฤดูมรสุม
ปลายฤดูมรสุม
หลังฤดูมรสุม
ฤดูร้อน
(กันยายน 2559)
(พฤศจิกายน 2559)
(กุมภาพันธ์ 2560)
(มิถุนายน 2560)
29.0-30.0
29.9-30.2
28.2-29.0
30.0-30.3
(29.4±0.3)
(30.0±0.1)
(28.7±0.3)
(30.1±0.1)
33.9-33.9
30.3-31.0
32.5-32.7
32.7-32.9
(33.9±0.0)
(30.7±0.3)
(32.6±0.1)
(32.8±0.1)
6.2-7.2
5.6-6.1
5.4-6.4
5.4-7.2
(6.7±0.4)
(5.7±0.2)
(5.7±0.4)
(5.6±0.6)
0.18-0.52
0.15-0.28
0.07-0.12
0.09-0.15
(0.26±0.09)
(0.20±0.04)
(0.11±0.02)
(0.14±0.02)

ตารางที่ 2 ค่าพิสัยและค่าเฉลี่ย (median±SD) ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าที่ตรวจวัดได้ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม ปลายฤดู
มรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูรอ้ น บริเวณชายฝั่งตาบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้า

Temperature (°C)
Salinity (psu)
Dissolved Oxygen (mg/L)
Orthophosphate (µM)

พื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เริ่มฤดูมรสุม
ปลายฤดูมรสุม
หลังฤดูมรสุม
ฤดูร้อน
(กันยายน 2559)
(พฤศจิกายน 2559)
(กุมภาพันธ์ 2560)
(มิถุนายน 2560)
29.2-29.6
29.6-30.7
29.9-32.1
30.1-32.0
(29.4±0.1)
(29.9±0.4)
(30.7±0.6)
(30.3±0.7)
33.9-34.0
30.9-31.0
31.9-32.2
32.4-32.9
(33.9±0.0)
(31.0±0.1)
(32.1±0.1)
(32.7±0.1)
6.0-7.0
5.2-5.9
5.0-6.5
3.9-6.7
(6.8±0.4)
(5.7±0.2)
(5.6±0.5)
(5.0±0.9)
0.21-0.37
0.13-0.18
0.07-0.14
0.06-0.21
(0.26±0.05)
(0.16±0.02)
(0.12±0.02)
(0.13±0.05)
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 อุณหภูมขิ องน้า
ผลการศึกษาติดตามค่าอุณหภูมขิ องน้าในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก พบว่า อุณหภูมิของน้าตลอดระยะเวลาที่
ศึกษามีค่าอยูใ่ นช่วง 28.2-30.3 °C โดยในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 28.2 °C) มีค่าอุณหภูมิของน้า
ต่ าสุ ด ส่ วนในช่วงฤดู ร้อน (เดือนมิถุ นายน พ.ศ. 2560; 30.3 °C) มีค่ าสู งสุ ด ทั้ งนี้ การเปลี่ ยนแปลงตามเวลาของ
ค่าอุณหภูมิของน้า พบว่าค่าอุณหภูมิของน้าระหว่างช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) และปลายฤดูมรสุม
(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) นั้น มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งอุณหภูมิของน้ามีค่าอยู่ในช่วง 29.0-30.0°C และ29.9-30.2°C
ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างจากในช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) ที่เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน โดยจะพบค่าอุณหภูมิ
ของน้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ โดยค่าอุณหภูมิของน้ามีค่าอยูใ่ นช่วง 28.2-29.0°C และ 30.0-30.3°C ตามลาดับ
ค่ าอุ ณหภู มิของน้าในพื้นที่ ชายฝั่งบางสะพาน ตลอดระยะเวลาที่ ศึกษา พบว่ามีค่ าอยู่ในช่วง 29.2-32.0 °C
ซึ่งในช่วงเดือนเริ่มมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 29.2°C) มีโอกาสพบค่าอุณหภูมิของน้าที่ต่ากว่าช่วงหลังฤดูมรสุม
(เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 32.0°C) สามารถพบค่าอุณหภูมิน้าสูงสุด ทั้งนี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิของ
น้ าระหว่ างช่ วงเริ่ มฤดู มรสุ ม (เดื อนกั นยายน พ.ศ. 2559; 29.2-29.6°C) ถึ งช่ วงปลายฤดู มรสุ ม (เดื อนพฤศจิ กายน
พ.ศ. 2559; 29.6-30.7°C) มีค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 29.932.1°C) ถึงช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 30.1-32.0°C) พบค่าอุณหภูมิของน้ามีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึน้ ประมาณ 2 °C
ตารางที่ 3 ค่าอุณหภูมิอากาศ (°C) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วง 7 วันก่อนการออกสารวจ
ภาคสนาม ของแต่ละฤดูกาล (เริ่มมรสุม ปลายฤดูมรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูรอ้ น)
ช่วงวันก่อนการสารวจ
7 วัน
6 วัน
5 วัน
4 วัน
3 วัน
2 วัน
1 วัน
ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศ
ในช่วง 7 วัน ก่อนการสารวจ (x̄± SD)

อุณหภูมิอากาศ (°C)
เริ่มฤดูมรสุม
ปลายฤดูมรสุม
หลังฤดูมรสุม
ฤดูร้อน
(กันยายน 2559) (พฤศจิกายน 2559) (กุมภาพันธ์ 2560) (มิถุนายน 2560)
30.4
28.6
24.1
26.4
29.8
28.9
24.0
27.0
29.6
28.5
25.0
26.7
30.0
28.4
26.7
27.5
28.7
27.6
25.8
28.1
28.9
27.6
25.3
27.5
28.2
28.2
25.3
27.3
29.6±0.8

28.4±0.5

25.3±0.9

27.3±0.6

ที่มา: รายงานสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560
การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้าจากผลการศึกษาในด้านอุณหภูมิของน้า พบว่า สถานการณ์คุณภาพน้าใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตาบลทับสะแกและตาบลบางสะพานนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้า
[13] ทั้งนี้ ค่าอุณหภูมิของน้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งสอดคล้องกับค่าอุณหภูมิของอากาศ [1] ที่มีคา่ สูงสูงขึ้น
จากในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) โดยเป็นปัจจัยที่
เหนี่ยวนาให้สิ่งมีชีวติ ในน้าเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม และยังมีผลดีตอ่ การสังเคราะห์ด้วยแสงของแพลงก์ตอนพืช [8]
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิของน้า ±2°C จะส่งผลต่อความเป็นอยูข่ องสัตว์นา้ [7]
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 ความเค็มของน้า
ผลการศึกษาติดตามค่าความเค็มของน้า ในพื้นที่ชายฝั่งทับสะแก ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษามีค่าอยู่
ในช่วง 30.3-33.9 psu โดยในช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559; 30.3 psu) มีค่าความเค็มของน้า
ต่าสุด ส่วนในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 33.9 psu) อนึ่ง ค่าความเค็มของน้าเมื่อเปรียบเทียบตาม
การเปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่า ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 33.9-33.9 psu) เข้าสู่ช่วงปลาย
ฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559; 30.3-31.0 psu) นั้น มีค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และในช่วงหลังฤดูมรสุม
(เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 32.5-32.7 psu) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 32.7-32.9 psu) มีค่า
ใกล้เคียงกัน (ดังตารางที่ 1)
สาหรับค่าความเค็ มของน้า ในพื้นที่บางสะพาน ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึ กษา พบว่า ค่าความเค็มของน้า
มีค่าอยู่ในช่วง 30.9-34.0 psu โดยในช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559; 30.9 psu) มีค่าความเค็มของน้า
ต่าสุด ส่วนในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 34.0 psu) มีค่าความเค็มของน้าสูงสุด ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
ตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่า ค่าความเค็มของน้าในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 33.9-34.0 psu)
เข้าสู่ช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560; 30.9-31.0 psu) ค่าความเค็มของน้ามีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย
และค่ าความเค็ มของน้าในช่วงหลั งฤดูมรสุ ม (เดือนกุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560; 31.9-32.2 psu) เข้ าสู่ ข่ วงฤดู ร้อน (เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560; 32.4-32.9 psu) มีค่าใกล้เคียงกัน (ดังตารางที่ 2)
การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้าจากผลการศึกษาในด้านความเค็มของน้า พบว่า สถานการณ์คุณภาพน้าใน
พื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน้าชายฝั่ง แสดงให้เห็น
ได้ว่าความเค็มของน้าในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพานนั้น ไม่ใช่ปัจจัยจากัดต่อการเติบโตของผู้ผลิต
ขั้นต้น ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาค่าความเค็มของน้ามีความเหมาะสมต่อการเติบโตของกลุ่มของผู้ผลิตขั้นต้น อาทิ
Chaetoceros sp. และ Cylindrotheca sp. ที่สามารถเติบโตได้ดีในความเค็มของน้าที่คอ่ นข้างสูง (33 psu; [14,15])

 ออกซิเจนละลายน้า
การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณออกซิเจนละลายน้า ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางที่ 1) โดยค่าออกซิเจนละลายน้าตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา มีค่าอยู่ในช่วง 5.4-7.2
mg/L ซึ่งช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 5.4 mg/L) มีค่าออกซิเจนละลายน้าต่าสุด ส่วนในช่วงเริ่มฤดู
มรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) และช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) มีค่าออกซิเจนละลายน้า ประมาณ 7
mg/L ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของออกซิเจนละลายใน พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนละลาย
น้าในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 6.2-7.2 mg/L) เข้าสู่ช่วง ปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2559; 5.6-6.1) นั้น ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนละลายน้า สาหรับในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560; 5.4-6.4 mg/L) เข้าสู่ช่วง ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 5.4-7.2 mg/L) ไม่พบการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกัน
พื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน (ตารางที่ 2) ค่าออกซิเจนละลายน้าตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษามีค่าอยู่
ในช่วง 3.9-7.0 mg/L โดยช่วงเวลาที่พบค่าออกซิเจนละลายน้าต่าสุด คือ ช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560;
3.9 mg/L) ส่วนในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 7.0 mg/L) มีค่าสูงที่สุด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของค่า
ออกซิเจนละลายน้าตามเวลา โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่าออกซิเจนละลายน้าในช่วงเริ่มฤดูมรสุม เข้าสู่ช่วง
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ปลายฤดูมรสุม (เดือน แต่ในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 5.0-6.5 mg/L) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560; 3.9-6.7 mg/L) มีโอกาสความแปรปรวนของของค่าออกซิเจนละลายน้าในช่วงฤดูร้อน
สถานการณ์คุณภาพน้า โดยการประเมินจากค่าออกซิเจนละลายน้า พบว่า อยูใ่ นสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อการ
ดารงชีวิตของสัตว์น้า (>4 mg/L; [13]) ทั้งนี้ ในช่วงฤดูร้อนมีค่าออกซิเจนละลายน้ามีค่าที่ลดลงเนื่องจากกระบวนการ
ภายในมวลน้าที่มีการใช้ออกซิเจนละลายน้า อาทิ กระบวนการย่อยสลาย กระบวนการหายใจ (สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ)
รวมถึงการมีปริมาณสารอินทรีย์ที่คอ่ นข้างมาก [7]
 ธาตุอาหารในน้า
ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออร์โธฟอสเฟต ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก (ตารางที่ 1)
โดยค่าออร์โธฟอสเฟตตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา มีค่าอยูใ่ นช่วง 0.07-0.52 µM ซึ่งช่วงที่พบปริมาณออร์โธฟอสเฟต
น้อยที่สุด คือ ช่วงหลังฤดูมรสุ ม (เดือนกุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2560; 0.07 µM) ส่วนในช่วงเริ่ มฤดู มรสุ ม (เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559; 0.52 µM) เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าออร์โธฟอสเฟตในแต่ละฤดูกาล พบว่า ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม
(เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ; 0.18-0.52 µM) เข้าสู่ช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559; 0.15-0.28 µM)
มีแนวโน้มลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูมรสุม ประมาณ 3 เท่า ส่วนในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560;
0.07-0.12 µM) กลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่าออร์โธฟอสเฟต เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560;
0.09-0.15 µM) ดังตารางที่ 1
สาหรับผลการศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน (ตารางที่ 2) มีค่าออร์โธฟอสเฟตในตลอดระยะเวลาที่
ทาการศึก ษามีค่ าอยู่ในช่วง 0.06-0.37 µM ซึ่ ง ช่ว งฤดูร้อ น (เดือ นมิถุ น ายน พ.ศ. 2560; 0.06 µM) มีค่ า ออร์โธ
ฟอสเฟตที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งแตกต่างจากในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 0.37 µM) ที่พบค่าออร์โธ
ฟอสเฟตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าออร์โธฟอสเฟตในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559; 0.21-0.37 µM) มีแนวโน้มลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559; 0.13-0.18
µM) ส่วนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.07-0.14 µM) เข้าสู่ช่วงฤดู
ร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 0.06-0.21 µM) นัน้ มีคา่ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ประมาณ 3 เท่า
ส าหรั บการประเมิ น สถานการณ์ จ ากการศึก ษาในด้ า นของปริ ม าณธาตุ อ าหาร (ออร์ โ ธฟอสเฟต) นั้น
เป็นการศึกษาในเชิงสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ซึ่งพบว่าในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก และตาบลบาง
สะพาน มี ส ถานการณ์ ค วามอุ ด มสมบู รณ์ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (Mesotrophic waters) ถึ ง ระดั บ มาก (Eutrophic
waters) [7] โดยในช่วงเริ่มฤดูมรสุม มีโอกาสพบความอุดมสมบูรณ์ที่มากได้ ในภาพรวม ปริมาณของธาตุอาหารของ
ทั้งสองพื้นที่เพียงพอต่อการเติบโตของกลุ่มผู้ผลิตขัน้ ต้น [11]
2. สถานการณ์ผลผลิตขัน้ ต้น
ผลการศึกษาติดตามค่าคลอโรฟิลล์ เอ ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก อยูใ่ นช่วง
0.4-10.7 µg/L (ภาพที่ 2) โดยในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.4 µg/L) มีค่าต่าสุด ส่วนค่าสูงสุด
พบในช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 10.7 µg/L) และเมื่อเปรียบเทียบตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่า
ค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในช่วงฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 1.1-4.8 µg/L) และมีค่าคงที่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูมรสุม
(0.5-1.9 µg/L) ส่วนการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.4-2.7 µg/L) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน
(เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 0.7-10.7 µg/L) นัน้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้
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พื้นที่ชายฝั่งบางสะพาน พบค่าคลอโรฟิลล์ เอ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 0.5-7.5 µg/L (ภาพที่ 3)
โดยช่วงที่พบค่าคลอโรฟิลล์ เอ น้อยที่สุด คือ ช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.5 µg/L) และในช่วง
ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 7.5 µg/L) มีค่าสูงที่สุด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของคลอโรฟิลล์ เอ พบว่า
ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 2.3-5.9 µg/L) มีค่าไม่แตกต่างจากช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2559; 0.7-4.3 µg/L) ส่วนการเปลี่ยนแปลงในระหว่างช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.5-2.4 µg/L)
และฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 1.1-7.5 µg/L) ซึ่งพบว่าค่าคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ จากเดิมในฤดูร้อน

(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 2 ระดับความลึกของน้า (แถบสี) และปริมาณผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ; µg/L) ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม ปลายฤดู
มรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูร้อน (ภาพ a-d) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาหรับในด้านการกระจายของผลผลิตขั้นต้น โดยการพิจารณาที่ระดับความลึกของน้าจากแนวในสู่แนวนอก
โดยค่าความลึกของน้าไม่เกิน 5 เมตร ได้รับอิทธิพลจากแนวชายฝั่ง ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า พื้นที่ชายฝั่งตาบลทับ
สะแก (ภาพที่ 2) การเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) ถึงช่วงหลังฤดู
มรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) ในภาพรวม มีค่าคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ที่ประมาณ 2 µg/L และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) มีค่าประมาณ 10 µg/L เพิ่มขึน้ ถึง 5 เท่า โดยเฉพาะในบริเวณแนวใกล้ฝั่ง
ส่วนในพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน การกระจายของผลผลิตขัน้ ต้นนั้น (ภาพที่ 3) พบว่าในช่วงเริ่มฤดูมรสุม
(เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2559) และปลายฤดู ม รสุ ม (เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559) ในบริ เ วณใกล้ แ น วชายฝั่ ง
มีค่าคลอโรฟิลล์ เอ ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน สาหรับในพื้นที่ห่างแนวชายฝั่งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ส่วนในช่วงหลัง
ฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และฤดูรอ้ น (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) ในบริเวณใกล้แนวชายฝั่งมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 3 เท่า แตกต่างจากบริเวณที่หา่ งแนวชายฝั่งพบค่าที่ใกล้เคียงกันทั้ง 2 ฤดูกาล
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สถานการณ์ ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ต าบลทั บ สะแก และต าบลบางสะพาน อยู่ ใ นระดั บ
ต่า-ปานกลาง [16] ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูร้อนนัน้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้า
ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของผู้ผลิตขั้นต้น ทั้งด้านอุณหภูมิน้า และอุณหภูมิอากาศ [1] และความเพียงพอของธาตุอาหาร
โดยเฉพาะในบริเวณแนวชายฝั่งซึ่งเป็นบริเวณที่เพิ่มธาตุอาหาร ส่งผลให้คลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึ้นในบริเวณแนวชายฝั่ง
ของทั้ง 2 พื้นที่ สาหรับค่าออกซิเจนละลายน้าซึ่งเป็นปัจจัยตามของผู้ผลิตขั้นต้น กลับไม่มคี วามสอดคล้องกัน โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูร้อน ที่พบค่าคลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าออกซิเจนละลายน้ามีค่าที่ต่ากว่า ในช่วงที่มีคลอโรฟิลล์ เอ น้อย
อาจเนื่องมาจากในมวลน้ามีกระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้นทั้งการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือการมีผู้ใช้ออกซิเจนภายในมวล
น้าที่มาก จึงส่งผลให้คา่ ออกซิเจนละลายน้าลดลง

(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 3 ระดับความลึกของน้า (แถบสี) และปริมาณผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ; µg/L) ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม ปลายฤดู
มรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูร้อน (ภาพa-d) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพื้นที่ทั้ง 2 มีระดับความอุดสมบูรณ์ที่ต่า-ปานกลาง แต่ยังสามารถให้ผลผลิตสัตว์น้า
อย่างมากมาย แหล่งอาหารหลักจึงไม่ได้มาจากผลผลิตขั้นต้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจเป็นกลุ่มของตะกอนอินทรีย์
ที่มีอยูใ่ นมวลน้า ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งอาหารอีกแหล่งหนึ่งที่มีความสาคัญสาหรับผู้บริโภคขั้นต้นหรือสัตว์นาวั
้ ยอ่อน
3. บทบาทสิ่งแวดล้อมทางน้าต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้น
การศึกษาบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้น ในพื้นที่
ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงมรุสม (ภาพที่ 4) ประกอบด้วย ช่วงเริ่ม
มรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) และปลายมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) และช่วงหลังมรสุม (ภาพที่ 5)

Proceedings
1010

ประกอบด้วย ช่วงหลังมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) ตามลาดับ
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านลักษณะของความเร็วน้าและระดับของผลผลิตขั้นต้นทั้งในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก
และตาบลบางสะพาน

ภาพที่ 4 ลักษณะของความเร็วน้า (cm/s) และระดับของผลผลิตขั้นต้น (µg/L) ในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559) และช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน (ภาพ a)
และตาบลทับสะแก (ภาพ b) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 5 ลักษณะของความเร็วน้า (cm/s) และระดับของผลผลิตขั้นต้น (µg/L) ในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560) และช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน (ภาพ a) และตาบล
ทับสะแก (ภาพ b) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลการวิเคราะห์ลักษณะความเร็วน้าและระดับผลผลิตขั้นต้นในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)
และช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) ของพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก (ภาพที่ 4b) และบางสะพาน
(ภาพที่ 4a) โดยในพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน ความเร็วน้าเฉลี่ย จากเดิม 11 cm/s ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
และเพิ่มขึ้นเป็น 21 cm/s ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แต่ทาให้ค่าเฉลี่ยคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มลดลงจากเดิม
3.6 µg/L ลดลงมาเป็น 1.6 µg/L ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก จากภาพที่ 4b นั้น มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับตาบลบางสะพาน
โดยค่าเฉลี่ยความเร็วน้าจากเดิม 29 cm/s เพิ่มขึ้นเป็น 38 cm/s ซึ่งทาให้ค่าเฉลี่ยคลอโรฟิลล์ เอ ลดลงจาก 2.6 µg/L
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มาเป็น 1.1 µg/L ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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ผลการวิเคราะห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่ าพื้นที่ชายฝั่งตาบล
บางสะพาน (ภาพที่ 5a) ค่าความเร็วของน้าเพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย 8 cm/s ในช่วงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และเพิ่มขึ้น
เป็น 20 cm/s ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งทาให้ระดับของคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยลดลง (0.8 µg/L) จากเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มาเป็น 2.2 µg/L ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ต าบลทั บสะแก จากภาพที่ 5b ค่ า ความเร็ ว ของน้ าไม่ แ ตกต่า งกั น โดยในเดือ นกุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2560 นั้ น มี ค่ า ความเร็ ว น้ าเฉลี่ ย 13 cm/s เป็ น 14 cm/s ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 ส่ ว นค่ า เฉลี่ ย
คลอโรฟิลล์ เอ ของทั้ง 2 ช่วง มีค่าไม่แตกต่างกัน (1.6 µg/L และ 2.1 µg/L ตามลาดับ)
ในภาพรวม จากการวิเคราะห์ลักษณะความเร็วน้ากับระดับของผลผลิตขั้นต้นนั้น แสดงให้เห็นได้วา่ ความเร็ว
น้าไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทาให้ผลผลิตขั้ นต้นเพิ่มสูง ขึ้น แต่อาจมีปัจจัยอื่นที่เป็นตัวกระตุ้นทาให้ เกิดผลผลิต ที่เ พิ่ม ขึ้น
จากการพิจารณาค่าอุณหภูมิของอากาศที่มีความสอดคล้องกับแสงที่ส่องลงน้า จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นค่าของ
อุณหภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน (27.3±0.6°C) จากเดิม 25.3°C ในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560) จึงอาจเป็นเหตุที่ทาให้คา่ คลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึน้ ได้ในช่วงฤดูร้อน

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์คุณภาพน้า ในด้านอุณหภูมิของน้า ความเค็มของน้า และออกซิเจนละลายน้า อยู่ในเกณฑ์ ดี
มีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์นาและการเติ
้
บโตของแพลงก์ตอนพืช อย่างไรก็ตาม ค่าอุณหภูมขิ องน้าและ
อุณหภูมอิ ากาศมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน โดยมีคา่ สูงในช่วงฤดูร้อน (30.1°C และ 27.3°C ตามลาดับ) ส่วนค่าความ
เค็มของน้านั้นไม่พบความแตกต่างในแต่ละฤดูกาล สาหรับค่ าออกซิเจนละลายน้าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยูข่ องสัตว์นา้ ซึ่งมีคา่ มากกกว่า 4 mg/L
สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งประเมินจากระดับของธาตุอาหาร พบว่าอยู่ในระดับ ต่า-ปานกลาง
โดยพบค่าความอุดมสมบูรณ์ปานกลางในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) สาหรับสถานการณ์ความ
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งประเมินจากผลผลิตขั้นต้นพบว่าอยูใ่ นระดับเช่นเดียวกัน ทั้งในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก และตาบล
บางสะพาน อย่างไรก็ตาม ในบริเวณแนวชายฝั่งสามารถพบค่าที่สูงกว่าในบริเวณใกล้ฝั่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
ที่แสดงถึงความต่างได้อย่างชัดเจนทั้งในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแกและตาบลบางสะพาน
ผลการศึกษาด้านบทบาทความเร็วน้าต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของระดับผลผลิตขั้นต้น พบว่าในพื้นที่ชายฝั่ง
ตาบลทับสะแกและตาบลบางสะพาน ความเร็วน้าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูมรสุมประมาณ 1 และ 2 เท่า มีแนวโน้มทา
ให้ผลผลิตขั้นต้นลดต่าลง อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งสองพื้นที่เข้าสู่ฤดูร้อน ผลิตขั้นต้นมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยร่วมด้านอุณหภูมิของน้า ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เห็นบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน
ด้านความเร็วน้าและอุณหภูมขิ องน้า ซึ่งนับเป็นปัจจัยทางกายภาพที่มผี ลต่อการเกิดผลผลิตขั้นต้น ดังนัน้ การเข้าใจความ
แตกต่างของปัจจัยทางกายภาพ ตามพื้นที่และเวลา เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นสาหรับการประเมินแนวโน้มหรือโอกาสการเข้า
มาของทรัพยากรสัตว์น้า ซึ่งความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนั้น สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นดัชนีช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงใน
ทรัพยากรสัตว์นาที
้ ่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในลักษณะนี้ได้ต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากศู น ย์ วิ ท ยาการขั้ น สู ง เพื่ อ เกษตรและอาหาร แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ “บูรณาการความรู้ด้านศักย์การผลิตทรัพยากรในระบบนิเวศและการ
ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรประมงเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก”
ของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมนิสิตจากห้องปฏิบัติ การวิจัยดินตะกอน
และสิ่งแวดล้อมทางน้า ภาควิชาชีววิทยาประมง และห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมออกสารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลือในการ
วิเคราะห์ตัวอย่างเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง
1. กรมอุตุนิยมวิทยา. (2560). ลมมรสุม. หนังสืออุตุนิยมวิทยา. แหล่งที่มา: https://www.tmd.go.th/info/info. สืบค้น
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560.
2. อุรุพันธุ์ บุญประกอบ. สรุปผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประชากรของปลาทูในอ่าวไทยเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการวางมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทู. ใน รายงานทางวิชาการหน่วยงานอนุรักษ์ปลาผิวน้า ปี พ.ศ. 25112515. หน่วยงานอนุรักษ์ปลาผิวน้า, กองสารวจและค้นคว้า, กรมประมง; 2516, หน้า 203-242.
3. กรมประมง. ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า. สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้า ณ ท่าขึ้นปลาน้าเค็ม ประจาปี 2557.
เอกสารฉบับที่ 10/2559; 2557, 34 หน้า.
4. Day, J. W., Hall, C.A.S., Kemp, W.M., Yanez-Arancibia, A. Estuarine Ecosystem. Wiley-Interscience, New York; 1989.
5. Day, J. W., Hall, C.A.S., Kemp, W.M., Yanez-Arancibia, A. Estuarine Ecosystem. Wiley-Interscience, New York; 2013.
6. ลัดดา วงศ์รัตน์. แพลงก์ตอน. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ; 2542.
7. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์. จากต้นน้าถึงปากแม่น้า: บทบาททางนิเวศอุท กวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์. คณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ; 2558.
8. เปยมศักดิ์ เมนะเศวต. แหล่งน้ากับปัญหามลภาวะ. สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ; 2536.
9. ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ. คุณสมบัติของน้าและวิธีวิเคราะห์สาหรับการวิจัยทางการประมง. กรม
ประมง, กรุงเทพฯ; 2528.
10. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์. กาลังผลิตเบือ้ งต้นของแหล่งน้า. คณะประมง มหาวิททยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ; 2542.
11. เชษฐพงษ์ เมฆสั ม พั น ธ์ . สรี รวิทยาของแพลงก์ ต อนพื ช ทะเล. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ; 2545.
12. Parsons, TR., Maita Y, Lalli CM. A Manual of Chemical and Biochemical Methods for Seawater Analysis. New
York: Pergamon Press; 1984, 173 p.
13. กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล. (2550,1 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 124 ตอนที่ 11 ง. หน้า 123-133.
14. David U. H., damirvilic B. and tamara D. Morphology and ecology of the diatom Chaetoceros vixvisibilis
(Chaetocerotales, Bacillariophyceae) from the Adriatic Sea. Plankton Research 32(11), 2010, 1513–1525.
15. Joseph S. and Patrick K. The Diatom World. Springer Science+Bussiness Media B. V. 2011. 534 pages.
16. OECD. Eutrophication of water Monitoring Assessment and Control. Organization of Economic Co-operation
and Development, Paris; 1982.

Proceedings
1013

สถานการณ์ คุ ณ ภาพน้ าและบทบาทของปั จจั ย สิ่ ง แวดล้ อ มต่ อการเปลี่ ยนแปลง
ตามเวลาของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Water quality status and roles of environmental factors on temporal changes of
primary production in coastal zone of Prachuap Khiri Khan Province
ขนิษฐา บัวแก้ว1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์1* และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์2
Khanitta Buakaew1, Charumas Meksumpun1* and Shettapong Meksumpun2
บทคัดย่อ
การศึกษาติดตามสถานการณ์คุณภาพน้าและบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
ของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการในช่วงเริ่มฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)
ปลายฤดูมรสุม (พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) หลังฤดูมรสุม (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และฤดูรอ้ น (มิถุนายน พ.ศ. 2560)
ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีเหมาะสมต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้า โดยในพื้นที่ชายฝั่ง
ตาบลทับสะแกและตาบลบางสะพาน มีค่าอุณหภูมขิ องน้าในช่วง 28.2-30.3°C และ 29.2-32.1°C มีค่าความเค็มของ
น้าในช่วง 30.3-33.9 psu และ 30.9-34.0 psu และค่าออกซิเจนละลายน้าในช่วง 5.4-7.2 mg/L และ 3.9-7.0 mg/L
ตามลาดับ ในพื้นที่มีระดับของออร์โธฟอสเฟตอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง (0.07-0.52 µM และ 0.06-0.37 µM
ตามลาดับ) ส่วนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จากการประเมินระดับของผลผลิตขั้นต้นนั้นพบว่าอยู่ในระดับต่าถึงปาน
กลาง (0.4-10.7 µg/L และ 0.5-7.5 µM ตามลาดับ) ผลการศึกษาบทบาทความเร็วน้าต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
ของระดับผลผลิตขั้นต้นพบว่าในพื้นที่ชายฝั่งทั้งสองพื้นที่ ความเร็วน้าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูมรสุมประมาณ
2 เท่า มีแนวโน้มทาให้ผลผลิตขั้นต้นลดต่าลงประมาณ 2 เท่า ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งสองพื้นที่เข้าสู่ฤดูร้อน
ผลิตขั้นต้นมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยร่วมด้านอุณหภูมิของน้า ผลการศึกษาในภาพรวม
สะท้อนให้เห็นบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในด้านความเร็ว น้าและอุณหภูมิของน้า ซึ่งนับเป็นปัจจัยทางกายภาพที่มี
ผลต่อการเกิดผลผลิตขั้นต้น และสามารถประยุกต์ใช้เป็นดัชนีช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรประมงที่เกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในลักษณะนีไ้ ด้ต่อไป
คาสาคัญ: ผลผลิ ต ขั้ น ต้ น , การเปลี่ ย นแปลงตามเวลา, ความเร็ ว น้ า, อุ ณ หภู มิ ข องน้ า, ชายฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด
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Abstract
Research study on water quality status and roles of environmental factors on temporal changes of primary
production in coastal zone of Prachuap Khiri Khan Province was carried out by field surveys during early-, late-,
and post-monsoon periods (in September, and November 2016, and February 2017). The results implied good
water qualities suitable for living of aquatic animals. The coastal areas of Thap Sakae and Bang Saphan districts
had temperature of 28.2-30.3°C and 29.2-32.1°C, salinity of 30.3-33.9 psu and 30.9-34.0 psu, and dissolved
oxygen of 5.4-7.2 mg/L and 3.9-7.0 mg/L, respectively. Both areas indicated oligotrophic to mesotrophic
conditions of orthophosphates (0.07-0.52 µM and 0.06-0.37 µM, respectively), while primary production
indicated oligotrophic to mesotrophic conditions (0.4-10.7 µg/L and 0.5-7.5 µM, respectively). In this study, the
roles of 2-times increasing water velocity on the temporal changes of primary productions in Thap Sakae and
Bang Saphan coastal areas during the monsoon periods had decreased ca 2 times primary production.
Nevertheless, during summer periods, the increases of primary production had been influenced by integrated
factors of water temperature. The overall views implied the roles of the physical factors of water velocity and
temperature on primary productions. These factors, thus, can be further applied as an indicator of changes in
fishery resources related in the food chain of these coastal ecosystems.
Keywords: Primary Production, Seasonal Changes, Water Velocity, Water Temperature, Coastal Zone of
Prachuap Khiri Khan Province

บทนา
ปริ มาณของแข็ งแขวนลอยรวมเป็ นปั จจั ยคุ ณภาพน้าที่ ส าคั ญต่อสิ่ งแวดล้ อมทางน้า (Eisma, 1993) โดยมี
ผลกระทบต่อสิ่งมีชวี ติ ในแหล่งน้า เช่น การมีผลต่อการบดบังแสง ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน
พืช และพรรณไม้น้าที่อยู่บริเวณพื้นท้องน้า และการลดประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าชของปลา (Redding et al,.
1987) ส่งผลทาให้มีปริมาณและจานวนของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณของแข็งแขวนลอยยังส่งผล
ในทางบวก ในกรณีที่ปริมาณของแข็งแขวนลอยที่มีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ สามารถเป็นแหล่งอาหารที่ดีให้แก่สัตว์
น้า โดยเฉพาะสัตว์นาที
้ ่มีพฤติกรรมในการกรองกินเพื่อการเจริญเติบโต
ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ จัดเป็นลุ่มน้าสาขาหนึ่งของแม่น้าเพชรบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 1,152 ตารางกิโลเมตร
เส้นทางของสายน้าห้วยแม่ประจันต์จะไหลรวมไปบรรจบในช่วงตอนกลางของแม่นาเพชรบุ
้
รี หรือบริเวณเขื่อนเพชรบุรี
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร, 2555) ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์มีความสาคัญต่อการเป็นแหล่ง น้า
เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค การเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ ตลอดจนการเป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้งใน
พื้นที่ นอกจากนี้ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ยังเป็นลุ่มน้าหลักที่ผันน้าสู่แม่น้าเพชรบุรี ซึ่งมวลน้าดังกล่าวมีความสาคัญต่อ
การเกษตรกรรม ชลประทาน และการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในพื้นที่โดยรอบของแม่น้าเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังสามารถ
นาพาเอาตะกอนสารอินทรีย์ไปสูพ่ ้ืนที่ปากแม่นาอี
้ กด้วย
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ในปัจจุบันปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินจัดเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมากขึ้น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 70 (ดลนภาวรรณ, 2556) ทา
ให้มีการรุกล้าในส่วนพื้นที่ของป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้า เพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลทาให้ดินมีสภาพ เสื่อมโทรม และ
เกิดการพังทลายของหน้าดิน (นิวัต,ิ 2517) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ยังมีผลต่อการเกิดปริมาณ
น้าท่า โดยการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทาให้ปริมาณน้าท่าลดระดับลงด้วยเช่นกัน (พรทิพย์ , 2541) ปัจจัยเหล่านี้ มีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ปริ ม าณของแข็ ง แขวนลอยในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า (สั ม พั น ธ์ , 2545 และ วั ชรี พ ร, 2540) ซึ่ ง อาจเกิ ด
ผลกระทบต่อคุณภาพน้า และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าได้ (Wetzel, 2001)
การศึกษาในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการศึกษาบทบาทของปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์ที่ดนิ และปริมาณน้าท่าที่มี
ผลต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นที่ลุ่มน้าในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกันในรอบปี ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะ
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในระบบนิเวศแม่น้า และจะเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดูแลคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้า ตลอดจนจัดการเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท้ายน้าได้
อย่างเหมาะสมต่อไป

วิธีการศึกษา
พื้นที่และระยะเวลาในการศึกษา
ทาการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และปริมาณน้าท่า ทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่
ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ โดยแบ่งตามเขตอาเภอ ได้แก่ อาเภอหนองหญ้าปล้อง (PJ1), อาเภอแก่งกระจาน (PJ2) และ อาเภอ
ท่ายาง (PJ3) เป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ 56 กิโลเมตร ดังภาพที่ 1 ในการศึกษาดาเนินการออกสารวจ ทั้งหมด 4 ครั้ง
ได้ แ ก่ ช่ ว งฤดู แ ล้ ง (เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559) ช่ ว งปลายฤดู แ ล้ ง (เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2559) ต้ น ฤดู ฝ น
(เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559) และกลางฤดูฝน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) ตามลาดับ
การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด
และพื้นที่น้า) ได้ทาการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี มาตราส่วน 1:25,000 ทาการบันทึกในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559
ทาการวิเคราะห์ปริมาณและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่ติดกับลาน้าห้วยแม่ประจันต์ โดยการ
วิเคราะห์ ข้ อมู ลภายในระยะทาง 2 กิ โลเมตรติดกั บบริ เวณแม่น้ า เพื่อประเมิ นหาค่ าสั ดส่ วนการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
(ตารางกิโลเมตร) โดยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ดังภาพที่ 2
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ลุ่มน้าห้วยแม่

เขื่อนห้วยแม่ประจันต์
อาเภอหนองหญ้า
ปล้อง

PJ

PJ
แม่น้า

อาเภอแก่งกระจาน

อาเภอท่ายาง

PJ

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาของแข็งแขวนลอยรวม การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และปริมาณน้าท่าในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์
ในเดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม, เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ระยะห่างจากแม่นา้ 2 กิโลเมตร

ภาพที่ 2 ลักษณะการวิเคราะห์สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ระยะห่าง 2 กิโลเมตรจากแม่น้าในพื้นที่ลมุ่ น้าแม่ประจันต์
ในเดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม, เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
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การศึกษาปริมาณน้าท่า
ในส่วนการศึกษาปริมาณน้าท่า ทาการเก็บตัวอย่างความเร็วของมวลน้า ในภาพตัดขวางของลาน้า และ
คานวณปริมาณน้าที่ไหลผ่านพื้นที่ตัดขวางของลาน้า ดังภาพที่ 3 โดยการวัดความเร็วน้าตรวจวัดจากเครื่ อ งวั ด
ความเร็วน้า ด้วยCurrent meter (รุ่น COMPACT-EM) โดยการคานวณ ปริมาณน้าท่า ใช้สมการ ดังนี้
ปริมาณน้าท่า (m3/s) = พืน้ ที่ตัดขวางแม่นา้ (m2) × ความเร็วน้า (m/s)

ความกว้างของแม่น้า
ความลึกของแม่น้า
จุดวัดความเร็วน้า

ภาพที่ 3 ลักษณะการเก็บข้อมูลพื้นที่ภาคตัดขวาง และความเร็วของน้า ในเดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม,
เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
การศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม
สาหรับการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม ทาการเก็บตัวอย่างน้าบริเวณจากภาคสนาม ที่ระดับใกล้ผิวน้า
(ประมาณ 50 เซนติเมตร) นาน้าตัวอย่างใส่ถุงน้า Poly-bag ปริมาตร 5 ลิตร นามากรองด้วยกระดาษ GF/C (Whatman)
ขนาด 47 มิลลิเมตร เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส หลังจากนัน้ นาไปทาแห้งด้วยเครื่องทาแห้งด้วยความเย็น (Freeze
dryer) และนามาชั่งน้าหนักแห้ง เพื่อหาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในปริมาตรน้าในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)
การศึกษาคุณภาพน้า
การศึกษาระดับของปัจจัยคุณภาพน้าทั่วไป (อุณหภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้า และความเป็นกรด-เบส)
ทาการตรวจวัดด้วยเครื่อง Multi-parameter (รุ่น YSI 600QS) โดยตรวจวัดกลางลาน้าที่ระดับประมาณ 50 เซนติเมตร
จากผิวน้า
การวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์เอในน้า ดาเนินการโดยน้ามากรองผ่านกระดาษกรอง GF/F (Whatman)
แล้วสกัดส่วนที่กรองได้ด้วย Acetone 90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส
24 ชั่วโมง จากนั้นนาไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี Spectrophotometric method (Parson, 1984)

ผลการศึกษา
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2559 พบว่าในช่วงกิโลเมตรที่ 0-24 (Dam-PJ1, เริ่มจาก
เขื่อนห้วยแม่ประจันต์) และ 24-40 (PJ1-PJ2) มีพ้ืนที่ป่าไม้ใกล้เคียงกัน (0.64 และ 0.82 กิโลเมตร ตามลาดับ) ในส่วน
พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้างมีพ้ืนที่ในระดับที่ใกล้เคียงกันตั้งกิโลเมตรที่ 0-24 แต่ในช่วงกิโลเมตรที่ 40-56 (PJ2-PJ3)
จะมีพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น (0.17, 0.19 และ 0.26 กิโลเมตร ตามลาดับ ในขณะที่พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น
ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0-56 นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในบริเวณ 40-56
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ที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุดประมาณ 2.21 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณ 40-56 มีพ้ืนที่ลดลงอย่าง
ชัดเจน (ประมาณ 0.04 กิโลเมตร) และเป็นสัดส่วนพื้นที่ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต้นทาง (กิโลเมตรที่ 0-40) ของลาน้าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 4)

Relative Land use (km)

2.50

Dam-PJ1

PJ1-PJ2

PJ2-PJ3

2.00
Agricultural land

1.50

Forest land

1.00

Miscellaneous land

0.50

Urban and built-up land

0.00

Water body

0-24

24-40

40-56

Distance (km)
ภาพที่ 4 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของช่วงพื้นที่ที่ศึกษาต่าง ๆ ในบริเวณลุม่ น้าห้วยแม่ประจันต์
2. ปริมาณน้าท่า
จากการศึกษาปริมาณน้าท่าพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาในช่วงฤดูแล้งจนถึงต้นฤดูฝน
เดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยปริมาณน้าท่าที่วัดได้มีค่าอยู่ในช่วง 0.02-2.63 ,
0.21-6.65 และ 0.00-0.34 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามลาดับ โดยในช่วงตอนบนบริเวณ PJ1 มีปริมาณน้าท่าสูงสุด และ
ลดลงตามระยะทาง อย่างไรก็ตามในช่วงกลางฤดูฝน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) พบว่ามีปริมาณน้าท่าในระดับที่สูงขึ้น
อย่างชัดเจน มีค่าอยู่ในช่วง 48.66-85.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีค่าสูงที่สุดในบริเวณ PJ3 (85.45 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที) นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้าท่าได้ลดลงตามระยะทางจากบริเวณ PJ2 ถึง PJ3 ดังภาพที่ 5
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม
จากการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาอย่างชัดเจน
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่เป็นกลางฤดูฝน มีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมอยูใ่ นช่วง 60.00-99.40 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โดยมีค่าสูงสุดในบริเวณ PJ3 (99.40 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในขณะที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ , เดือนพฤษภาคม และ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.28-8.55, 1.2014.35 และ 1.30-17.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในช่วงเวลาดังกล่าว มีปริมาณ
สูงสุดในบริเวณ PJ1 ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 5 ลักษณะการเกิดปริมาณน้าท่าตัง้ แต่สถานี PJ1 ถึง PJ3 ในพืน้ ที่ลมุ่ น้าห้วยแม่ประจันต์ เปรียบเทียบตามเวลา
ในเดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม, เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ภาพที่ 6 ลักษณะการเกิดปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมตั้งแต่สถานี PJ1 ถึง PJ3 ในพืน้ ที่ลมุ่ น้าห้วยแม่ประจันต์
เปรียบเทียบตามเวลาในเดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม, เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
4. บทบาทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและปริมาณน้าท่าต่อการเกิดปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม
4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในการศึกษาความสั มพั นธ์ ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดิ น และปริ มาณของแข็ งแขวนลอยรวมพบว่าไม่ มี
ความสัมพั นธ์กั น ในภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิ นตลอดลาน้ามีลั กษณะการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ นในแต่ละพื้นที่ค่ อนข้ าง
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ปลายน้า (PJ2-PJ3) พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มที่ลดลงจากพื้นที่ตอนบนของลาน้า (ภาพที่ 4)
ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นที่มากกว่าพื้นที่ที่มีป่าไม้ ปกคลุมมากกว่า
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4.2 ปริมาณน้าท่า
สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมและปริมาณน้าท่า ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ (ฤดูแล้ง) เดือนพฤษภาคม (ปลายฤดูแล้ง) เดือนสิงหาคม (ต้นฤดูฝน) และเดือนตุลาคม (กลางฤดูฝน)
พ.ศ. 2559 พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับ 87 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าปริมาณน้าท่า (Inflow: Inf; m3/s)
ที่ เพิ่ม มากขึ้น มีส่ วนให้ เกิ ดปริ ม าณของแข็ ง แขวนลอยรวม (Total suspended solid: TSS; mg/L) ที่ เพิ่ม ขึ้น ด้ ว ยตาม
สมการ TSS = 0.97 Inf + 7.23 (r=0.87) (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 บทบาทของปริมาณน้าท่า (Inflow: Inf; m3/s) ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม
(Total suspended solid: TSS; mg/L) (การศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559)
ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์
5. คุณภาพน้าทั่วไป
จากการศึกษาอุณหภูมิของน้าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีอุณหภูมคิ ่อนข้างต่า มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส ในขณะช่วงเดือนพฤษภาคม
และสิงหาคม พ.ศ. 2559 มีอุณหภูมิสูงกว่า โดยเฉพาะในพื้นที่ PJ2 ที่มีอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 32.42 องศาเซลเซียส
เนื่องจากเป็นบริเวณน้าตื้น มวลน้าจึงสัมผัสกับอุณหภูมิอากาศได้มาก (ตารางที่ 1)
ในส่วนของปริมาณออกซิเจนละลายน้า พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลา และมีความแปรปรวน
ค่อนข้างสูง มีค่าอยู่ในช่วง 3.13-13.37 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยในช่วงเดือนกุ มภาพั นธ์ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
มี ป ริ ม าณออกซิ เ จนละลายน้ าค่ อ นข้ า งสู ง ในบริ เ วณสถานี PJ1 (6.58-10.79 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร) และ PJ2
(10.24-13.37 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในขณะที่บริเวณ PJ3 มีปริมาณค่อนข้างต่ากว่าเล็กน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว (3.13- 5.93
มิลลิกรัมต่อลิตร) อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 แนวโน้มของออกซิเจนละลายน้าอยู่ในระดับลดลงตลอด
ลาน้า มีค่าอยูใ่ นช่วง 5.89-6.87 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 1)
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ในการศึกษาความเป็นกรด-เบส พบว่ามีความแปรปรวนต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลา จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่า
ช่ วงเดื อนกุ มภาพั นธ์ และเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2559 สภาพมวลน้ ามี ค่ าความเป็ นกรด-เบสสู ง (8.46-8.59 และ
8.20-8.94 ตามล าดั บ) ในขณะที่ เดื อนพฤษภาคม และเดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2559 มี สภาพน้ าที่ เป็ นกลางมากกว่ า
(7.59-7.76 และ 7.79-8.89 ตามลาดับ)
ตารางที่ 1 คุ ณ ภาพน้ าทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าห้ ว ยแม่ป ระจั น ต์ ประกอบด้ ว ย อุ ณ หภู มิ ข องน้า (Temperature; oC),
ออกซิเจนละลายน้า (DO; mg/L), ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) และปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (Chl a; µg/L) ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
Month/Year
February 2016

May 2016

August 2016

October 2016
Average

Station
PJ1
PJ2
PJ3
PJ1
PJ2
PJ3
PJ1
PJ2
PJ3
PJ1
PJ2
PJ3

Temp
27.39
28.89
28.25
31.39
32.42
30.37
30.03
30.49
29.62
27.78
28.54
29.12
29.72

DO
10.79
13.37
5.93
10.80
10.24
3.13
6.58
10.96
3.65
6.87
6.53
5.89
7.63

pH
8.59
8.58
8.46
7.76
7.59
7.65
8.20
8.39
8.94
7.79
7.86
7.89
8.10

Chl a
66.66
30.90
5.64
87.38
5.21
14.10
28.69
5.24
5.77
9.83
24.53
16.31
21.24

สาหรับการศึกษาคลอโรฟิลล์ เอ พบว่า ในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์มีความแปรปรวนค่อนข้างสูงมีค่าอยู่
ในช่วง 5.21-87.38 ไมโครกรัมต่อลิตร และพบว่าในบริเวณ PJ1 มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างชัดเจน โดยมีแนวโน้มที่
ลดลง แต่ในบริเวณดังกล่าวก็ยังมีค่าคลอโรฟิลล์ เอ ค่อนข้างสูงตลอดช่วงระยะการศึกษา โดยมีค่าสูงสุดช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (87.38 ไมโครกรัมต่อลิตร) ในขณะที่บริเวณ PJ2 และ PJ3 จะมีปริมาณ คลอโรฟิลล์ เอ ในระดับที่
ต่ากว่า และมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ไม่ชัดเจน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 5.21-30.90 และ 5.61-16.31 ไมโครกรัมต่อลิตร
ตามลาดับ
จากผลการศึกษาคุณภาพน้าทั่ วไป ในภาพรวมพบว่าคุ ณภาพน้ามีก ารเปลี่ย นแปลงตามพื้น ที่แ ละเวลา
โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบน (PJ1 และตอนกลาง (PJ2) ของแม่น้า เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างได้รับอิทธิพลจาก
มวลน้าต้นทุนจากอ่างเก็บน้าห้วยแม่ประจันต์ ในขณะที่พ้ืนที่ปลายน้า (PJ3) ที่มีระยะทางไกลจากต้นน้า จึงได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยดั งกล่ าวน้อ ยกว่า ทาให้พ้ืนที่บริเวณนี้มีอั ต ราไหลของน้าในระดั บต่ากว่า ส่งผลให้ คุณภาพน้า
โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้าที่ลดลง เนื่องจากโอกาสที่จุลินทรีย์ในน้านาไปใช้ในกระบวนการย่อยสลาย
มากกว่า แต่ในพืน้ ที่ดังกล่าวยังคงมีปริมาณออกซิเจนละลายน้าในเกณฑ์ที่ดี
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วิจารณ์และสรุปผล
ในการสารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ ในภาพรวมพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินตลอดตลอดลาน้า โดยรูปแบบที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ด้านเกษตรกรรม และมีแนวโน้มที่เพิ่ม
มากขึ้ น จากต้ น น้ าสู่ ป ลายน้ า โดยในพื้ น ที่ ป ลายน้ าจะมี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เหมาะสมกั บ
การเกษตรกรรมมากกว่าพื้ นที่ต้นน้าที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และความลาดชันสูง นอกจากนี้ยังพบว่าใน
บริเวณดังกล่าว พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการบุกรุกเนื่องจากเป็นบริเวณใกล้กับชุมชนที่มีขนาด
ใหญ่มากขึ้น เพื่อปรับปรุงเป็นแหล่งที่อยูอ่ าศัย และเพื่อการเกษตรกรรม (ดรรณี, 2531 และสถิต, 2525)
ในส่วนการศึกษาปริมาณน้าท่า พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลามากกว่าการเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง
โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝน จะมีปริมาณน้าท่าสูงตลอดลาน้า และมีระดับสูง
มากกว่าช่วงฤดูแล้งถึงต้นฤดูฝน (เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559) ในส่วนพื้นที่ PJ2 ที่มีปริมาณน้า
ท่าสูงสุด ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 อาจเกิดจากการระบายน้าจากอ่างเก็บน้าหลายแห่งในพื้นที่โดยรอบของลุ่ม
น้า รวมถึงปริมาณน้าฝนในลุ่มน้ามีปริมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่น (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร, 2555) ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มปริมาณน้าท่าในลุ่มน้า
ในการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์ พบว่ารูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เวลาที่ชัดเจนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง โดยในช่วงกลางฤดูฝน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) จะพบปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยรวมในระดับสูงตลอดลาน้า ซึ่งเกิดจากปริมาณน้าท่าที่มรี ะดับสูงมากขึน้ ส่งผลให้มกี ารกัดเซาะดิน
ตะกอนในบริ เวณริ ม ขอบฝั่ ง ของล าน้า ทาให้ มีเกิ ด ตะกอนลงไปสู่ ม วลน้า (สั ม พั น ธ์ , 2545 และจารุ ม าศ, 2558)
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ในพื้ น ที่ ต อนล่ า งมี ป ริ ม าณของแข็ ง แขวนลอยค่ อ นข้ า งสู ง มากกว่า พื้น ที่ อ่ื น ซึ่ ง เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยในพื้นที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงทาให้มีโอกาสเกิดของแข็งแขวนลอย
รวมสูง ในขณะที่ต้นลุ่มน้า มีพ้ืนที่ป่าไม้ปกคลุมมากกว่าจึงมีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในระดับที่ต่ากว่า อย่างไรก็
ตามในการศึกษาบทบาทความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและปริมาณน้าท่าต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวม
พบว่าปริมาณน้าท่ามีบทบาทในการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมมากกว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสัมพันธ์ (2545) ที่ศึกษาในลุม่ น้าคลองบังอี่ โดยพบว่าการเกิดตะกอนในพืน้ ที่ดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของปริมาณ
น้าท่าที่เกิดขึ้นในลุม่ น้า
ส่วนการศึกษาคุณภาพน้าทั่วไปในลุม่ น้าห้วยแม่ประจันต์ พบว่ามีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้าที่มคี ่าไม่ต่ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ตามปริมาณของแข็งแขวนลอยที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้าที่ลดลงตลอดลาน้า แต่ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ผลจากการศึกษาในภาพรวมทาให้ทราบถึง คุณภาพของลุ่มน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเกณฑ์ที่ดี และ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลาของการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมในลุ่ มน้าห้วยแม่ประจันต์ โดยพบว่า
ปริมาณน้าท่ามีบทบาทสาคัญต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวม และพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงก็เป็นเหตุที่ทาให้เกิดของแข็ง
แขวนลอยในลุ่มน้าด้วยเช่นกัน ในภาพรวมชี้ให้เห็นว่า มวลน้าจากลุ่มน้าห้วยแม่ประจันต์มีความสาคัญต่อการพัดพา
ของแข็งแขวนลอยรวม ดั งนั้นการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการไหลของน้าจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระดับ
ของแข็งแขวนลอยรวมในระดับที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์และความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้าต่อไป
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Recent eutrophication problems and water quality cisis of the estuarine
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นอธิบายสถานการณ์ปัญหาจากสภาะวะยูโทรฟิเคชันโดยเฉพาะลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดั บ
ผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์เอ) ในมวลน้า ตลอดจนผลกระทบด้านออกซิเจนละลายน้า (DO) ในพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของอ่าวไทยตอน
ใน ซึ่งครอบคลุมปากแม่น้าสายหลัก 4 บริเวณ (รวมทั้งสิ้น 61 สถานี) ออกไปจนถึงพื้นที่ใจกลางของอ่าวไทยตอนใน (รวมทั้งสิ้น 42
สถานี) การศึกษาดาเนินการในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน 2560) และต้นฤดูน้าหลาก (กรกฎาคม 2560) ผลการศึกษาพบการเกิด
ปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสีอย่างรุนแรง พบปริมาณคลอโรฟิลล์เอระดับสูงสุดในเขตปากแม่นาตอนนอก
้
พบระดับสูงสุดในพื้นที่ปาก
แม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่น้าเจ้าพระยา และปากแม่น้าบางปะกง ที่ประมาณ 15, 85, 55, และ 30 ตามลาดับ
และส่งผลให้ระดับ DO ในแต่ละช่วงนัน้ มีค่าสูงมากในเวลากลางวัน อย่างไรก็ตาม ในมวลน้าที่พัดพาลงมาจากแหล่งชุมชนปากแม่น้า
ยังพบปัญหา DO ที่ต่ามาก นอกจากนี้ ยังพบว่าบริเวณตอนบนของพื้นที่อา่ วไทยตอนใน ที่เป็นเขตรอยต่อของสภาพทะเลกับมวลน้า
จากแผ่นดิน มีค่า DO ในน้าชัน้ ล่าง (ที่ลกึ มากกว่า 10 เมตร) ต่าลงอย่างชัดเจน ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนภาพปัญหาจากเพิ่ม
จานวนของแพลงก์ตอนพืชอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงวิกฤติการณ์คุณภาพน้าในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ทรัพยากรทางน้า ปัญหาจากสภาะวะยูโทรฟิเคชันดังกล่าว นับเป็นเรื่องซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสาคัญและ
หาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป
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้ อ่าวไทยตอนใน
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Abstract
This research was aimed to explain the status and problems from eutrophication on the changes of
primary productions (chlorophyll a) in the water column and the impacts on dissolved oxygen in several zones of
the Inner Gulf of Thailand including 4 major estuaries (in the total of 61 stations) to the areas in the inner Gulf of
Thailand (42 stations). The surveys were carried out during the early- and mid-loading seasons during April and
July 2017, respectively. The results had illustrated severe red tide problems. The chlorophyll levels were usually
highest in the outer estuarine parts with the maximum levels of ca 15, 85, 55, and 30 g/L in the Mae Klong, Tha
Chin, Chao Phraya, and Mae Klong estuaries. Such occurrence induced very high DO levels in the day time.
Nevertheless, the anthropogenic inflow from community had low DO problems. Moreover, the DO in the deep
area of the lower reach estuaries had decreased significantly (particular the depth lower than 10 m). The overall
results implied the problems from continuous phytoplankton blooming and indicated water quality crisis that could
impact the living of fishery resources. Thus, the eutrophication problems should be deserved deep consideration
and solved by all related stakeholder further.
Keywords: eutrophication problems, chlorophyll a, dissolved oxygen, estuaries in the Inner Gulf of Thailand

บทนา
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปากแม่นา้ ซึ่งเป็นพืน้ ที่ ๆ เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสัตว์
น้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับมลพิษทางน้าขนาดใหญ่ที่ไหลมารวมกันก่อนจะถูกถ่ายเทไปสู่
เขตพื้นที่ทะเลด้านนอก จากกรณีศึกษางานวิจัยบริเวณพื้นที่แม่นาท่
้ าจีนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่าง พบว่าคุณภาพน้าจัด
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม [1] เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวจาต้องรองรับภาระมลพิษในรูปของอนินทรีย์ไนโตรเจน (DIN) และ
ออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส (P) สูงถึง 145.54 และ 36.14 ตันต่อวัน ตามลาดับ [2] รวมถึงปรากฏการณ์การสะพรั่งของ
แพลงก์ตอนพืชอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ปัญหายูโทรฟิเคชันนับเป็นปัญหาสาคัญที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปากแม่นาและทรั
้
พยากรทางน้า [1]
ที่เราควรให้ความสนใจในการศึกษาติดตาม ทั้งนี้ เพื่อสามารถหาทางป้องกันหรือบรรเทาเบาบางปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผล
การประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ในด้านสาเหตุของกระบวนการยูโทรฟิเคชันพบว่าสาเหตุหลักมาจากการที่แหล่งน้า
ได้รับแร่ธาตุอาหารประเภทฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่มากเกินสมดุล ซึ่งผู้ผลิตขั้นต้น จะได้รับผลกระทบโดยตรง
ผู้ผลิตขั้นต้นในแหล่งน้าจะมีรูปแบบของการตอบสนองในแหล่งน้าประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ ับปัจจัย
ทางนิเวศอุทกวิทยา อาทิ อัตราการถ่ายเทมวลน้า ความเร็วในการไหลของน้า ปริมาณแร่ธาตุอาหารในน้า องค์ประกอบทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศ ปริมาณแสง และลักษณะจาเพาะทางภูมิสัณฐานวิทยา ฯลฯ ทั้งนี้ การพัฒนาประชากรของผู้ผลิต
ขั้นต้น โดยเฉพาะในกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้า นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณเซลล์ต้นทุนของแพลงก์ตอนพืชว่ามี
มากน้อยเพียงใดแล้ว ยังขึน้ อยูก่ ับปัจจัยสาคัญ คือ อัตราการถ่ายเทมวลน้า ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ระยะเวลา ที่แพลงก์ตอน
พืชจะคงตัวอยูใ่ นระบบน้านั้น ๆ ด้วยเหตุที่กระบวนการอธิบายการเคลื่อนตัวของแร่ธาตุอาหารในระบบปากแม่น้าไทยเรายัง
ไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในลักษณะการเกิดและการแพร่กระจายของผู้ผลิตขั้นต้น และบทบาท
ที่เกี่ยวข้องในระบบแหล่งน้า จะยังผลให้เกิดการจัดการด้านการฟื้นฟูและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ดูแลระบบนิ เวศ
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมได้
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การศึก ษาวิจั ย นี้เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของชุด โครงการวิจั ย “การพั ฒ นานโยบายการจั ด การประมงอย่ า งมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อ่าว
ไทยตอนใน” คณะผู้วิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจากสภาวะยูโทรฟิเคชัน โดยเฉพาะ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์เอ) ในมวลน้า ตลอดจนผลกระทบด้านออกซิเจนละลายน้า
ในพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของอ่าวไทยตอนใน ซึ่งข้อมูลความรู้เหล่านี้ เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องนาไปใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มของพื้นที่ และประยุกต์ใช้เพื่อกาหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมใน
พื้นที่ปากแม่น้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่ปากแม่น้าและในเขตทะเลอ่าวไทยที่
เชื่อมโยงต่อกันได้ต่อไป

วิธีการศึกษา
ในการดาเนินการศึกษานี้ ได้ออกสารวจลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปากแม่น้า ตลอดจนลักษณะปัญหา
การรับมลภาวะทางน้าจากเขตแผ่ นดิ น ในพื้นที่บริ เวณปากแม่น้าสายหลั ก 4 สาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนใน ได้แก่
ปากแม่น้าแม่กลอง (13 สถานี) ปากแม่น้าท่าจีน (15 สถานี) ปากแม่น้าเจ้าพระยา (15 สถานี) และแม่น้าบางปะกง
(15 สถานี) ทั้งนี้ ได้กาหนดตาแหน่งของสถานีศึกษาตามลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาและให้ครอบคลุมการกระจายใน
ความเค็มของน้าตามลาดับออกไปจนชนเขตทะเล) (ภาพที่ 1-5) นอกจากเขตปากแม่นาแล้
้ ว ในการศึกษานี้ยังสารวจพื้นที่
เขตทะเลที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมเขตใกล้ฝั่งถึงเขตไกลฝั่งตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน อีก 42 สถานี (ภาพที่ 1) ในแต่ละ
สถานี ทาการตรวจวัดคุณภาพน้าพื้นฐาน และเก็บน้าเพื่อนามาวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตขั้นต้น (ระดับความเข้มข้นของ
คลอโรฟิ ลล์ เอ) จากระดั บความลึ ก ผิ วน้ า (50 เซนติ เมตร) ในการออกส ารวจและเก็ บตั วอย่ างน้ าในภาคสนาม
ได้ดาเนินการ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ช่วงต้นฤดูน้าหลาก/ก่อนมรสุม) และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ช่วงกลางฤดูนาหลาก/เริ
้
่มเข้าช่วงมรสุม)

ภาพที่ 1 สถานีศึกษาในบริเวณปากแม่นาสายหลั
้
ก ได้แก่ ปากแม่นาแม่
้ กลอง (13 สถานี) ปากแม่นาท่
้ าจีน (15 สถานี)
ปากแม่นาเจ้
้ าพระยา (15 สถานี) และแม่นาบางปะกง
้
(15 สถานี) และในพื้นทีเ่ ขตทะเลที่ต่อเนื่อง
โดยครอบคลุมเขตใกล้ฝั่งถึงตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน (42 สถานี)
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิของน้า ความเป็นกรด-เบส
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า ดาเนินการโดยใช้เครื่องตรวจวัดภาคสนาม (YSI model 650) วัดทุกชั้นความลึก 1 เมตร
จากผิวน้าถึงพื้นท้องน้า ส่วนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับคลอโรฟิลล์เอ ในน้า ทาโดยเก็บตัวอย่างน้าที่ระดับ
50 cm จากผิวหน้าน้า มากรองผ่านกระดาษกรอง GF/F (Whatman) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร แล้วสกัด
ด้วย Acetone เข้มข้น 90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ในสภาพปราศจากแสง หลังจากนั้นจึงนาไปวิเคราะห์หา
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (ไมโครกรัมต่อลิตร; g/L) ด้วยวิธี Spectrophotometric method [4]

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
พื้นที่ปากแม่น้าแม่กลองและสถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชัน
ลักษณะจ้าเพาะของปากแม่น้าแม่กลอง
ปากแม่น้าแม่กลองเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย มวลน้าที่ไหลลงได้ผ่านบ้านเรือนชุมชน
ริมน้าที่หนาแน่น มีลักษณะทั้งการเป็นท่าเทียบเรือประมงและโรงงานอุตสาหกรรมสลับกันไปทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ยังมี
การเลี้ยงสัตว์น้าโดยพบการสร้างกระชังเลี้ยงปลากระจายอยู่ทางตอนในของลาน้า ในพื้นที่ด้านนอกของปากแม่น้ามี
ลักษณะการทาประมงที่หลากหลาย โดยเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก มีการใช้อวนลอย และการงมหาหอยตลับซึ่งอยู่
บริเวณแนวเนินทรายที่มีบริเวณกว้างใหญ่มากกว่าพื้นที่ปากแม่นาอื
้ ่น ๆ
พื้นที่ปากแม่นาแม่
้ กลองมีเส้นทางน้าออกขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้แทงลงมาด้านล่าง (ทางทิศใต้)
ของปากแม่น้า นับเป็นมวลน้าหลักที่น้าค่อนข้างจืด (ประมาณ 5 – 6 psu) ไหลลงมา ซึ่งตามขอบของร่องน้าหลักนี้
พบการปักเสาไม้ขนาดใหญ่ เป็นเสาโครงสร้างแข็งที่กระจายทั่วไปหนาแน่นแทบเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก
ของปากแม่น้า ในเส้นทางฝั่งตะวันออกของปากแม่น้าพบร่องน้า กั้นพื้นที่ดอนทรายออกเป็นเนินย่อย ๆ พบการปัก
แปลงหอยที่น้อยกว่าด้านทิศตะวันตก อย่างไรตาม นับว่าเป็นพื้นที่ที่การใช้ประโยชน์ทางการประมงสูงมากเมื่อเทียบ
กับปากแม่นาอื
้ ่นๆ โดยเน้นการผลิตหอยแมลงภู่เป็นหลัก
ลักษณะของมวลน้า้ และสถานการณ์ปัญหามลภาวะในพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง
พื้นที่ปากแม่น้าแม่กลองทางตอนบนสุดในแนวลาน้า มีลักษณะของมวลน้าที่ขุ่น เป็นสีน้าตาลเหลือง โดยบริเวณ
สถานี MK1 มีลักษณะการไหลของน้าที่แรงที่สุดเมื่อเทียบกับสถานีในสุดของปากแม่น้าเจ้าพระยา บางปะกง หรือปาก
แม่นาท่
้ าจีน น้าในเขตบนสุดนี้มีความเค็มของน้าเพียงประมาณ 5 psu และมีการปนเปื้อนของขยะ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ น้อยกว่า
ปากแม่น้าท่าจีนอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะความขุ่นของมวลน้าจะมีมากขึ้นในบริเวณปากแม่น้าตอนถัดลงไป เมื่อมวลน้ามี
การถูกพัดวนไปมาและกระทบกับดินดอนใกล้แนวป่าชายเลน อาทิ สถานี MK4 ทางด้านหน้าของ “ดอนหน้าศาล” หรือ
สถานี MK6 ซึ่งอยู่ทางปีกขวาสุด หรือทางฝั่งตะวันออกของปากแม่น้า การกระจายของความขุ่นจะเด่นชัดในแนวร่องน้า
หลัก ซึ่งนามวลน้าไหลลงมาจากตัวลาน้าแม่กลอง ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวสถานี MK10, MK13 ซึ่งในพื้นที่
ภาพรวมยังพบความจืดของน้ากระจายลงมายังพื้นที่ตอนกลางของปากแม่นา้
พื้นที่ศึกษาทางตอนนอกสุด ที่เยื้องขึน้ ไปทางฝั่งตะวันออกของปากแม่นา้ (อาทิ สถานี MK8, MK7 และ MK6)
จะพบการผสมผสานของความเค็มจากเขตทะเลได้มากกว่าทางฝัง่ ตะวันตก โดยบริเวณดังกล่าวพบค่าความเค็ม ตัง้ แต่
28 – 30 psu ซึ่งนับเป็นช่วงความเค็มที่มีค่าสูงที่สุดในพื้นที่ศึกษา และเป็นบริเวณที่น้ามีลักษณะใสและเขียวขึ้นอย่าง
เด่นชัด และในพื้นที่บริเวณสถานี MK5 และแนวใกล้เคียง นับเป็นบริเวณที่มีการกระจายของกระพรุนขนาดประมาณ
10 เซนติเมตร อย่างทั่วไปในบริเวณผิวน้าเป็นที่สังเกตได้อย่างชัดเจน
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ภาพที่ 2 ลักษณะการกระจายในระดับของผลผลิตขัน้ ต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เมษายน พ.ศ. 2560; ภาพซ้าย) และในช่วงกลางฤดูน้าหลาก (กรกฎาคม พ.ศ. 2560; ภาพขวา)
ในพืน้ ที่ปากแม่นาแม่
้ กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
การกระจายของผลผลิตขั้นต้นและปัญหายูโทฟิเคชันในพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง
พื้นที่ ปากแม่ น้าแม่ กลองมี ระดั บของผลผลิ ตขั้ นต้นในช่ วงต้ นฤดู น้ าหลาก อยู่ระหว่าง 2.00- 14.35 µg/L
(ภาพที่ 2 ซ้าย) พบค่าผลผลิตขั้นต้นที่ค่อนข้างต่าในบางบริเวณของปากแม่น้า และมีค่าที่ค่อนข้างสูงในบริเวณตอนล่าง
ของพื้นที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณของผลผลิตขั้นต้นในเขตทะเลด้านตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีค่อนข้างมากกว่าทางเขต
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตขั้นต้นในบริเวณปากแม่น้าตอนในแล้ว พบว่าการเพิ่มของผลผลิต
ขั้นต้น น่าจะเกิดจากอิทธิพลของมวลน้าจืดที่ไหลลงมา ลักษณะการไหลของน้าที่หมุนวนขึ้น และการมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่จาเพาะต่าง ๆ ทางตอนนอก ในภาพรวมพบว่าผลผลิตขั้นต้นของพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง
ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) นี้ มีค่าแปรผันสูง อย่างไรก็ตาม มีระดับสูงสุดที่สะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันใน
ระดับปานกลาง (Eutrophic levels; [5], [6]) โดยมีการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืชในระดับปานกลาง และพบว่าระดับ
ของผลผลิตขั้นต้นในช่วงกลางฤดูนาหลาก
้
(ภาพที่ 2 ขวา; ประมาณ 2-11 µg/) มีแนวโน้มที่ไม่แตกต่างกัน

พื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนและสถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชัน
ลักษณะจ้าเพาะของปากแม่น้าท่าจีน
พื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน มีลักษณะของความกว้างปากแม่น้าและลาน้าภายในเขตแผ่นดินที่แคบกว่าปากแม่นา้
เจ้าพระยาและปากแม่น้าบางปะกงอย่างเด่น ชัด อย่างไรก็ตาม นับเป็นพื้นที่ที่เห็นความหนาแน่นของเรือประมง
ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่จอดเรียงรายตามแนวขอบฝั่งได้มากและชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบเรือเดินสมุทร เรือขน
ถ่ายสินค้า และเรือทาการประมงขนาดเล็ก มีการเคลื่อนตัวเข้าออกแทบจะตลอดเวลา และในบางพื้นที่ทางแนวนอก
ออกไปประมาณ 5 กิโลเมตรจากฝั่ง (บริเวณสถานี TC8) และพื้นที่ใกล้เคียง พบการทาประมงอวนรุนปลาด้วยเรือ
ขนาดกลางอยู่เป็นจานวนมาก
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พื้ น ที่ ป ากแม่ น้ าท่ า จี น ตอนบนสุ ด ได้ รั บ มวลน้ าจากคลองมหาชั ย ซึ่ ง รั บ น้ าเสี ย น้ าทิ้ ง มาจากจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร น้ามีลักษณะดาปนเขียวและผ่านบริเวณที่มีสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้าเบือ้ งต้น อยู่เป็นจานวน
มาก ทั้งในคลองมหาชัยและบริเวณสองฟากฝั่งของปากแม่น้าท่าจีนทางตอนล่าง ในพื้นที่ถัดลงมา พบว่ามีลักษณะ
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มักเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้า หรือกิจกรรมแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมี
ตลาด ร้านค้า บ้านเรือนที่มีความหนาแน่นตลอดแนว จนถึงบริเวณปากแม่น้าที่ต่อกับเขตทะเล อนึ่ง พื้นที่รอยต่อเขต
ปากแม่น้ากับทะเลพบการมีแนวป่าชายเลนธรรมชาติเล็กน้อย อาทิ ใกล้ฝั่งตะวันตกของปากแม่น้าท่าจีน อย่างไรก็
ตาม ฝืนป่าในภาพรวมได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่บ่อขนาดเล็ก /ใหญ่ต่าง ๆ เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้า โดยเฉพาะทางฝั่ง
ตะวันออกที่เหลือขอบป่าเพียงไม่กี่เมตรและภายในเป็นลักษณะบ่อเลีย้ งกุง้ กระจายตัวอยูต่ ลอดแนวชายฝั่ง
ลักษณะของมวลน้า้ และสถานการณ์ปัญหามลภาวะในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน
สีของน้าในพื้นที่ปากแม่น้าโดยเฉพาะในแนวร่องน้าตั้งแต่บริเวณสถานี TC1, TC2 จะมีสีน้าตาลปนดา ซึ่งมีสีดา
คล้ากว่าปากแม่น้าเจ้าพระยาและปากแม่น้าบางปะกงอย่างชัดเจน มวลน้าที่เคลื่อนในพื้นที่มีการไหล (ช่วงที่น้าขึ้นลง)
ค่อนข้างเร็ว และพบการมีตะกอนสีดาปนน้าตาล รวมทั้งเศษซากขยะ สิ่งปฏิกูล พรรณพืชเน่าเปื่อยไหลปะปนลงมาเป็ น
จานวนมาก
น้าบริเวณตอนนอกออกไปในระยะประมาณ 5 กิโลเมตร ยังพบการกระจายของตะกอนในมวลน้าและน้ามัก
มีสีเข้ม ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณแพลงก์ตอนพืชในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้ระดับของออกซิเจนละลายน้าเพิ่มปริมาณได้
ถึง 3 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (จากระดับของออกซิเจนที่ไหลลงมาจากน้าต้นทุน ) นอกจากนี้ยังพบการพัดพาของใบ
โกงกางออกมาจนถึงพื้นที่แนว TC12 และในแนวตื้นที่ใกล้เขตดอนใกล้ฝั่ง มักเกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนจากพื้น
ท้องน้า ทาให้มวลน้ามีสีน้าตาลขุน่ มากกว่าในเขตตอนนอกออกไป

ภาพที่ 3 ลักษณะการกระจายในระดับของผลผลิตขัน้ ต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เมษายน พ.ศ. 2560; ภาพซ้าย) และในช่วงกลางฤดูน้าหลาก (กรกฎาคม พ.ศ. 2560; ภาพขวา)
ในพืน้ ที่ปากแม่นาท่
้ าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
การกระจายของผลผลิตขั้นต้นและปัญหายูโทฟิเคชันในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน
ในช่วงต้นฤดูน้าหลาก (ภาพที่ 3 ซ้าย) ผลผลิตขั้นต้นมีค่าอยู่ระหว่าง 1.67-23.36 µg/L โดยพื้นที่แนวร่องน้าจะ
พบการแพร่ กระจายของผลผลิ ตขั้ นต้ นมากกว่ าบริ เวณอื่ น ๆ โดยพบค่ าสู งสุ ดที่ สถานี TC4 และ TC5 ตามล าดั บ
นอกจากนี้ พื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีค่าของผลผลิตขั้นต้นที่น้อย ซึ่งได้แก่ สถานี TC12 TC15 และ TC9 ตามลาดับ
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โดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกของปากแม่น้าท่าจีน มีค่าอยู่ระหว่าง 2.67-4.01 µg/l ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของปากแม่น้าท่าจีน มี
ค่าประมาณ 1.67 µg/L ในภาพรวมพบว่าปัญหายูโทฟิเคชันของพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนเมษายน พ.ศ.
2560) นั้น มีการแปรผันสูง อย่างไรก็ตาม มีระดับสูงสุดที่สะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันอย่างชัดเจน (Eutrophic levels; [5],
[6]) แตกต่างจากพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง โดยมีการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืชในระดับสูงมาก และพบว่าระดับของ
ผลผลิตขั้นต้นในช่วงกลางฤดูนาหลาก
้
(ภาพที่ 3 ขวา; ประมาณ 8-85 µg/) มีแนวโน้มที่สูงขึน้ อย่างชัดเจน

พื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยาและสถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชัน
ลักษณะจ้าเพาะของปากแม่น้าเจ้าพระยา
พื้นที่ปากแม่นาเจ้
้ าพระยา สะท้อนภาพความเป็นปากแม่นาที
้ ่มขี นาดใหญ่ที่สุดทั้งในด้านความกว้างและความ
ลึกของร่องน้าในแนวกลางของพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ที่มีการรายรอบด้วยบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ๆอยู่ได้อย่างหนาแน่นตลอดแนวขอบฝั่ง ด้านในใกล้เขตชุมชนยังพบปัญหาของการสะสมของขยะประเภท
โฟม พลาสติก ของเหลือใช้หรือซากปฏิ กูลต่าง ๆ จากบ้านเรือน และเศษซากพรรณไม้ขนาดใหญ่ปนลงมา และมัก
รวมตัวกันอยูใ่ นพืน้ ที่อับลมบางบริเวณ สะท้อนปัญหาของการทิง้ ขยะและสิ่งปฏิกูลในน้าอย่างเด่นชัด
ในแนวชายฝั่งเมื่อวิ่งเรือออกมาทางด้านนอกจะพบเห็นลักษณะของการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นแนวยาว
โอบล้อมไปทางด้านข้างของตลิ่ง และเมื่อออกมาทางด้านแนวกลางในระยะประมาณ 5 ถึง 10 กิโลเมตร จากสถานี
ในสุด จะเริ่มพบการปักไม้แนวหลักเพิ่มแปลงของหอยแมลงภูอ่ ยู่ทั่วไป จนเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่แทบจะ
เต็มบริเวณจนถึงระยะประมาณ 20 กิโลเมตร
สาหรับในแนวนอกสุดที่ได้ว่ิงเรือออกไปทาการศึกษาเป็นแนวที่มีความเค็มของน้าประมาณ 30 – 31 psu
นัน้ เราจะพบว่าเป็นแนวที่มีการจอดพักของเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่อยูโ่ ดยรอบบริเวณ มันเป็นพืน้ ที่ที่มีความลึกเฉลี่ย
มากกว่า 10 เมตร และเป็นบริเวณนอกสุดที่ได้รับอิทธิพลจากมวลน้าจืด
ลักษณะของมวลน้้าและสถานการณ์ปัญหามลภาวะในพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา
ปากแม่น้าเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสีน้าได้อย่างมาก จากพื้นที่ตอนในสุดที่จะ
พบว่ามวลน้ามีตะกอนขุน่ เป็นสีนาตาลออกเหลื
้
องปนกับการมีลักษณะเป็นสีครีม ซึ่งเป็นบริเวณที่อยูต่ อนในเป็นมวลน้า
ที่มีความเค็มในช่วง 15 – 18 psu แล้วจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยมีสีที่จางลง และตะกอนขนาดใหญ่จะน้อยลง ซึ่งเมื่อเข้าสู่
พื้นที่หา่ งฝั่งออกมาประมาณ 10 – 15 กิโลเมตร
ในระยะที่ความเค็มของน้าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 25 psu (อาทิ ในสถานี CP7) น้าจะเริ่มใสขึน้ และเห็นเป็นสีเขียว
ใบตอง หรือสีเขียวสดพัดมาเป็นริ้วๆ สะท้อนให้เห็นการที่ตะกอนจากส่วนของปากแม่น้าได้ตกลงและเกิดการสะพรั่ง
ของแพลงก์ตอนพืช (โดยเฉพาะการพบ Dinoflagellate ชนิด Noctiluca sp.) อย่างหนาแน่นเกิดขึน้ มาในพื้นที่ตลอดแนว
ที่โอบล้อมปากแม่น้า (บริเวณที่มีความหนาแน่นของลักษณะการสะพรั่งมากที่สุด พบอยู่บริเวณสถานี CP17 – CP18
ซึ่งมีระยะทางจากแนวร่องน้าในสุดประมาณ 20 – 25 กิโลเมตร และมีความเค็มของน้าประมาณ 30 psu)
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ภาพที่ 4 ลักษณะการกระจายในระดับของผลผลิตขัน้ ต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เมษายน พ.ศ. 2560; ภาพซ้าย) และในช่วงกลางฤดูน้าหลาก (กรกฎาคม พ.ศ. 2560; ภาพขวา)
ในพืน้ ที่ปากแม่นาเจ้
้ าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
การกระจายของผลผลิตขั้นต้นและปัญหายูโทฟิเคชันในพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา
ในพื้นที่น้ี พบว่า ในช่วงต้นฤดูน้าหลาก (ภาพที่ 4 ซ้าย) ผลผลิตขั้นต้นมีค่าอยู่ระหว่าง 1.91-52.51 µg/L
โดยสถานีที่มีค่าของผลผลิตขั้นต้นสูงที่สุด คือ สถานี CP16 และสถานี CP9 คือ สถานีที่มีค่าผลผลิตขั้นต้นต่าที่สุด
แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่พบ
ปริมาณของผลผลิตขั้นต้นที่คอ่ นข้างสูงกว่าบริเวณฝั่งตะวันตก โดยฝั่งตะวันออกของพื้นที่ปากแม่นาเจ้
้ าพระยามีค่าอยู่
5.61-52.51 µg/L พบปั ญ หาการเกิ ด ปรากฏการณ์ น้าเปลี่ ย นสี อ ย่า งรุ น แรงจากแพลงก์ ต อนพืช ชนิด Noctiluca
แผ่กระจายคลุมพื้นที่ปากแม่นา้ โดยเฉพาะทางตอนนอก เป็นบริเวณที่กว้างมาก
ส่วนฝั่งตะวันตกของปากแม่น้าเจ้าพระยา มีค่าอยู่ระหว่าง 1.91-8.39 µg/L ซึ่งในภาพรวมพบว่าความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่นาเจ้
้ าพระยา ในช่วงฤดูนี้ (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) มีค่าแปรผันสูง อย่างไรก็ตาม มีระดับ
สูงสุดที่สะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันอย่างชัดเจน (Eutrophic levels; [5], [6]) แตกต่างจากพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง และ
คล้ายกับพื้นที่ปากแม่นาท่
้ าจีน โดยพบการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืชได้สูงมาก และพบว่าระดับของผลผลิตขัน้ ต้น
ในช่วงกลางฤดูนาหลาก
้
(ภาพที่ 4 ขวา; ประมาณ 3-35 µg/) มีแนวโน้มที่สูงเช่นเดิม แต่ได้กระจายออกไปครอบคลุม
ในบริเวณที่กว้างขึ้นอย่างชัดเจน

พื้นที่ปากแม่น้าบางปะกงและสถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชัน
ลักษณะจ้าเพาะของปากแม่น้าบางปะกง
ปากแม่น้าบางปะกง มีการใช้ประโยชน์โดยรอบทาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทางด้านอุตสาหกรรมที่
หลากหลายเหมือนพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา น้าทางตอนในมีลักษณะขุ่นเป็นสีน้าตาลและมีตะกอนละเอียดเจือปน
มากเช่นเดียวกับปากแม่น้าเจ้าพระยา อย่างไรก็ตามบริเวณแนวรอยต่อของแม่น้ากับเขตทะเลมีการใช้พ้ืนที่เพื่อการ
เลีย้ งปลาในกระชังเป็นจานวนมาก และกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ทั้งทางขวาและทางซ้ายของตัวลาน้า พื้นที่โดยรอบยัง
เป็นที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์นา้ โรงงานแปรรูปสัตว์น้าขนาดเล็ก และเป็นที่จอดของเรือประมงขนาดกลางอยู่จานวนหนึ่ง
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ลักษณะเด่นทางปีกขวาหรือทางตะวันออกของปากแม่นา้ คือ การที่มีการใช้พ้ืนที่ในการปักแปลงจัดสร้างเป็น
แหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่ในปริมาณมหาศาล ในภาพรวมมีความหนาแน่นสูงมากกว่าในพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา และ
ทาให้เกิดข้อจากัดในการเข้าออกของเรือ ซึ่งลักษณะดังกล่าวน่าจะมีผลต่อการเคลื่อนตัวของมวลน้าในระดับหนึ่ง
ลักษณะของมวลน้้าและสถานการณ์ปัญหามลภาวะในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง
มวลน้าในพื้นที่มีลักษณะทั่วไปเป็นมวลน้าที่มีตะกอนละเอียดเจือปนอยู่ค่อนข้างมาก น้าที่ไหลลงมาจากตัว
แม่น้าเป็นสีน้าตาลปนเขียว โดยในบริเวณที่อยูใ่ กล้ร่องน้าซึ่งน้าแรง หรือในช่วงน้าขึน้ ลงในเขตตื้นใกล้ฝั่งจะพบมวลน้า
เปลี่ยนเป็นสีนาตาลเข้
้
มขึน้ ซึ่งจะเกิดจากการฟุง้ กระจายของตะกอนจากผิวหน้าดินที่ได้รับอิทธิพลจากการพัดพา และ
การทาให้หมุนวนขึ้นมาโดยแรงน้า
พื้นที่ทางตอนนอกของปากแม่น้าที่มีระยะห่างจากตอนในออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบการที่ตะกอน
เริ่มตกลง และมวลน้าใสขึน้ เป็นสีนาตาลปนเขี
้
ยว ซึ่งพบว่ามีค่าความเค็มใกล้เคียงกับน้าทะเล (ประมาณ 29 – 30 psu)
ขณะที่ในเขตตอนใน (อาทิ BK1, BK2) จะพบว่ามีค่าความเค็มที่ต่าลงที่ระดับประมาณ 26 – 27 psu ซึ่งพบว่ายังไม่ต่า
เท่ากับพื้นที่ทางตอนในของปากแม่น้าเจ้าพระยา ลักษณะสะท้อนของค่าความเค็มเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีมวลน้าจืด
ต้นทุนที่ไหลลงมาน้อยกว่า
นอกจากนี้ พื้นที่โดยรวมน่าจะมีความลาดชันต่า ที่ส่งผลให้การผสมผสานของน้าเค็มจากเขตทะเลขึ้นไปได้
ไกลในเขตแผ่นดิน ลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปากแม่น้าบางปะกง เป็นพื้นที่ที่มีความเค็มค่อนข้างสูง และอาจ
เปลี่ยนแปลงจนมวลน้าที่ลงได้น้อยกว่าอาจเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของพื้นที่ในการใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้
อย่างเหมาะสมต่อไป
การกระจายของผลผลิตขั้นต้นและปัญหายูโทฟิเคชันในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง
ในปากแม่น้าบางปะกง ในช่วงต้นฤดูน้าหลาก (ภาพที่ 5 ซ้าย) พบค่าผลผลิตขั้นต้นอยู่ระหว่าง 2.67-31.27 µg/L
โดยสถานีที่มีคา่ ผลผลิตขัน้ ต้นสูงที่สุด คือ สถานี BK16 และ สถานี BK1 มีค่าผลผลิตขัน้ ต้นต่าที่สุด แสดงให้เห็นถึงการ
กระจายของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ปากแม่นาบางปะกง
้
โดยสถานีที่อยูใ่ กล้แนวร่องน้า (สถานี BK1 BK2 และ BK3) นั้น
จะมีค่าผลผลิตขั้นต้นที่ต่า ส่วนในพื้นที่บริเวณดอนบางสถานีจะสามารถพบค่าผลผลิตขั้นต้นที่สูงได้ อาทิเช่น สถานี
BK16 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ (ใกล้แนวรอยต่อกับพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา) และ สถานี BK7 ที่พบค่าสูง
ทางด้านตะวันออกของพื้นทีป่ ากแม่นา้

ภาพที่ 5 ลักษณะการกระจายในระดับของผลผลิตขั้นต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงต้นฤดูน้าหลาก
(เมษายน พ.ศ. 2560; ภาพซ้าย) และในช่วงกลางฤดูน้าหลาก (กรกฎาคม พ.ศ. 2560; ภาพขวา)
ในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ในภาพรวมพบว่าปัญหายูโทรฟิเคชันของพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง ในช่วงฤดูนี้ มีค่าแปรผันสูง อย่างไรก็ตาม
มีระดับสูงสุดที่สะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันได้ (Eutrophic levels; [5], [6]) โดยพบการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืชได้
ค่อนข้างสูงในบางบริเวณ อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับของผลผลิตขั้นต้นในช่วงกลางฤดูน้าหลาก (ภาพที่ 5 ขวา; ประมาณ
2-15 µg/) มีแนวโน้มที่กระจายตัวออก และเบาบางลงไป
ตารางที่ 1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยคุณภาพน้า จากสถานีตอนในของพื้นที่ปากแม่นา้ ออกไปยังสถานีตอน
นอกสุด (ตัวอย่างของพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา จากสถานี CP1 ไปตามแนวร่องกลาง สู่สถานี CP6 ทางตอนนอก
ในช่วงกลางฤดูนาหลาก;
้
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)
สถานี
อุณหภูมิ ความเค็ม
ออกซิเจน ออกซิเจนละลาย ความเป็น
ความโปร่ง
น้า (mg/L)
สารวจ
น้า (C)
(psu)
ละลายน้า (%)
กรด-เบส
แสง (cm)
30.61
0.17
33.7
2.52
7.55
15
CP1
30.40
1.12
29.8
2.23
7.36
15
CP2
31.04
6.20
69.9
5.02
7.67
30
CP3
30.50
22.94
129.2
8.52
8.60
100
CP4
30.33
25.68
130.6
8.52
8.54
140
CP5
29.88
25.92
114.2
7.49
8.24
280
CP6
คุณภาพน้าทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ปากแม่น้าเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางฤดูน้าหลาก
พื้นที่ปากแม่นาแต่
้ ละแห่งในช่วงต้นฤดูน้าหลาก (เดือนเมษายน 2560) มีระดับของออกซิเจนละลายน้าในมวลน้า
ที่ไหลลงมาแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย โดยออกซิเจนละลายน้ามีการเปลี่ยนแปลงตามความลึกน้าโดยมีแนวโน้มที่ลด
ต่าลง พบระดับของออกซิเจนละลายน้าในมวลน้าของสถานีตอนบนสุดที่ไหลลงในพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้า
ท่าจีน ปากแม่น้าเจ้าพระยา และปากแม่น้าบางปะกง เท่ากับ 4.34, 2.76, 2.34, และ 3.33 mg/L ตามลาดับ ในพื้นที่
ดังกล่าว เมื่อได้รับอิทธิพลจากการเพิ่มของมวลน้าที่ไหลลงจากแผ่นดินในช่วงกลางฤดูน้าหลาก (เดือนกรกฎาคม 2560)
พบการลดต่าในระดับของออกซิเจนละลายน้าที่มีเช่นดังเดิม (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับของออกซิเจนละลาย
น้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (จากประมาณ 2 mg/L ไปเป็น 8 mg/L) โดยได้รับอิทธิพลจากการเพิ่มของผลผลิตขั้นต้นในมวลน้าใน
ระหว่างที่เคลื่อนตัวออกสู่ตอนนอกของปากแม่น้าออกไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ จะสังเกตเห็นค่าความเค็มของน้าที่ค่อย ๆ สูงขึ้น
จากบทบาทการผสมผสานด้วยการขึ้นลงของน้าทะเล (จากประมาณ 0 psu ไปเป็น 26 psu) ซึ่งในภาพรวมเป็นการสะท้อน
สภาพการเจริญอย่างมากของแพลงก์ตอนพืชในเขตทะเลแนวนอก ที่เป็นผู้ผลิตขั้นต้นชนิดหลักในทุกพื้นที่ปากแม่นา้ [7]
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ภาพที่ 6 ลักษณะการกระจายของผลผลิตขัน้ ต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
ลักษณะการกระจายของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่แนวกลางของอ่าวไทยตอนใน
จากการศึกษาปริมาณผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่แนวกลางของอ่าวไทยตอนใน ช่วงต้นฤดูน้าหลาก (เดือนเมษายน
พ.ศ. 2560; ภาพที่ 6) พบว่ามีค่าผลผลิตขั้นต้นอยู่ระหว่าง 0.13-3.09 µg/L ซึ่งปริมาณผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่อ่าวไทยตอน
ในที่พบนี้ไม่สะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชัน และอาจประเมินได้ว่ามีระดับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชที่ค่อนข้างต่า
(Oligotrophic condition; OEDC 1982) ในภาพรวมเราพบว่า ผลผลิตขั้นต้นนัน้ ได้มีการแพร่กระจายในบริเวณใกล้ปากแม่น้า
ทั้ง 4 โดยเฉพาะในบริเวณเขตพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยาและปากแม่น้าบางปะกง ซึ่งถึงแม้ระยะทางหรือพื้นที่ในการ
แพร่กระจายของปริมาณผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ขยายวงกว้างออกไปสู่เขตทะเลทางตอนนอกได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณผลผลิตขั้นต้นที่พบ ในพื้นที่บริเวณปากแม่น้าท่าจีนและปากแม่น้าแม่กลอง อย่างไรก็ตาม ปริมาณดังกล่าว
ไม่ได้เกิดไปทั่วบริเวณอ่าวไทยตอนใน โดยแพลงก์ตอนพืชที่เกิดน่าจะมีการตายลง และตกทับถมลงสู่พ้ืนท้องน้าในแนวน้า
ชน หรือในบริเวณที่กระแสน้าอ่อนตัวลง ก่อนที่เข้าสู่เขตในกลางอ่าว อาทิ ในบริเวณสถานี 23 และ สถานี 24 แนวกลาง
อ่าวไทยตอนบน ที่พบลักษณะการลดต่าลงในระดับออกซิเจนละลายน้าในช่วงกลางฤดูนาหลากได้
้
อย่างชัดเจน (ภาพที่ 7)
ระดับออกซิเจนละลาย

ความ
ลึก
ของ
น้า

ภาพที่ 7 ลักษณะการลดลงของระดับออกซิเจนละลายน้าตามความลึกน้า เปรียบเทียบในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) และกลางฤดูนาหลาก
้
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) ในสถานี 23 (ภาพซ้าย) และ
สถานี 24 (ภาพขวา) บริเวณแนวกลาง ของพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
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การที่ปริมาณของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน สามารถพบปริมาณที่สูงกว่าเฉพาะในบริเวณใกล้แนว
ปากแม่นา้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการได้รับอิทธิพลของแร่ธาตุอาหารที่มาจากการไหลลงของมวลน้าจืด [1], [3] อย่างไรก็ตาม
ในพื้นที่เขตกลางอ่าว หรือในเขตบริเวณชายฝั่งทั่วไปที่ห่างปากแม่น้าต่าง ๆ พบว่ามีปริมาณของผลผลิตขั้นต้นที่ค่อนข้าง
น้อยลงไปตามลาดับ ซึ่งทั้งนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่มีปริมาณธาตุอาหารในเขตทะเลที่คอ่ นข้างน้อยลงไปนั่นเอง
อนึ่ง ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) เป็นคาที่แสดงถึงการเพิ่มความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารที่ พืชใช้ในพื้นที่
แหล่งน้านิ่งและแหล่งน้าอื่น ๆ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาในระบบนิเวศทางน้า ก็คือการเพิ่มปริมาณของพืชน้า
รวมทั้ ง แพลงก์ ต อนพื ช และสาหร่ า ยที่ อ ยู่ ใ นน้ า และส่ ง ผลถึ ง การเพิ่ ม ทางปริ ม าณตลอดจนการเปลี่ ย นแปลง
องค์ประกอบทางชนิดของผู้ผลิตขั้นต้นชนิดที่มีความสามารถในการดึงเอาแร่ธาตุอาหารมาใช้ เกิดกระบวนการพัฒนา
ประชากร การแข่งขันการเจริญเติบโต (ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทั้งระดับของธาตุอาหารและความเข้มแสงที่จาเพาะ
สาหรับแต่ละชนิด) และการเกิดทดแทนที่ของชนิดที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่นั้น ๆ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือการ
เปลี่ยนแปลงภายในห่วงโซ่อาหาร และผลในทางอ้อม คือ ความผันแปรของระดับออกซิเจนที่ละลายน้าซึ่งเกิดจากการ
ย่อยสลายของซากพืชและ/หรือแพลงก์ตอนพืชที่ตายลง [3]
การประมวลผลการศึกษาด้านยูโทรฟิเคชันที่ผ่านมา [3] พบว่าในการศึกษาติดตามแหล่งน้าที่มีการเกิดยูโทร
ฟิ เ คชั น พบว่ า ปั ญ หาที่ รุ น แรง คื อ การท าให้ เ กิ ด สภาวะขาดออกซิ เ จนในแหล่ ง น้ า (Oxygen-deficient condition)
โดยเฉพาะในบริเวณใกล้พ้ืนท้องน้า ซึ่งทาให้ระดับของก๊าซอื่น ๆ อาทิ Nitrous oxide และ Methane ถูกปลดปล่อย
ออกมาสู่บรรยากาศของโลกมากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแลกเปลี่ยนถ่ายเทอิเลคตรอน
ของระบบการย่อยสลายทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า Reduction–oxidation potential ภายในระบบนิเวศ ซึ่งส่งผล
ต่อการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนรูปของมลพิษที่เป็นสารประกอบอินทรียแ์ ละโลหะต่าง ๆ นับเป็นผลกระทบที่เกิดกับ
กระบวนการทางชีวเคมีและนิเวศวิทยาภายในแหล่งน้านัน้ ๆ
จากภาพรวมดัง กล่า วจะเห็ นได้ ว่าปั ญ หายู โทรฟิ เคชัน ซึ่ ง เกิ ด เป็ น ปั ญหาที่ ต่อเนื่ อ ง จะมีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และสามารถเกิดผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้าในภาพกว้างได้ตอ่ ไป

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาปัจจุบันจากสภาวะยูโทรฟิเคชันโดยเฉพาะลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับผลผลิตขั้นต้น
(คลอโรฟิลล์เอ) ในมวลน้าและออกซิเจนละลายน้าที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของอ่าวไทยตอนใน ซึ่งครอบคลุมปาก
แม่นาสายหลั
้
ก 4 บริเวณ ออกไปจนถึงพื้นที่ใจกลางของอ่าวไทยตอนใน ในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เมษายน 2560) และกลางฤดูนา้
หลาก (กรกฎาคม 2560) พบการเกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสีอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
จนถึงกลางฤดู
น้าหลาก โดยมักพบปริมาณคลอโรฟิลล์เอระดับสูงในเขตปากแม่น้าทางตอนนอกหรือนอกแนวร่องน้า และพบระดับสูงสุดใน
พื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่นาเจ้
้ าพระยา และปากแม่นาบางปะกง
้
ที่ประมาณ 15, 85, 55, และ 30 µg/L
ตามลาดับ การเพิ่มของคลอโรฟิลล์เอส่งผลให้ระดับออกซิเจนละลายน้าในช่วงกลางวันมีค่าเพิ่มสูงมาก อย่างไรก็ตาม จะมี
ผลกระทบในทางลบในช่วงที่ไม่มแี สงหรือในเวลากลางคืน เกิดปัญหาต่อสิ่งมิชวี ติ ในพื้นที่ได้
ผลการศึกษายังพบว่ามวลน้าที่พัดพาลงมาจากลาน้าตอนบน มีปัญหาออกซิเจนละลายน้าที่ต่ามาก และทาให้น้า
ในชั้นล่างที่มีแพลงก์ตอนพืชน้อยในพื้นที่ปากแม่น้า มีระดับของออกซิเจนในระดับต่า นอกจากนี้ พื้นที่แนวนอกที่เป็นช่วง
รอยต่อกับเขตทะเล มี มีระดับของออกซิเจนในน้าชั้นที่ลึกมากกว่า 10 เมตร ต่าลงอย่างชัดเจน ผลการศึกษาในภาพรวม
สะท้อนภาพการย่อยสลายของอินทรีย์สารจากซากของแพลงก์ตอนพืชที่เกิด นับเป็นปัญหาต่อเนื่องสู้พ้ืนที่ทางตอนนอก
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แสดงให้เห็นถึงวิกฤติการณ์คุณภาพน้าปัจจุบันซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรพื้นท้องน้าในทุกพื้นที่
ปากแม่นาได้
้

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ข้อมูลความรู้จากการศึกษาครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความเสื่อมโทรมในคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า
ในพื้นที่ปากแม่น้าหลักที่มีความสาคัญต่อสถานการณ์การประมงของประเทศไทย ซึ่งจัดว่ามีความรุนแรงและถูก
กระตุ้นให้เกิดปัญหาได้เร็วขึ้นจากอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน
2560 เป็นต้นมา สภาวการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และหาทาง
แก้ไขป้องกัน ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาน้าเสียที่มีการปนเปื้อนของแร่ธาตุอาหารและสารอินทรียส์ ูง ที่ไหลลงสูพ่ ้ืนที่ปาก
แม่น้า และการวางแผนบริหารจัดการปริมาณการไหลของน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบาบัดหรือบรรเทาเบาบาง
มลภาวะทางน้า และช่วยแก้ปัญหาการสะสมของตะกอนอินทรีย์ที่จะเป็นปัญหาในระบบนิเวศปากแม่นาได้
้ ต่อไป
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วิจัยในอดีต พบว่า มวลชีวภาพส่วนเหนือดิน มวลชีวภาพส่วนใต้ดิน พื้นที่การแพร่กระจาย และพื้นที่ปกคลุมของหญ้า
ทะเลชนิด Halodule pinifolia มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความสูงของพื้นทะเลซึ่งเป็นระบบนิเวศหญ้าทะเลมีแนวโน้ม
สูงขึ้น จนเป็นผลให้ระยะเวลาผึ่งแห้งตอนกลางวันและช่วงเวลาวิกฤติของแหล่งหญ้าทะเลตั้งแต่เวลาที่ระดับน้าลง
ต่าสุดถึงเวลาที่ระดับน้าขึ้นเต็มพื้นที่มีค่าอยู่ระหว่าง 413 ถึง 1,813 และ 323 ถึง 1,121 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมากเกินกว่า
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Abstract
Study on the anthropogenic impacts on exposure period changes of sea beds in seagrass ecosystems at
Nern-Koh beach, Klaeng district, Rayong province, was conducted in September 2017 to monitor the changes of
seagrass quality and exposure period compared to the previous secondary data. There found that the above
ground biomass, below ground biomass, distribution area, and coverage area of Halodule pinifolia was decreased.
While the elevation of the sea beds tended to increase. The elevation of sea beds directely effected to day-time
exposure and crisis exposure increasing. In this results, day-time exposure and crisis exposure ranged from 413
to 1,813 and 323 to 1,121 hours per year, respectively. These value were exceeded the appropriate exposure
periods for Halodule pinifolia. Such declining of the seagrass abundance had begun since 2012, which corresponded
to the dredging of the southwestern canal of the study area, twice a year, since 2011. Therefore, the dredging of
the canal should be the primary cause of seagrass degradation. These result indicated obviously case of
anthropogenic impact on seagrass ecosystem,
Keywords: anthropogenic impacts, exposure period, sea beds, seagrass ecosystem
บทนา
หญ้าทะเล เป็นพืชกลุ่มหนึ่งในหมู่พฤกษชาติพ้ืนทะเลมีลาต้น ใบ ลาต้นใต้ดินหรือเหง้า ดอก และผลที่แท้จริง
มีการพัฒนาลักษณะของลาต้น ใบ ดอก ผล และรากให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ มีความทนทานต่อความ
รุนแรงของคลื่นและลมได้ดี เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบู รณ์ มีความสาคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล
เป็นแหล่งอนุบาลวางไข่ แหล่งอาหาร เป็นที่หลบภัยของสัตว์น้าทั้งยังช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งได้เป็นอย่างดี
หญ้าทะเลมีการแพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่งทั่วโลกทั้งเขตร้อนและเขตอบอุ่นพบประมาณ 60 ชนิด (Short et al., 2001)
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบ 16 ชนิด (จิตติมา, 2544) ในประเทศไทยพบ 13 ชนิด แพร่กระจายทั้งบริเวณอ่าวไทย
12 ชนิด และฝั่งทะเลอันดามัน 12 ชนิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2559)
นอกจากนี้ สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย พ.ศ. 2554–2556 พบพื้นที่รวมของหญ้าทะเลประมาณ 118,665 ไร่
แบ่งออกเป็นฝั่งอ่าวไทย 32,565 ไร่ และฝั่งทะเลอันดามัน 86,100 ไร่ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
ทะเล และป่าชายเลน, 2554; 2556) ส่วนหญ้าทะเลในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้คือชนิด Halodule pinifolia (Fiber-strand grass) หรือ
หญ้าผมนาง เป็นหญ้าทะเลที่พบการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (กาญจนภาชน์และคณะ,
2534) จัดอยู่ในครอบครัว Potamogetonaceae (den Hartog, 1970) ลาต้นตั้งตรงเกิดจากเหง้า ลักษณะผอมบาง เส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร รากเกิดจากข้อไม่แตกแขนงมี 2-4 เส้นต่อข้อ แต่ละต้นมีใบ 2-3 ใบ ใบเรียวเล็กผอมยาว
ส่วนล่างเป็นกาบใบมีความยาว 1.2-2.8 เซนติเมตร แผ่นใบยาว 5.6-23.0 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.6 มิลลิเมตร ปลาย
ใบมนแบบ Obtuse มีรอยหยักเป็นฟันเลื่อย ขอบใบเรียบเห็นเส้นกลางใบได้อย่างชัดเจนบริเวณปลายใบ (ชัชรี, 2543)
ลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยของหญ้าทะเลแต่ละชนิดที่แตกต่างกันมีผลต่อการแพร่กระจายของชนิดหญ้าทะเล
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม คลื่น กระแสน้า ความลึกของพื้นที่อยู่อาศัย และระยะเวลา
ของช่วงวันที่ควบคุมกิจกรรมทางสรีระของหญ้าทะเล นอกจากนี้ ฤดูกาลยังจากัดความสามารถในการสังเคราะห์แสงของ
พืชในเรื่องความเข้มแสง ปริมาณธาตุอาหาร จานวนอิพไิ ฟต์ และการเกิดโรคด้วย นอกจากนี้ การรบกวนโดยของกิจกรรม
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มนุษย์ (Anthropogenic impacts) ก็เป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่ออัตราการตกตะกอนและคุณภาพพื้นดินตะกอนบริเวณพื้น
ทะเลของแหล่งหญ้าทะเลให้มกี ารเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอิทธิพลต่อการอยูร่ อดของหญ้าทะเลเป็นอย่างยิ่ง (Short et al., 2001)
ในที่น้ี ความลาดชัน ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพบริเวณชายฝั่งแต่ละบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้าทะเลที่
แตกต่างกัน ซึ่งในน่านน้าไทยมีชนิดการขึ้นลงของระดับน้า 3 ชนิด คือ น้าเดี่ยว (อ่าวไทยฝั่งตะวันออก) น้าคู่ (อ่าวไทย
ตอนล่างและทะเลอันดามัน) และน้าผสม (อ่าวไทยตอนบนและตอนกลาง) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555; กรมอุทกศาสตร์, 2560) ส่งผลให้ความรุนแรงของกระแสน้า ความขุ่นใส ความเข้ม
แสง อุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณธาตุอาหารตามช่วงเวลาต่าง ๆ แต่ละบริเวณนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ ปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดจากอิทธิพลของการขึ้นลงของน้าทะเลและเป็นปัจจัยจากัดการอยู่อาศัยของหญ้าทะเลแต่ละชนิด คือ ระยะเวลาการ
ผึ่งแห้งของหญ้าทะเลขณะน้าลง (ชาคริต, 2558) เนื่องจากการผึ่งแห้งจะทาให้หญ้าทะเลเกิดการสูญเสียน้า (Disiccation)
เช่น หญ้าทะเลชนิด Halodule wrightii และ Enhalus acoroides จะยังคงสามารถฟื้นกิจกรรมการสังเคราะห์แสงได้ภายใต้
การสูญเสียน้าไม่เกินร้อยละ 40 และ 45 ของน้าหนักใบ ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาการผึ่งแห้งของหญ้า
ทะเลทั้ง 2 ชนิด มีค่ามากกว่า 14 ± 2 และ 37 ± 5 นาที ตามลาดับ จะเป็นผลให้ใบมีการสูญเสียน้าเกินร้อยละ 50 ของ
น้าหนักใบ ซึ่งจะเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของหญ้าทะเลลดลง หรือหมดประสิทธิภาพในที่สุด (Björk
et al., 1999) ในทานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เหมาะสมของการผึ่งแห้งนั้นนับว่าเป็น “หน้าต่างแห่งโอกาส (The window of
opportunity)” ส าหรั บเปิ ดให้ หญ้ าทะเลได้ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการสั งเคราะห์ แสงในบริ เวณที่ มวลน้ ามีความขุ่ นสู ง
(Chartrand et. al., 2012) อย่างไรก็ตาม หญ้าทะเลที่ได้รับแสงอาทิตย์จากการผึ่งแห้งตั้งแต่ 200 – 800 mol photons m2s-1 จะมีผลยับยัง
้ อัตราการส่งผ่านอิเลคตรอน (Realative electron transport rate) ในกระบวนการสังเคราะห์แสง และหาก
ความเข้ มแสงมากกว่า 1,000 mol photons m-2s-1 ( E m-2s-1) จะส่ งผลให้ มวลชีวภาพของหญ้ าทะเลลดลง ขณะที่
สภาวะค่าความเข้มแสงเฉลี่ยที่ทาให้อัตราการสังเคราะห์แสงมีค่าเท่ากับอัตราการหายใจ (Compensation irradiance; Ic)
ในหญ้ า ทะเลบริ เ วณเขตอบอุ่ น และเขตร้ อ นเท่ า กั บ 28.5 ± 3.3 และ 38.5 ± 7.6 mol photons m-2s-1 ( E m-2s-1)
ตามลาดับ (Touchette and Burkholder, 2000) ซึ่งหญ้าทะเลในเขตร้อน เช่น Halodule pinifolia ต้องการปริมาณแสงร้อยละ
14 ของความเข้มแสงผิวหน้าน้า (Longstaff and Dennison, 1999) นอกจากนี้ ยังพบว่า ระยะเวลาการผึ่งแห้งในตอนกลาง
วันที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในช่วงเวลากลางวัน (6:00-18:00 น.) และช่วงเวลาวิกฤติ
(9:00-15:00 น.) มีค่าเท่ากับ 60-244 และ 45-154 ชั่วโมงต่อปี ตามลาดับ (ชาคริต, 2558)
จากข้อมูลการศึกษาแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.
2552-2556 (ชาคริต, 2558) พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้าผมนาง (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila
ovalis) แพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 80,000 ตารางเมตร ทว่า ผลการศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปี ชี้ให้เห็นว่า
พื้นที่และความสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ซึ่งปัจจัยหลักของความ
เสื่อมโทรม คือ การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้นทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ส่งผลให้พ้ืนที่ ดังกล่าวมีระยะเวลา
การผึ่งแห้งในช่วงกลางวันเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของหญ้าทะเล ทั้งนี้ สาเหตุเบื้องต้นอาจมา
จากการขุ ดลอกคลองพั งหั กซึ่ งเป็ นคลองที่ อยู่ทางทิ ศตะวั นตกเฉี ยงใต้ของหาดเนินฆ้อ และเริ่ มด าเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 เป็นประจาทุก ๆ 2 ปี จนถึงปัจจุบัน โดยการขุดลอกดังกล่าวไม่เพียงทาให้ดินตะกอนและธาตุอาหารบริเวณ
พื้นท้องน้าฟุ้งกระจาย แต่การนาตะกอนที่ผ่านการขุดลอกมาถมบริเวณปากคลองใกล้หาดเนินฆ้อเป็นการเปลี่ยนแปลง
กระแสน้าจนทาให้เกิดการตกตะกอนบริเวณระบบนิเวศแหล่งแหญ้าทะเล ซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งหญ้า
ทะเลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ และหากแหล่งหญ้าทะเลถูกทาลายไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ก็ตาม ประชากรสัตว์น้าที่อาศัยระบบนิเวศหญ้าทะเลนั้น ๆ ก็จะได้รับผลกระทบ
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โดยการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปด้วย การกลับคืนสู่สภาวะปกติของแหล่งหญ้าทะเลตามธรรมชาตินั้นอาจเกิดขึ้นได้
แต่อาจต้องอาศัยระยะเวลานาน ดังนัน้ การศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาผึ่งแห้งของ
พื้นทะเลบริ เวณหาดเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จั งหวั ดระยอง ครั้ งนี้ จึ งเป็ นการศึกษาผลกระทบจากกิ จกรรมดั งกล่ าว
ณ สภาวการณ์ ปั จจุ บั นด้ วยการเปรี ยบเที ย บกั บข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ ของชาคริ ต (2558) และใช้ เป็ นกรณี ศึ กษาส าหรั บ
การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของหน่วยงานภาครัฐและงานภาคการศึกษาในแง่ของการตระหนักถึงผลกระทบ
จากกิจกรรมมนุษย์ที่อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางทะเลสืบไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ดาเนินการเก็บข้อมูลและตัวอย่างในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง (ภาพที่ 1)
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้จาแนกวิธีการออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย การศึกษาคุณภาพหญ้ าทะเลชนิด
H. pinifolia การศึกษาการแพร่กระจายและพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia และการศึกษาระยะเวลาการผึ่งแห้ง
ของระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล ดังนี้
1. การศึกษาคุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia
ปัจจัยที่เป็นคุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ประกอบด้วย ความหนาแน่นของลาต้น ความยาวใบ และ
มวลชีวภาพส่วนเหนือดินและใต้ดิน ซึ่งทาการสุ่มเก็บตัวอย่างด้วยท่ออะคลิลิกใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.3 เซนติเมตร
จานวน 15 ซ้า บนผืนหญ้าทะเล ตามวิธีของ Dennison (1990)
2. การศึกษาการแพร่กระจายและพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia
การศึกษาการแพร่กระจายและพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ดาเนินการได้โดยการพิกัด
ตาแหน่งขอบผืนหญ้าทะเลด้วยเครื่อง Handheld-GPS ของ Garmin รุ่น e-trex summit จากนั้นจึงนาไปสร้างแผนที่ดจิ ทิ ลั
เพื่อพิจจารณาการแพร่กระจายและคานวณพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลด้วยโปรแกรม Surfer version 8 ตามวิธีของ
ชาคริต (2558) และ Ruengsorn (2015)

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณแหล่งหญ้าทะเลหาดเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
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3. การศึกษาระยะเวลาการผึ่งแห้งของระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล
ด าเนิ น การแกะรอย (Tracking) แนวชายน้ าลงด้ ว ยเครื่ อ ง Handheld-GPS ของ Garmin รุ่ น e-trex summit
ในพื้นที่ขณะระดับน้ากาลังขึ้นหรือลงบริเวณหาดเนินฆ้อตามระยะเวลาจานวน 3 ครั้ง จากนั้นจึงนาไปสร้างแผนที่ดิจิทัล
เพื่อพิจารณาลักษณะการแพร่กระจายของน้าทะเลขณะขึน้ ลงบนพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล และคานวณระยะเวลาผึ่งแห้งของ
พื้นที่ ด้ วยโปรแกรม Surfer version 8 ร่ วมกั บข้ อมู ลมาตราน้าน่านน้ าไทยบริ เวณปากแม่ น้าระยองในปี พ.ศ. 2560
(กรมอุทกศาสตร์, 2560) ตามวิธีของชาคริต (2558) และ Ruengsorn (2015) ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลระยะเวลาการผึ่งแห้ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การผึ่งแห้งตอนกลางวัน (Day-time exposure) และในช่วงเวลาวิกฤติ (Crisis exposure) ระหว่าง
เวลา 6:00-18:00 น. และ 9:00-15:00 น. ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ผลการศึกษา
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia การแพร่กระจายและพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเล
ชนิด H. pinifolia และการศึกษาระยะเวลาการผึ่ งแห้ งของระบบนิ เวศแหล่ งหญ้ าทะเลในเดื อนกั นยายน พ.ศ. 2560
มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิของชาคริต (2558) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาผึ่งแห้งของพื้นทะเลภายในระบบนิเวศหญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผลการศึกษา
1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia
จากการวิเคราะห์คุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ประกอบด้วย ความยาวใบ ความหนาแน่นของลาต้น และ
มวลชีวภาพส่วนเหนือดินและใต้ดินในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552,
2553, 2555 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความยาวใบ (Leaf length)
ค่าเฉลี่ยความยาวใบ (Average ±SD, n=15) ของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552,
2553, 2555, 2556 และ 2560 มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 39 ±10 ถึ ง 69 ±18 มิ ล ลิ เ มตร โดยพบค่ า ต่ าสุ ด และสู ง สุ ด ในปี
พ.ศ. 2552 และ 2560 ตามลาดับ (ภาพที่ 2a)
1.2 ความหนาแน่นของลาต้น (Shoot density)
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของลาต้น (Average ±SD, n=15) ของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560 มีค่าอยู่ระหว่าง 7,469 ±2,745 ถึง 15,843 ±2,964 ต้นต่อตารางเมตร โดย
พบค่าต่าสุดและสูงสุดในปี พ.ศ. 2555 และ 2560 ตามลาดับ (ภาพที่ 2b)
1.3 มวลชีวภาพส่วนเหนือดินและใต้ดนิ (Above and below ground biomass)
จากการศึก ษาค่ า เฉลี่ ย มวลชีว ภาพส่ ว นเหนือ ดิ น และใต้ดิ น (Average ±SD, n=15) ของหญ้ า ทะเลชนิด
H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพส่ วนเหนือดินมี
ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 38.31 ±15.33 ถึ ง 74.54 ±11.87 กรั ม น้ าหนั ก แห้ ง ต่ อ ตารางเมตร โดยพบค่ า ต่ าสุ ด และสู ง สุ ด ในปี
พ.ศ. 2560 และ 2553 ตามล าดั บ (ภาพที่ 2c) ส่ ว นค่ า เฉลี่ ย มวลชีว ภาพส่ ว นใต้ดิ น มีค่ า อยู่ระหว่า ง 144.44 ±64.65
ถึง 226.74 ±33.70 กรัมน้าหนักแห้งต่อตารางเมตร โดยพบค่าต่าสุดและสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 และ 2553 ตามลาดับ
(ภาพที่ 2d)
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(a)

(b)

(c)
(d)
ภาพที่ 2 ความยาวใบ (a) ความหนาแน่นของลาต้น (b) มวลชีวภาพส่วนเหนือดิน (c) และมวลชีวภาพส่วนใต้ดนิ (d)
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560
2. การศึกษาการแพร่กระจายและพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia
จากการสร้างภาพแผนที่ดิจิทัลเพื่อพิจจารณาการแพร่กระจายและคานวณพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด
H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบกับภาพแผนที่ดิจิทัลของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือน
กั น ยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555 และ 2556 พบว่ า การกระจายตั ว ของผื น (Patch) หญ้ า ทะเลในปี พ.ศ. 2560
ครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่าการกระจายตัวในปีอ่ืน ๆ โดยพบผื หญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552,
2553, 2555, 2556 และ 2560 เท่ากับ 58, 25, 24, 22 และ 6 ผืน ตามลาดับ (ภาพที่ 3) ส่วนพื้นที่ปกคลุมของหญ้า
ทะเลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560 มีค่าอยู่ระหว่าง 13,178 ถึง 61,135 ตารางเมตร
โดยพบค่าต่าสุดและสูงสุดในปี พ.ศ. 2555 และ 2552 ตามลาดับ (ภาพที่ 4)
3. ระยะเวลาการผึ่งแห้งของระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล
จากการดาเนินการแกะรอย (Tracking) แนวชายน้าลงด้วยเครื่อง Handheld-GPS ของ Garmin รุ่น e-trex
summit ในพื้นที่ขณะระดับน้ากาลังขึ้น บริเวณหาดเนินฆ้อตามระยะเวลา (Time) จานวน 3 ครั้ง โดยเรียงลาดับจาก
ระดับน้าลงต่าที่สุดจนกระทั่งระดับน้าขึ้นสูงท่วมเต็มพื้นที่ ประกอบด้วย T1 ,T2 และ T3 ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงระดับความสูงน้าตามมาตราน้าได้เท่ากับ 0.9, 1.1 และ 1.5 ตามลาดับ พ.ศ. 2555 สามารถเทียบเคียงระดับ
ความสูงน้าตามมาตราน้าได้เท่ากับ 1.0, 1.5 และ 1.8 ตามลาดับ และ พ.ศ. 2560 สามารถเทียบเคียงระดับความสูง
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น้าตามมาตราน้าได้เท่ากับ 0.9, 1.1 และ 1.5 ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อจาแนกชุดข้อมูลพร้อมวางพิกัดลงบนแผนที่ดิจิทัล
แล้ว พบว่า พื้นที่ผึ่งแห้งตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2560 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ (ภาพที่ 5)

(a)

(b)

(c)

หญ้าทะเล
พื้นทะเล
แผ่นดิน
(d)

(e)

ภาพที่ 3 การกระจายตัวของผืนหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 (a), 2553 (b), 2555 (c), 2556
(d) และ 2560 (e)

ภาพที่ 4 พื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560
ส่วนผลการวิเคราะห์ระยะเวลาการผึ่งแห้งในปี พ.ศ. 25560 นั้น ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ
การผึ่งแห้งตอนกลางวัน (Day-time exposure) และในช่วงเวลาวิกฤติ (Crisis exposure) ระหว่างเวลา 6:00-18:00
น. และ 9:00-15:00 น. ตามลาดับ พบว่า การผึ่งแห้งตอนกลางวันและการผึ่งแห้งในช่วงเวลาวิกฤติ ของแหล่งหญ้า
ทะเลตัง้ แต่เวลาที่ระดับน้าลงต่าสุด (T1) ถึงเวลาที่ระดับน้าน้าขึ้นเต็มพืน้ ที่ (T3) มีค่าอยู่ระหว่าง 413 ถึง 1,813 และ 323
ถึง 1,121 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมากกว่าช่วงระยะเวลาการผึ่งแห้งที่เหมาะสมต่อหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia (ชาคริต, 2558)
(ตารางที่ 1)
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T2

T3

มาตราน้า: 0.9 m

มาตราน้า: 1.1 m

มาตราน้า: 1.5 m

มาตราน้า: 1.0 m

มาตราน้า: 1.5 m

มาตราน้า: 1.8 m

มาตราน้า: 0.9 m

มาตราน้า: 1.1 m

มาตราน้า: 1.5 m

2552

T1

2555
2560

แผ่นดิน

พื้นทะเลผึ่งแห้ง

หญ้าทะเล

พื้นที่น้าทะเลท่วมถึง

ภาพที่ 5 แผนที่ดิจิทัลพื้นที่ผึ่งแห้งขณะระดับน้ากาลังขึน้ บริเวณหาดเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามระยะเวลา
T1 ,T2 และ T3 พ.ศ. 2552, 2555 และ 2560
ตารางที่ 1 ระยะเวลาผึ่งแห้งบริเวณหาดเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามระยะเวลา T1 ,T2 และ T3 พ.ศ. 2560
และระยะเวลาการผึ่งแห้งที่เหมาะสมต่อหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia จากการศึกษาของชาคริต (2558)
ช่วงเวลาผึง่ แห้ง
กลางคืน (18:00-6:00)
กลางวัน (6:00-18:00)
วิกฤติ (9:00-15:00)

T1 (≤0.9 m)
(พ.ศ. 2560)
53
413
323

ระยะเวลาผึ่งแห้ง (ชั่วโมงต่อปี)
T2 (≤1.1 m)
T3 (≤1.5 m)
ระยะเวลาเหมาะสม
(พ.ศ. 2560)
(พ.ศ. 2560)
(พ.ศ. 2552 และ 2555)
385
1,249
775
1,813
60-244
545
1,121
45-154
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วิจารณ์และสรุปผล
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของคุณภาพหญ้าทะเลด้านมวลชีวภาพส่วนเหนือดินและส่วนใต้
ดิน (ภาพที่ 2c และ 2d) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเล (ภาพที่ 2) ต่างมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
ชี้ให้เห็นได้ว่า หญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อกาลังอยู่ในสถานภาพเสื่อมโทรมในปี พ.ศ. 2560 ถึงแม้ว่าแนวโน้มของ
ความยาวใบและความหนาแน่นของลาต้นจะเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 2a และ 2b) ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่าเป็นความสมบูรณ์อันเกิด
จากหญ้าทะเลอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ที่เหมาะสม แต่ก็เป็นพืน้ ที่เพียงส่วนน้อยเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการกระจาย
ตัวที่อยูใ่ นวงจากัดเมื่อเปรียบเทียบกับพืน้ ที่การกระจายตัวของหญ้าทะเลในอดีตดังภาพที่ 3
ความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการยกตัวของพื้นทะเลหรือพื้นดินตะกอนที่เกิด
จากการทับถมของดินตะกอนจากการขุดลอกคลองพังหักซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษา การขุด
ลอกคลองอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดสันดอนปากคลองดังปรากฏดังภาพที่ 5 เนื่องจากมิได้
นาดินตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกออกจากระบบ สันดอนดังกล่าวจึงอาจเปลี่ยนความเร็วและทิศทางของกระแสน้า
บริเวณด้านหลังสันดอนในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเล จึงทาให้พนื้ ทะเลบริเวณใกล้
สันดอนยกตัวสูงขึ้นจากการตกตะกอนประมาณ 3o เซนติเมตร (พิจารณาจากความแตกต่างตามมาตราน้า ณ เวลา
ระดับน้าทะเลเข้าท่วมเต็มพืน้ ที่ระหว่าง พ.ศ. 2552 และ 2555 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 1.5 และ 1.8 เมตร ตามลาดับ) ด้วยเหตุ
นี้ ระยะเวลาการผึ่งแห้งของพื้นที่จึงเพิ่มขึน้ จนแหล่งหญ้าทะเลตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม นอกจากนี้ ผลจากสันดอนที่
เกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของชายหาดไม่เพียงแต่ยกระดับความสูงของพื้นท้องทะเลขึน้ เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษาดังปรากฏในภาพที่ 5 ซึ่งมีพนื้ ทะเลผึ่งแห้ง ณ
เวลา T1 ลดลงตามระยะเวลา ประกอบกับพบการก่อสร้างกาแพงไม้ไผ่กั้นคลื่นของภาครัฐในบริเวณดังกล่าวที่เริ่ม
ก่อสร้างประมาณต้น พ.ศ. 2560 และแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เป็นระยะทางมากกว่า 1.5 กิโลเมตร
ตลอดแนวชายหาด อันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สาหรับสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงพื้นท้ องท้องทะเลที่เกิดขึ้นจริง
(ภาพที่ 6)

กาแพงกัน้ คลืน่
แหล่งหญ้า
ทะเล
คลองพังหัก

ภาพที่ 6 กาแพงไม้ไผ่กั้นคลื่นบริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหาดเนินฆ้อ
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ผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลที่อาจก่อเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ได้
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกคลุมและความหลากหลายภายในแหล่งหญ้าทะเล จาก พ.ศ.2552 ซึ่งพบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ
หญ้าผมนาง (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) มีลักษณะการแพร่กระจายเป็นหย่อมหรือผืน
(patchy distribution) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีปริมาณหนาแน่นในบริเวณฝั่งตะวันออก
เฉียงใต้ของหาด พบผืนหญ้าผมนางปกคลุมจานวนรวมทั้งสิ้น 66 ผืน มีขนาดตั้งแต่ 7 ตารางเมตร ถึง 51,141 ตาราง
เมตร ส่วนหญ้าใบมะกรูดพบทั้งสิ้น 4 ผืน มีขนาดตั้งแต่ 1 ตารางเมตร ถึง 40 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังพบผืนผสม
ระหว่างหญ้าทะเลทั้งสองชนิดอยู่ 9 ผืน มีขนาดตั้งแต่ 1 ตารางเมตรถึง 82 ตารางเมตร รวมพื้นที่ปกคลุม 80,549
ตารางเมตร (ชาคริ ต , 2558) ทว่า ปั จ จุ บัน ลดลงเหลือเพีย งหญ้ าผมนางเพีย งชนิด เดี ยวและมีพ้ืน ที่ ปกคลุ มเพียง
22,266 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการผึ่งแห้งเป็นปัจจัยหลักที่จากัดชนิดของหญ้าทะเลที่สามารถอาศัยอยู่ในเขตน้า
ขึ้ น น้ าลง (Intertidal zone) และเขตที่ ต้ื น ชายฝั่ ง (Subtidal zone) ให้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เป็ น ผลมาจาก
ความสามารถในการปรั บ ตั ว และความทนทานของหญ้ า ทะเลแต่ ล ะชนิ ด (Seddon and Cheshire, 2001) จาก
ความสามารถในการป้องกันการสูญเสียน้าที่แตกต่างกัน ส่งผลให้หญ้าทะเลชนิดที่มีที่อยู่อาศัยบริเวณเขตที่ต้นื ชายฝั่ง
ซึ่งมีน้าทะเลท่วมถึงตลอดเวลา เช่น ชนิด Z. marina, Posidonia oceanica และ Cymodocea nodosa สามารถอยู่อาศัย
ในเขตที่ไม่มกี ารผึ่งแห้งและมักพบในบริเวณน้าลึก โดยปรับขนาดใบให้มขี นาดใหญ่และบางลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสังเคราะห์แสง (Bintz and Nixon, 2001; Olesen et al., 2002) ในทางตรงข้าม หญ้าทะเลชนิดที่อาศัยอยูใ่ นเขตน้า
ขึ้นน้าลงมีการผึ่งแห้ง เช่น ชนิด Syringodium isoetifolium Z. capricorni และ Cymodocea serrulata ใบจะมีความหนา
มากกว่ า เพื่ อ ป้ อ งกั น ส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของใบซึ่ ง ไวต่ อ รั ง สี อั ล ตร้ า ไวโอเลต (Abal et al., 1994; Dawson and
Dennison, 1996) อย่างไรก็ดี หญ้าทะเลที่อาศัยอยู่ในที่ต้ืนชายฝั่ งหากอยู่ในสภาวะแสงน้อยอัตราการสังเคราะห์แสง
ลดลง ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ออกซิ เ จนที่ ส่ ง ผ่ า นไปยั ง รากและเหง้ า มี ป ริ ม าณลดลง (Hemminga and Duarteg 2000)
ออกซิเจนในดินตะกอนบริเวณ Rhizosphere มีปริมาณจากัด เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีก่อให้เกิดการสะสม
ซัลไฟด์ในดินตะกอนทาให้อัตราการดูดซึมธาตุอาหารของหญ้าทะเลลดลงด้วย (Mateo et al., 2006)
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมักเกิดขึน้ ตามฤดูกาลหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ในทางตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลั นและ
ถาวร จนทาให้เกินขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของหญ้าทะเล
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สถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้าในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน: กรณีศึกษาผลกระทบในช่วง
กลางฤดูน้าหลากบริเวณพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่น้าเจ้าพระยา และ
ปากแม่น้าบางปะกง
Sediment Pollution Status of the Inner Gulf of Thailand: Case study on Impacts to Mea
Klong, Tha Chin, Chao Praya, and Bang Pakong Estuary during the Mid-Loading
Periods
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ สถานการณ์ มลภาวะของดินพื้นท้ องน้าในพื้นที่อ่าวไทยตอนในที่ เป็ น
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นฤดูน้าหลาก (เดือนเมษายน 2560) มาในช่วงกลางฤดูน้าหลาก (เดือนกรกฎาคม
2560) บริเวณพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่น้าเจ้าพระยา และปากแม่น้าบางปะกงจากผลการศึกษา
ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนที่ระดับผิวดิน (0-1 cm) พบว่าในบริเวณปากแม่น้าแม่กลองมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน
ตะกอนเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงกลางฤดูน้าหลาก 34 เท่า จากช่วงต้นฤดูน้าหลากที่มีค่าเฉลี่ย 0.011 ± 0.089 มิลลิกรัมต่อกรัม
ของน้าหนักดินแห้ง ปากแม่น้าแม่ท่าจีนมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นสูงสุด138เท่า จากค่าเฉลี่ย 0.193 ±
0.607 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง ปากแม่น้าแม่เจ้าพระยามีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นสูงสุด 28
เท่า จากค่าเฉลี่ย 0.017 ± 0.398 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง และปากแม่น้าบางปะกงมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน
ตะกอนเพิ่มขึ้นสูงสุด 35เท่า จากค่าเฉลี่ย 0.122 ± 0.284 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง ในภาพรวมพบว่าปากแม่
น้าท่าจีนมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณซัลไฟด์ในดินตะกอนอย่างชัดเจนที่สุดและจัดเป็นบริเวณปากที่มีการสะสมมลพิษสูงมาก
(มีระดับสูงสุด เท่ากับ 1.861 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง) ซึ่งเป็นอันตรายต่อความเป็นอยูข่ องทรัพยากรพื้นท้องน้า
ทั้งนี้ การเพิ่มของซัลไฟด์รวมในดินตะกอนที่สูงมักสอดคล้องกับระดับของสารอินทรียท์ ี่มากขึ้น ผลการศึกษาในภาพรวมทา
ให้เห็นปัญหาความเสื่อมโทรมของดินพื้นท้องน้าที่เกิดมากขึ้นตามเวลาหรือตามปริมาณมวลน้าที่รับจากแผ่นดิน ดังนั้นจึง
ควรหาทางแก้ปัญหามลภาวะทางน้าโดยเฉพาะการที่มสี ารอินทรีย์ปนเปื้อนลงมา รวมทั้งปัญหายูโทรฟิเคชันที่มีบทบาทต่อ
การเกิดปรากฏการณ์น้า เปลี่ยนสี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์อย่างต่อเนื่องภายในระบบและเกิดการตก
ทับถมลงสู่บริเวณพื้นท้องน้าเป็นปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: สถานการณ์มลภาวะ, ดินพื้นท้องน้า, ฤดูน้าหลาก, พื้นที่อ่าวไทยตอนใน
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Abstract
This research study had focused on the analysis of sediment pollution in the Inner Gulf of Thailand from
the impacts during the early loading period (April 2017) to the mid loading period (July 2017). The study areas
were in the Mea Klong, Tha Chin, Chao Praya and Bang Pakong estuaries. The results on sedimentary acid volatile
sulfides (0-1 cm) of the Mea Klong estuary indicated the 34 times increase during the mid loading period (from
the levels of 0.011 ± 0.089 mg/g dw). Those of the Tha Chin estuary indicated the 138 times increase (from the
levels of 0.193 ± 0.607 mg/g dw). While those of the Chao Praya estuary indicated the 28 times increase (from
the levels of 0.017 ± 0.398 mg/g dw), and those of the Bang Pakong estuary indicated the 35 times increase
(from the levels of 0.122 ± 0.284 mg/g dw). In the overall views, the highest sulfide accumulation was found in
the Tha Chin estuary with the highest concentration of 1.861 mg/g dw that was harmful for the living of aquatic
organisms. The increases of sulfides were coincided with the increase levels of sedimentary organic matters. The
results implied the signs of deterioration impacted from the seasons or the increases of freshwater inflow. Thus,
the water pollution problems should be focused, particular the contamination of organic matters. Moreover,
eutrophication that can cause the red tide outbreaks and related accumulation of organic matters to the bottom
sediments should be solved in suitable ways.
Keywords: pollution status, sediment, loading period, the Inner gulf of Thailand

บทนา
บริ เวณพื้นที่ ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยตอนในตั้งอยู่ตอนบนสุ ดของอ่าวไทย ซึ่ งรี ยกกั นติดปากว่า อ่าวรู ปตั ว ก
ประกอบไปด้วยเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล 7 จังหวัด คือ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี อ่าวไทยตอนในจัดว่าเป็นแหล่งที่มีความสาคั ญและมีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยมีแม่น้าสายหลัก
ไหลลงสู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ได้แก่ แม่น้าแม่กลอง แม่น้าท่าจีน แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าบางปะกง โดยพื้นที่ปาก
แม่น้าจัดเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ อาทิ หอยลาย หอยกระปุก และหอยตลับ
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558)
อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณปากแม่น้าเป็นแหล่งรองรับปริมาณสารอินทรีย์และมลภาวะจากแผ่นดิน โดยเฉพาะช่วง
ต้นฤดูนาหลากซึ
้
่งเป็นตัวพาปริมาณธาตุอาหาร ปริมาณสารอินทรีย์ รวมถึงมลภาวะจากแผ่นดินลงสู่บริเวณปากแม่นา้ ส่งผล
ให้เกิดประโยชน์และโทษในบริเวณปากแม่น้า เช่น การเกิดกระบวนการภายในบริเวณปากแม่น้า อาทิการปรากฏการณ์น้า
ทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) ตามรายงานของอัจฉราภรณ์ (2552) พบว่าปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดขึน้ ในอ่าวไทยส่วน
ใหญ่เกิดในช่างฤดูฝนมากกว่าในฤดูแล้ง ในเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณปากแม่นาและบริ
้
เวณอ่าวไทยตอนบนเป็นบริเวณ
ที่มีความถี่ของการเกิดปรากฏน้าทะเลเปลี่ยนสูงสุด ทั้งนี้บริเวณบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะบริเวณปากแม่
น้าท่าจีน เป็นบริเวณที่พบการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอินทรีย์ มี
ความสัมพันธ์ต่อความถีก่ ารเกิดปรากกฎการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี (สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2549)
สภาวะมลพิษในปัจจุบันที่มีผลต่อสัตว์น้า โดยเฉพาะปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน ซึ่งเป็น เป็นอันตราย
สาหรับสิ่งมีชวี ติ เนื่องจากซัลไฟด์ที่มีความเข้มข้นสูงอาจมีผลต่อระบบหายใจและเมตาบอลิซึมในร่างกายของสัตว์พ้ืนท้อง
น้าได้ ความเป็นพิษของซัลไฟด์จะส่งผลต่อปริมาณสัตว์หน้าดิน โดยเฉพาะสัตว์ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น หอย
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ชนิดต่าง ๆ จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของซัลไฟด์เพิ่มขึ้น (จารุมาศ, 2548) และตามรายงานของนิตยา
(2554) พบค่าซัลไฟด์รวมในดินตะกอนอยูใ่ นช่วง 0.002-2.092 มิลลิกรัม/กรัมน้าหนักดินแห้ง ในบริเวณปากแม่นาท่
้ าจีน
ด้วยเหตุที่บริเวณปากแม่น้าสายหลักในเขตพื้นที่อ่าวไทยตอนในเป็นเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสาคัญ ดังนั้น
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้าในพื้นที่อา่ วไทยตอนใน: กรณีศึกษา
ผลกระทบในช่วงต้นฤดูนาหลากบริ
้
เวณพื้นที่ปากแม่นาแม่
้ กลองปากแม่นาท่
้ าจีน ปากแม่นาเจ้
้ าพระยา และปากแม่นาบาง
้
ปะกงซึ่งในช่วงกลางฤดูน้าหลากเป็นตัวพาปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมายังบริเวณปากแม่น้าและเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดสารประกอบซัลไฟด์ รวมในดินตะกอนซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้าบริเวณปากแม่น้าสายหลักของ
ประเทศไทยผลจากการศึกษานี้จะทาให้ทราบถึงสถานการณ์การสะสมมลภาวะในดินตะกอนพื้นท้องน้าบริเวณปากแม่น้า
สายหลักในเขตพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ในปัจจุบัน และนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดพื้นที่ในการเฝ้าระวัง อย่าง
เร่งด่วนเพื่อเสนอแนะการบริหารจัดการน้าที่เหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน์ในการบาบัดมลภาวะในบริเวณปากแม่น้าที่ส่งผล
ต่อทรัพยากรสัตว์นาได้
้ อย่างเหมาะสมต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการดาเนินการเก็บตัวอย่างดินพื้นท้องน้าวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเคมี (ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน และ
ซั ลไฟด์ ในดิ นตะกอน) ของพื้นที่ อ่าวไทยตอนใน ซึ่ งประกอบด้ วย 4 ปากแม่น้า ได้ แก่ ปากแม่น้าแม่กลอง จั งหวั ด
สมุทรสงคราม ปากแม่นาท่
้ าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ปากแม่นาเจ้
้ าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และปากแม่นาบางปะกง
้
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกาหนดช่วงเวลาศึกษาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงต้นฤดูน้าหลาก (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) และ
กลางฤดูน้าหลาก (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) โดยเก็บตัวอย่างดินตะกอนพื้นท้องน้าที่ระดับ 0-1 เซนติเมตร ด้วย
Gravity Corer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
ในการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน (acid volatile sulfides) ใช้วิธีการเปลี่ยนรูปซัลไฟด์ในดินตะกอนจาก
รูปต่าง ๆ เช่น HS-, S2-, FeS และ FeS2 ให้อยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยใช้กรด Sulfuric 18 N หลังจากนั้นทา
การวัดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยการให้ไอระเหยของไฮโดรเจนซัลไฟด์ผ่าน Hedrotek column หรือ
เรียกว่า Acid volatile sulfide test column แล้วทาการคานวณหาปริมาณซัลไฟด์รวมต่อหนึ่งหน่วยน้าหนักแห้งของดินต่อไป
(ดัดแปลงจาก Meksumpun and Meksumpun, 1999) การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (total organic
matter) ดาเนินการโดยใช้วิธีการเผาที่ความร้อนสูงเพื่อให้สารอินทรียถ์ ูกกาจัดออกไป โดยการนาตัวอย่างใส่ในภาชนะทน
ความร้อนที่ทราบน้าหนักแล้ว จากนั้นนาไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 550-600 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง หลังจาก
เผาเสร็จปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื้น แล้วนาไปชั่งน้าหนักที่เหลืออีกครั้ง น้าหนักที่หายไปหลังจากการเผาก็คือปริมาณ
สารอินทรีย์รวมในดิน (ดัดแปลงจาก Verardoet al., 1990)
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(a)
(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างดินตะกอนพื้นท้องน้า (พิกัด UTM) ในพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลอง (a) ปากแม่น้าท่าจีน (b)
ปากแม่นาเจ้
้ าพระยา (c) และปากแม่นาบางปะกง
้
(d) ในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เดือนเมษายา พ.ศ. 2560) และ
กลางฤดูนาหลาก
้
(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่น้าแม่กลอง
ผลการศึกษาปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนระดับผิวดิน (0-1 cm) บริเวณปากแม่นาแม่
้ กลอง ในช่วงต้นฤดูน้า
หลาก (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) ช่วงกลางฤดูน้าหลาก (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) พบปริมาณซัลไฟด์ รวมในดิน
ตะกอน โดยมีค่ าเฉลี่ ย 0.011 ± 0.089 มิลลิ กรั มต่อกรั มของน้าหนั กดิ นแห้ ง และค่ าพิสั ยอยู่ระหว่ าง 0.000-0.252
มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง ทั้งนี้ ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนตะกอนในช่วงกลางฤดูนาหลากเพิ
้
่มขึ้น 0.0034.37 เท่า หรือ 0.00-75.25% จากต้นฤดูนาหลาก
้
โดยเฉพาะสถานีเก็บตัวอย่างที่ M4 ซึ่งเป็นบริเวณดอนใกล้ฝั่งบริเวณ
ฝั่งตะวันออกของปากแม่น้า เนื่องจากเป็นบริเวณดอนใกล้ฝั่งและเกิดกระแสน้าวนซึ่งส่งผลให้ตะกอนมีการตกสะสมมาก
ในบริเวณนี้และส่งผลเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนดินตะกอนแบบไม่ใช้ออกซิเจน สอดคล้องกับรายงานการประชุม
รายงานผล 6 เดือนแรก สานักงานพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตร (2560) พบปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ซึ่งแสดงค่าผลผลิต
ทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้า สูงสุดในต้นฤดูน้าหลากและมีการตกตะกอนสะสมของซากแพลงก์ตอนพืชและ
เกิดการย่อยสลายสะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน อย่างไรก็ตามบางสถานีเก็บตัวอย่างเช่น M7 มีปริมาณ
ซัลไฟด์รวมในดินตะกอนลดลงในฤดูน้าหลากเนื่องจากในสถานีเก็บตัวอย่างนี้อยู่ในแนวร่องน้าจึงได้รับมวลน้าจืดจาก
แม่นาโดยตรง
้
(ภาพที่ 2a)
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่น้าท่าจีน
บริเวณปากแม่น้าแม่ท่าจีน พบปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้นในทุกสถานีในช่วงกลางฤดูน้าหลาก
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณซัลไฟด์รวมในบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง โดยมีค่าเฉลี่ย 0.193 ± 0.607 มิลลิกรัมต่อกรัม
ขอน้าหนักดินแห้ง และค่าพิสัยอยูร่ ะหว่าง 0.007-1.861 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง ทั้งนี้ ปริมาณซัลไฟด์รวมใน
ดินตะกอนตะกอนในช่วงกลางฤดูน้าหลากเพิ่มขึ้น 1.86-138.06 เท่า หรือ 0.84-59.02 % จากต้นฤดูน้าหลาก โดยพบ
ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงมากในช่วงกลางฤดูน้าหลากทั้งบริเวณตอนใน (T1,T3) ตอนกลาง (T5, T6 ) และ
บริเวณตอนนอกของปากแม่น้า (T8, T10) สอดคล้องกับรายงานการประชุมรายงานผล 6 เดือนแรก สานักงานพัฒนาการ
วิจัยเพื่อการเกษตร (2560) พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งแสดงค่าแสดงผลผลิตทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้า
สูงสุดในฤดูน้าหลากสูงถึง 85 ไมโครกรัมต่อลิตร และมีการตกตะกอนสะสมของซากแพลงก์ตอนพืชส่งผลให้เกิดเกิดการ
ย่อยสลายสะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน จากการศึกษาปริมาณซัลไฟด์ในภาพรวมพบว่าปริมาณซัลไฟด์
บริเวณปากแม่นา้ ท่าจีน อยูใ่ นระดับการสะสมพิษปานกลางถึงการสะสมพิษสูงมากและส่วนใหญ่พบการสะสมของซัลไฟด์
สูงในช่วงกลางฤดูน้าหลาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา (2558) พบปริมาณซัลไฟด์ในดินตะกอนในพื้นที่ปาก
แม่นาท่
้ าจีนมีการสะสมอยูใ่ นระดับสูงและพบค่าสูงมากในช่วงปลายฤดูนาหลาก
้
(ภาพที่ 2b)

(a)
(b)

ภาพที่ 2ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน ระดับ 0-1 cm ในบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง (a) และบริเวณปากแม่น้า
ท่าจีน (b) ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนเมษายน) ช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เดือนกรกฎาคม)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่เจ้าพระยา
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซัลไฟด์ในบริเวณปากแม่เจ้าพระยา พบปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน
ตะกอนโดยมีค่าเฉลี่ย 0.017 ± 0.398 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง และค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.000-1.352
มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง โดยปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนในบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยามีความ
คล้ายคลึงกันทั่วบริเวณปากแม่น้า ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนในช่วงกลางฤดูน้าหลากเพิ่มขึ้น 1.11-28.31 เท่า
หรือ 1.68-43.08 % จากต้นฤดูน้าหลาก บางสถานีเก็บตัวอย่าง (C2, C5) มีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูง
อย่างชัดเจนในช่วงกลางฤดูน้าหลากซึ่งอยู่ในบริเวณตอนในของปากแม่น้า เนื่องจากมีการทับถมของสารอินทรีย์สูง
และในบริเวณตอนนอกของปากแม่นา้ (C8 ,C9) มีการปริมาณสารอินทรียร์ วมในดินตะกอนสูงเช่นเดียวกันแต่กลับพบ
ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินรวมในดินตะกอนต่า เนื่องจากมีปริมาณออกชิเจนละลายน้าสู งส่งผลให้เกิดการย่อยสลาย
สารอินทรีย์แบบใช้ออกชิเจนอย่างเพียงพอจึงทาให้บริเวณนี้มีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนไม่สูง (ภาพที่ 3a)
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่บางปะกง
ผลการการศึกษาเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์ บริเวณปากแม่น้าบางปะกง พบปริมาณซัลไฟด์ รวมในดิน
ตะกอนโดยมีค่าเฉลี่ ย 0.122 ± 0.284 มิลลิกรัมต่อกรัม ขอน้าหนัก ดิน แห้ง และค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.000-0.955
มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนในช่วงต้นฤดูน้าหลากเพิ่มขึ้น 0.00-34.52เท่า
หรือ 0.00-63.71 %จากต้นฤดูน้าหลาก บางสถานีเก็บตัวอย่าง (B3, B4, B5) มีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่ม
สูงอย่างชัดเจนในช่วงกลางฤดูน้าหลาก และในบางสถานีเก็บ ตัวอย่างปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนลดลงในช่วง
กลางฤดูน้าหลาก ( B1, B2) ซึ่งอยู่ในบริเวณตอนในของปากแม่น้าจึงได้รับอิทธิพลจากมวลน้าจืดและรองรับมวลน้า
ใหม่เป็นตัวช่วยในการบาบัดมลพิษในดินตะกอน (ภาพที่ 3a)

(a)

(b)

ภาพที่ 3 ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน ระดับ 0-1 cm ในบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยา (a) และบริเวณปากแม่น้า
บางปะกง (b) ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) ช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ตารางที่ 1 ปริมาณสารอินทรีย์รวม (Total organic matter content: TOM; %) ในดินตะกอนพื้นท้องน้าบริเวณบริเวณ
พื้ น ที่ ป ากแม่ น้ าแม่ ก ลองปากแม่ น้าท่ า จี น ปากแม่ น้ าเจ้ า พระยา และปากแม่ น้ าบางปะกง ช่ ว ง ต้ น ฤดู น้ าหลาก
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) และช่วงกลางฤดูน้าหลาก (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)
Mae Klong
(M)

TOM (%)

Tha
Early- Mid- Chin
loading loading (T)

TOM (%)
Early- Midloading loading

Chao
Phraya
(C)

TOM (%)
Early- Midloading loading

Bang
Pakong
(B)

TOM (%)
Early- Midloading loading

M1

7.7

11.6

T1

5.3

14.2

C1

10.1

6.8

B1

13.7

11.9

M2

5.1

5.6

T2

8.9

13.2

C3

9.6

10.3

B2

10.7

10.0

M3

3.3

2.6

T3

10.0

8.2

C4

7.2

10.3

B3

6.9

9.2

M4

6.4

10.1

T4

11.4

13.9

C2

9.6

12.9

B4

14.2

14.7

M5

8.3

4.5

T5

10.9

11.5

C6

10.3

13.0

B5

11.4

14.1

M6

3.8

2.8

T6

9.9

6.1

C7

6.4

10.0

B6

11.6

12.8

M7

6.0

3.5

T7

13.6

16.9

C5

11.8

13.0

B7

13.4

16.1

M8

10.4

9.4

T8

10.2

11.2

C8

7.2

9.1

B8

14.4

17.4

14.8

C9

11.4

12.9

B9

13.1

16.9

T9
T10
Mean ± SD
Total Mean ± SD

17.5

15.4

6.2±2.4 5.1±3.6

10.2±3.3 13.6±3.3

9.6±1.9 10.3±2.2

13.1±2.4 14.1±2.9

5.8±2.9

11.4±3.35

10.2±2.2

13.3±2.7

Proceedings
1055

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรียร์ วมในดินตะกอน บริเวณปากแม่น้าแม่กลอง พบปริมาณ
สารอิ น ทรี ย์ ร วมในดิ น ตะกอน โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 5.8 ± 2.9 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และค่ า พิ สั ย อยู่ ร ะหว่ า ง 2.6-11.6 เปอร์ เ ซ็ น ต์
สอดคล้องกับการศึกษาเสกสรร (2551) พบปริมาณสารอินทรีย์รวมในบริเวณปากแม่นาแม่
้ กลองตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2547-พฤษภาคม 2548 อยู่ในช่วงระหว่าง 1.86-10.32 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนีป
้ ริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนตะกอนบาง
สถานีเก็บตัวอย่าง (M4) มีปริมาณสารอินทรีย์เพิ่มในช่วงกลางฤดูน้าหลาก 1.6 เท่า จากต้นฤดูน้าหลาก ซึ่งสอดคล้อง
กับปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนที่มีปริมาณเพิ่มให้ในช่วงกลางฤดูน้าหลากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สถานีเก็บ
M7 พบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนลดลงในช่วงกลางฤดูน้าหลาก ซึ่งสอดคล้องมีปริมาณซัลไฟด์ รวมในดิน
ตะกอนลดลงในฤดูน้าหลากเนื่องจากในสถานีเก็บตัวอย่างนี้อยูใ่ นแนวร่องน้าจึงได้รับมวลน้าจืดจากแม่นาโดยตรง
้
ใน
ภาพรวม พบว่าปริมาณสารอินทรียีรวมในบริเวณปากแม่น้าแม่กลองไม่การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เพียงแต่มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึน้ และลดลงระหว่างฤดูกาลเพียงเล็กน้อย ไม่ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณปากแม่น้าท่าจีน
บริเวณปากแม่น้าแม่ท่าจีนพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้นในทุก สถานีในช่วงกลางฤดูน้า
หลากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสารอินทรีย์รวมในบริเวณปากแม่แม่กลองเช่นเดียวกับปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน
ตะกอน โดยมีค่าเฉลี่ย 11.4 ± 3.3 เปอร์เซ็นต์ และค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 5.3-17.5 เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ปริ มาณสารอินทรีย์
รวมในดินตะกอนในช่วงกลางฤดูนาหลากเพิ
้
่มขึน้ 0.6-2.7 เท่า จากต้นฤดูน้าหลาก โดยเฉพาะสถานีเก็บตัวอย่างที่ T1
ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนเพิ่มเกิน 2 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันทางฤดูกาล
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณปากแม่เจ้าพระยา
บริเวณปากแม่เจ้าพระยาพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนโดยมีค่าเฉลี่ย 10.2 ± 2.2 เปอร์เซ็นต์และค่า
พิสัยอยู่ระหว่าง 6.4-13.0 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนในบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยามีความ
คล้ายคลึงกันทั่วบริเวณปากแม่น้า ปริมาณสารอินทรีย์รวมรวมในดินตะกอนในช่วงต้นฤดูน้าหลากเพิ่มขึ้น 0.7-1.6 เท่า
จากฤดูแล้งซึ่งถือว่าปริมาณสารอินทรียไ์ ม่มคี วามแตกต่างกันตามฤดู แสดงให้เห็นว่าในบริเวณปากแม่นาเจ้
้ าพระยามีการ
ตกสะสมของปริมาณสารอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณปากแม่บางปะกง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน บริเวณปากแม่น้าบางปะกง พบปริมาณ
สารอินทรีย์รวมในดินตะกอนคล้ายคลึงกับปริมาณสารอินทรีย์รวมในบริเวณปากแม่นาเจ้
้ าพระยา โดยมีคา่ เฉลี่ย 13.3
± 2.71 เปอร์เซ็นต์ และค่าพิสัยอยูร่ ะหว่าง 6.9-17.4 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณสารอินทรียร์ วมในดินตะกอนในช่วงกลางฤดู
น้าหลากเพิ่มขึ้น 0.09-1.3 เท่า บางสถานีเก็บตัวอย่าง (B3, B4, B5) พบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนเพิ่ม
สูงขึ้นเพียง 1.0-1.3 เปอร์เซ็นต์ในช่วงกลางฤดูน้าหลาก ซึ่งถือได้ว่าไม่ความแตกกันของปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน
ตะกอนอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้กับพบปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนสอดคล้องกับรายงานการ
ประชุมรายงานผล 6 เดือนแรก สานักงานพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตร (2560) พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งแสดง
ค่าแสดงผลผลิตทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้า สูงสุดในฤดูแล้งสูงถึง 31 ไมโครกรัมต่อลิตรและมีการ
ตกตะกอนสะสมของซากแพลงก์ตอนพืชสะสมประจวบกับในช่วงต้นฤดูน้าหลากมีมวลน้าจืดไหลลงสู่ปากแม่น้ามาก
(14 psu) ทาให้ปริมาณออกชิเจนละลายน้าต่าส่งผลให้เกิดการย่อยสลายสะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนระดับผิวดิน (0-1 cm) บริเวณปากแม่น้าสายหลักในเขต
พื้นที่อ่าวไทยตอนใน ในช่วงต้นฤดูน้าหลาก (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) ช่วงกลางฤดูน้าหลาก (เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560) พบว่าในบริเวณปากแม่น้าแม่กลองมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูน้าหลาก
เพิ่มสูงขึ้นถึง 34 เท่า จากต้นฤดูน้าหลาก บริเวณปากแม่น้าแม่ท่าจีนมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นในช่วง
กลางฤดูน้าหลาก เพิ่มสูงขึ้นถึง 138 เท่า จากต้นฤดูน้าหลาก บริเวณปากแม่น้าแม่เจ้าพระยามีปริมาณซัลไฟด์รวมใน
ดินตะกอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูนาหลากถึ
้
ง 28 เท่า จากต้นฤดูน้าหลาก และบริเวณปากแม่นาแม่
้ บางปะกงมีปริมาณ
ซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูนาหลากถึ
้
งประมาณ 34 เท่า จากต้นฤดูน้าหลาก
ในการศึกษานี้พบว่าในบริเวณที่มกี ารตกตะกอนของสารอินทรีย์สูงและปริมาณออกซิเจนละลายน้าต่า ส่งผลให้
เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินตะกอนในสภาพไร้ออกชิเจน (anaerobic condition) ก่อให้เกิดสารประกอบของซัลไฟด์
รวมสะสมอยู่ในดินตะกอนได้ (จารุมาศ,2548)อย่างไรก็ตามในบางสถานี (M7 C9 B1 B2) กลับพบปริมาณซัลไฟด์รวมใน
ดินตะกอนและปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนลดต่าลงในช่วงกลางฤดูน้าหลาก แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการย่อยสลายของสารอินทรีย์รวมในตะกอน อาทิ ปัจจัยทางพื้นบริเวณปากแม่น้า โดยบริเวณใกล้แนวร่องน้า
และปรากฏการการเกิด Red Tides การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช ส่งผลให้ปริมาณออกชิเจนในน้าสูงขึน้
สถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้าในพืน้ ที่อ่าวไทยตอนใน กรณีศกึ ษาผลกระทบในช่วงกลางฤดูน้าหลาก
บริเวณพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลองปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่น้าเจ้าพระยา และปากแม่น้าบางปะกง ในภาพรวม พบว่าใน
บริเวณปากแม่น้าท่าจีน มีการเพิ่มขึน้ ของปริมาณซัลไฟด์ในดินตะกอนในช่วงกลางฤดูน้าหลากอย่างชัดเจน ซึ่งเพิ่มสูง
ถึง 138 เท่า จากต้นฤดูนาหลาก
้
จึงจัดได้ว่าในบริเวณปากแม่น้าท่าจีนมีการสะสมมลพิษสูงมาก (ปริมาณซัลไฟด์รวม
ในดิ น ตะกอน > 1.094 มิล ลิ ก รั ม ต่อ กรั ม น้าหนั ก แห้ ง ) (จารุ ม าศ และเชษฐพงษ์ , 2552) จั ด ได้ ว่า เป็ น อั น ตรายต่ อ
สิ่งมีชีวิตพื้นท้องน้า โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐ์กิจ อาทิ หอยชนิดต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าในบริเวณปากแม่นาท่
้ าจีนมีการสะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนสูงมาก จึง
ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษและหาทางบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากต้นน้าซึง่ เป็นตัวพาปริมาณธาตุอาหารลงสูบ่ ริเวณ
ปากแม่นาส่
้ งผลให้เกิดปรากกฎการน้าเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้น้าเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น
การบาบัดมลพิษในบริเวณปากแม่นา้ นาไปสู่การบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบต่อไป
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สถานการณ์การทาประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
Fishing Situation in Ubolratana Reservoir
นริสสา สียา1* ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2 จิราภัษ อัจจิมางกูร1 อุไรรัฒท์ เนตรหาญ1
มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์1 และสันติ พ่วงเจริญ2
Narissa Seeya1*, Sansanee Wangvoralak1 ,Charumas Meksumpun2 ,Jiraspast Adjimangkunl1 ,
Urairathr Nedtharnn1 ,Monissa Srisomwong and Santi Poungcharean2
บทคัดย่อ
การศึกษาสถานการณ์การทาประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ดาเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษารูปแบบการทาประมง และการสารวจปริมาณสัตว์น้าที่
พบในพื้นที่ ผลการศึกษาพบเครื่องมือทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ข่าย อีหลง สะดุ้ง แห เบ็ดราว และเบ็ดคัน ซึ่งในแต่ละ
พื้นที่มีการใช้เครื่องมือประมงที่แตกต่างกัน โดยในพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ พบ
เครื่องมือ ข่าย เป็นเครื่องมือประมงชนิดหลัก ในขณะที่พนื้ ที่ทางตอนล่าง พบ ข่าย และอีหลง เป็นเครื่องมือชนิดหลัก
ในการทาประมง ส่วนผลผลิตของสัตว์น้าที่ได้จากเครื่องมือประมงประเภทข่าย มีความแตกต่างกันตามพื้นที่และเวลา
โดยสัตว์นาชนิ
้ ดเด่นที่จับได้ คือ ปลาตะเพียน ปริมาณสัตว์นาสู
้ งสุด (12.4±20.3 กิโลกรัมต่อวัน) พบจากเครื่องมือข่าย
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ในพืน้ ที่ทางตอนกลางของอ่างเก็บน้า และช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ปริมาณสัตว์นา้
ต่าสุด (1.3 กิโลกรัมต่อวัน) ในภาพรวมพบว่าปริมาณสัตว์น้าในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ มีแนวโน้มลดลงจาก
เดิมในช่วงผ่านมา ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
พื้นที่อ่างเก็บน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: การทาประมง องค์ประกอบสัตว์นา้ อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
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Abstract
The research on fishery status was conducted in Ubolratana reservoir during February to August 2017 by
in-depth interview. The pattern of fishing and fish production were examined. The results indicated that there
were 6 types of fishing gears (gill net, trap, lift net, net, long-line hook, hook). The gears were different along the
areas. In the upper and middle zones, the gill net was the major gear, while the lower zone had the gill net and
trap. The fish productions from gill net were different by the zones. The highest fish catches from the middle zone
was the Java barb with the maximum of 12.4±20.3 kg/day during June 2017. The lowest levels of 1.3 kg/day
was found in April 2017. In the overall view, the catch was decreased when compared to those of the former
times. Thus, the conservative management should be considered for sustainability of the fishery utilization.
Keywords: fishing, species composition, ubolratana reservoir

บทนา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ตัง้ อยูใ่ นพื้นที่ของ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและหนองบัวลาภู จัดเป็นอ่างเก็บน้า
ขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ผิวน้ามากเป็นอันดับสองรองลงมาจากอ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์และเป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากการมีพ้ืนที่ผิวน้าที่มาก และประกอบกับการมีลักษณะของชายฝั่งที่เว้าแหว่งมาก
ขณะเดียวกันมีความลึกที่ไม่มากเกินไป (เฉลี่ย 5.6 เมตร) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้าจืด, 2559) ส่งผลให้
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งทาประมงที่สาคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาหรับทรัพยากรประมงน้าจืด อาจมีมูลค่าไม่สูงเมื่อเทียบกับทรัพยากรประมงทะเล แต่ก็มีความสาคัญในการ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รูปแบบการใช้ประโยชน์พบทั้งในลักษณะของบริโภคสดและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สาหรับการทาประมงในแหล่งน้าจืดที่เป็นแหล่งน้านิ่ง เช่น อ่างเก็บน้า มีทั้งแบบการทาประมงเพื่อ
นาไปใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพ และการทาประมงเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เครื่องมือประมงหลักที่ใช้ใน
การจับปลาที่พบมาก ได้แก่ ข่าย เบ็ดราว เบ็ดหัก แห ลอบ สวิง ฉมวก ไซ และตุ้ม เป็นต้น นอกจากเครื่องมือพื้นบ้าน
ดังเดิมที่กล่าวมาข้างต้น ชาวประมงมีการนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้าเข้ามาใช้ในหลากหลายลักษณะ
มากขึ้น เช่น การใช้อวนกางกั้นทางเดินของสัตว์น้า ประกอบเข้ากับเครื่องมือยอขันช่อ แหลาก โพงพาง ข่ายกางกั้น
จิบ ลอบตัวนอน อวนล้อมกร่าในช่วงฤดูน้าลด อวนทับตลิ่ง ยาเบื่อเมา และกระแสไฟฟ้าช็อตปลา (วารินทร์, 2560) ซึ่ง
การใช้เครื่องมือเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ลดน้อยลง
ผลผลิตสัตว์นาในพื
้ ้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2559 พบว่า มีความผันผวนไม่แน่นอนทั้ง
ในด้านผลจับและชนิดสัตว์น้าที่จับได้ โดยในปี พ.ศ. 2519 มีปริมาณสัตว์น้าที่เคยจับได้สูงสุด คือ 2,521 ตัน ชนิดสัตว์น้าที่
จับได้มากสุด 5 อันดับแรก คือ ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาสร้อยนกเขา ปลาบู่ และปลาซิวแก้ว ก่อนลดต่าลงที่สุดใน
ปี พ.ศ. 2549 เหลือเพียง 619 ตัน ชนิดปลาที่จั บได้ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาสวาย
ปลาสร้อยนกเขา และปลาซิวแก้ว สาหรับข้อมูลในปีล่าสุด พ.ศ. 2559 ปริมาณสัตว์นาที
้ จ่ ับได้ คือ 737 ตัน และมีชนิดปลา
ที่จับได้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาสวาย และปลาสร้อยนกเขา (วารินทร์,
2560; สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น, 2560) ความผันผวนดังกล่าว อาจเกิดจากการทาประมงที่มากเกินไป การลักลอบ
ทาประมงโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายในช่วงฤดูน้าแดง ประกอบกับความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศซึ่งส่งผลกับ
ปริมาณน้าที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้า ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษารูปแบบการทาประมง ผลจับสัตว์น้า และองค์ประกอบ
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สัตว์น้าที่จับได้จากเครื่องมือประมงหลักที่พบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อจะได้ทราบถึงสถานภาพการใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบันสาหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ศกึ ษา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยในการศึกษาครั้งนี้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่หลักตามลักษณะของพื้นที่รับ
น้าของเขื่อนและให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบด้วย 1) พื้นที่
ตอนบน ซึ่งรับน้ามาจากลาน้าพองและลาน้าพะเนียง ท่าขึน้ ปลาที่สารวจอยูใ่ นเขตบ้านวังหินซา ตาบลขนวน อาเภอหนองนา
คา จังหวัดขอนแก่น บ้านห้วยบง ตาบลโนนเมือง อาเภอโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู และบ้านท่าลาด ตาบลหนองเรือ
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู 2) พื้นที่ตอนกลาง ท่าขึ้นปลาที่สารวจอยู่ในเขตบ้านโนนยาว ตาบลโคกใหญ่ อาเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู และ 3) พื้นที่ตอนล่าง รับน้ามาจากลาน้าเชิญ ท่าขึ้นปลาที่สารวจอยู่ในเขตบ้านผือ ตาบล
บ้านผือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บสัตว์น้าในในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น
วิธีการศึกษา ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษารูปแบบการทาประมง และ 2) การสารวจปริมาณ
สัตว์นาที
้ ่จับได้ในปี พ.ศ. 2560 โดยทาการสารวจทุก 2 เดือน จานวน 4 ครั้ง ครอบคลุมทั้งในช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ และ
เมษายน) และช่วงฤดูฝน (มิถุนายน และสิงหาคม) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายลักษณะของข้อมูลที่ได้จะใช้สถิติ
พรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าน้อย
สุด และค่ามากสุด สถิติอนุมาน คือ ใช้สถิติทดสอบ t-test การเปรียบเทียบปริมาณการจับสัตว์น้าระหว่างพื้นที่ ฤดูกาล
และช่วงเดือน ทาการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test) และ และเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) กรณี
ชุดข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และสถิตทิ ดสอบ Kruskal-wallis ในกรณีชุดข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ
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ผลการศึกษา
รูปแบบการทาประมง
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 เขต คือ เขตตอนบนรับน้ามาจากลาน้าพอง และลาน้าพะเนียง
เขตตอนกลางเขื่อน และเขตตอนล่างซึ่งรับน้ามาจากลาน้าเชิญ เครื่องมือประมงที่พบในแต่ละเขตมีลักษณะคล้ายกัน
(ตารางที่ 1) พบว่าเครื่องมือประมงที่พบทุกเขตพื้นที่ ได้แก่ ข่าย ส่วนสะดุ้งนั้นพบได้เฉพาะเขตตอนบน และตอนล่าง
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่นิยมทาประมงตามบริเวณร่องน้า เครื่องมือที่ทาประมงในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ สามารถ
จาแนกได้เป็น 6 ชนิด ประกอบด้วย ข่าย อีหลง (ลอบตัง้ ) สะดุ้ง (ยอขันช่อ) แห เบ็ดราว และเบ็ดคันมีรายละเอียดดังนี้
1. ข่าย
ลักษณะเครื่องมือ เนื้ออวนที่ใช้เป็นอวนเอ็นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า คร่าวบนติดกับทุ่น คร่าวล่างมีตะกั่ว
ลูกหนักลูกเบา ขนาดตาที่ใช้มตี งั้ แต่ 2.5-15 เซนติเมตร ความลึก 50-75 ตา ความยาว 180 เมตร/ผืน ใช้ประมาณ 10-30
ผื น /คน ตาขนาด 2.5-6 เซนติ เมตร สั ต ว์ น้ าหลั ก ที่ ไ ด้ ได้ แ ก่ ปลาสร้ อ ยขาว ปลาไส้ ตั น เป็ น ต้ น ส่ ว นข่ า ยขนาด
6.5 เซนติเมตรขึ้นไป สัตว์น้าหลักที่ได้ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาสวาย เป็นต้น ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
จะใช้ตาขนาด 2.5, 3 และ 6.5 เซนติเมตร เพราะเป็นช่วงอากาศหนาว กลุ่มปลาเล็กจะรวมฝูงกัน ชาวประมงจึงหันไปใช้
ข่ายตาขนาดเล็ก และในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จะใช้ตาขนาด 7 เซนติเมตรขึน้ ไป
วิธีทาการประมง ชาวประมงจะออกวางข่ายช่วง 14.00 น โดยการวางจะขยายผืนอวนออก วางตามแนวลม
น้าบริเวณท้องน้าจะต้องไม่มีสิ่งขีดขวาง เพราะจะทาให้ข่ายชารุดได้ ปักหลัก หรือทิ้งทุ่น หัวและท้าย กรณีที่ใช้ไม้
ปักหลักจะใช้กรณีที่ทาการประมงในน้าตื้น วางทิ้งไว้ข้ามคืน ออกไปกู้เวลา 05.00 น เวลากู้จะใช้เรือวิ่งสาวอวนขึ้นและ
ปลดสัตว์นาในขณะนั
้
น้ และกลับถึงฝั่งในเวลา 07.00 น
ฤดูกาลทาประมงและผลผลิตสัตว์นา้ สามารถท าประมงได้ ต ลอดทั้ ง ปี ช่ วงเวลาที่ จั บสั ต ว์ น้ าได้ ม าก คื อ
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม (≈ 100 กิโลกรัม/เที่ยว) และจับสัตว์นาได้
้ น้อยในเดือนพฤษภาคม (≈ 10-20 กิโลกรัม/เที่ยว
สัตว์นาหลั
้ กที่จับได้ ได้แก่ ปลาสร้อย ปลาสร้อยนกเขา ปลาไส้ตัน ปลากระมัง ปลาซ่า และปลาตะเพียน เป็นต้น
2. อีหลง
ลักษณะเครื่องมือ “อีหลง” เป็นภาษาถิ่นที่ชาวบ้านใช้เรียก หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ลอบดักปลา ตัวลอบ
เป็นลอบตั้ง ลักษณะเป็นทรงหกเหลี่ยม สูง 120 เซนติเมตร กว้าง 70 เซนติเมตร แต่ละด้านจะมีช่องให้ปลาสามารถเข้าไป
ในตัวอีหลงได้ ขนาดตาที่ใช้ 6-7 เซนติเมตร ชาวประมงใช้จานวน 50-60 ลูก
วิธีการทาประมง อีหลงสามารถวางตามพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนิน กอหญ้า ตามพุ่มไม้ ทิ้งไว้ข้ามคืน ไม่ต้อง
ใส่เหยื่อล่อ กู้ในช่วงเช้าเวลา 05.00-06.00 น และกลับเข้าฝั่งเวลา 07.00-09.00 น
ฤดูกาลทาประมงและผลผลิตสัตว์นา้ สามารถทาประมงได้ตลอดทั้งปี สัตว์นาหลั
้ กที่จับได้ ได้แก่ ปลาสร้อย
นกเขา ปลากราย ปลาช่อน และปลานิล เป็นต้น
3. สะดุ้ง (ยอขันช่อ)
ลักษณะเครื่องมือ สะดุ้งจะประกอบด้ วย 3 ส่วนคือ เนื้ออวน คันยอ และเรือนแพ ซึ่งจะเป็นที่ติดตั้งคั นยอ
หรือเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในการทาประมง คันยอจะทาจากลาไม้ไผ่ขนาดใหญ่และยึดติดกับขายอซึ่งทามาจากลาไม้ไผ่
ขนาดเล็กที่มีลักษณะยาวเรียว โค้งเล็กน้อยและแข็งแรง โดยจะมัดไม้ไผ่ไขว่กันเป็นสี่ด้าน หรือบางครั้งจะใช้ท่อนเล็กสอง
ท่อนยึดติดกันให้สามารถสอดไม้ไผ่ลงไปได้ เพื่อความแข็งแรงของคันยอ ควบคุมการยกยอโดยการดึงเชือกที่ขายอ ส่วน
เนื้ ออวนจะเป็ นอวนรู ปสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รั สใช้ตาขนาดก้ นสะดุ้ งที่ 2.5 เซนติ เมตร และไล่ ระดั บตาขึ้นมาเรื่ อย ๆ จนถึ ง
4 เซนติเมตร ความลึกของสะดุ้งลึก 8 เมตร ความยาวปาก 11 เมตร
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วิธีทาการประมง ทาการกดคันยอให้เนื้ออวนจมลงไปในน้าทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที หรือถ้ามีปลาชุกชมก็
จะยกขึ้นบ่อย โดยไม่มีกาหนดเวลาในการยก เวลาในการทาประมงสามารถทาได้ ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
ซึ่งส่วนมากชาวประมงจะทาช่วงกลางคืน จะเริ่มยกเวลา 18.00 น และกลับเข้าฝั่งเวลา 06.00 น
ฤดูกาลทาประมงและผลผลิตสัตว์นา้ ช่ ว งที่ นิ ย มท าประมง คื อ ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง ต้ น เดื อ น
มิถุนายน เป็น สัตว์น้าหลักที่จับได้ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ ปลากระมัง ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลากด
เป็ น ต้น ช่ว งเวลาที่ จั บสั ต ว์น้าได้ ม าก คื อ เดือ นกั น ยายนถึ ง เดือ นตุ ล าคม และช่ว งเวลาที่ จั บสั ต ว์ น้าได้ น้ อ ย คื อ
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม
4. แห
ลักษณะเครื่องมือประมง เนื้อแหทาจากด้ายไนล่อนสีขาว ตาขนาด 3-3.5 เซนติเมตร ความยาว 9 ศอก
ใช้ 1 ปาก/คน ตีนแหจะมีโซ่หรือลูกตะกั่วหรือลูกแหมาสานต่อจากด้ายเพื่อถ่วงแหให้จมลงท้องน้า
วิธีการทาประมง ชาวประมงออกทาประมงเวลา 09.00 น โดยนั่งเรือห่างจากฝั่งไปไกล แล่นเรือหาฝูงปลาไป
เรื่อย ๆ มักจะทาในช่วงน้านิ่ง เนื่องจากช่วงมีลมจะมองไม่เห็นปลา การดูฝูงปลาดูได้จากปลาจะพ่นน้า แล้วทาการทอดแห
ไปที่ฝูงปลา โดยการทอดแหจะทอดเป็นวงกลมให้คลุมฝูงปลา แล้วทาการรวบแหขึ้นมาปลดบนเรือ และกลับเข้าฝั่งเวลา
ประมาณ 17.00 น
ฤดูกาลทาประมงและผลผลิตสัตว์นา้ สามารถทาประมงได้ตลอดทั้งปี สัตว์นาหลั
้ กที่จับได้ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว
5. เบ็ดราว
ลักษณะของเครื่องมือประมง ตัวเบ็ดผูกติดกับด้ายยาว เบ็ด 1 ราว มีเบ็ดประมาณ 200-800 ตัว ระยะห่าง 1
ตัวจะห่างกัน 50- 60 เซนติเมตร เบ็ดสูง 1 เมตร ขนาดของตัวเบ็ดจะใช้ ใช้เบอร์ 14,18 ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน เบอร์ 15,16 จะใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และเบอร์ 10,11 จะใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม เวลาเก็บเบ็ดจะเก็บในตะกร้าหรือตับไม้ไผ่
วิธีการทาประมง การวางเบ็ดราวจะวางคล้ายข่าย คือวางตามแนวลม ใช้ก้อนหินผูกเชือกถ่วงคร่าวให้เบ็ด
จมน้าจนถึงหน้าดิน โดยเหยื่อที่ใช้ คือ ปลาตะเพียนบึง หรือหอยเชอรี่ โดยนามาตัดเป็นท่อน ๆ เกี่ยวเหยื่อเข้ากับตัว
เบ็ด ออกทาการประมงเวลา 15.00-17.00 น ทิง้ ไว้ข้ามคืน และออกไปกู้เวลา 05.00-07.00 น
ฤดูกาลทาประมงและผลผลิตสัตว์นา้ สามารถทาประมงได้ตลอดทั้งปี สัตว์น้าหลักที่จับได้ ได้แก่ ปลากด
ปลาชะโอน ปลากระทิง ปลาสลาด เป็นต้น
6. เบ็ดคัน
ลักษณะเครื่องมือประมง เบ็ดคันทาจากการน้าไม้ไผ่มาเหลาให้เรียว ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ตัวเบ็ดจะ
ผูกติดกับด้ายและมัดไว้ที่ปลายคันเบ็ดให้แน่น ชาวประมงใช้ประมาณ 100-200 คันต่อคน เหยื่อล่อ ที่ใช้ เช่น เขียด
และจิ้งหรีด เป็นต้น
วิธีการทาประมง ชาวประมงออกไปทาประมงเวลา 18.00 น เมื่อถึงจุดที่จะปักเบ็ด ชาวประมงก็จะนาเหยื่อ
ใส่ติดเข้าไปกับตัวเบ็ดแล้วปักบริเวณริมตลิ่ง ทิ้งไว้ข้ามคืน และออกไปกู้เวลา 05.00-07.00 น
ฤดูกาลทาประมงและผลิตสัตว์นา้ สามารถทาประมงได้ในช่วงฤดูน้าหลาก (มิถุนายน-ตุลาคม) สัตว์น้าหลัก
ที่จับได้ เช่น ปลาช่อน เป็นต้น
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ปริมาณสัตว์น้า
ผลการสารวจปริมาณผลจับสัตว์นาในเดื
้
อนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพืน้ ที่
ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เป็นดังนี้ (ตารางที่ 2)
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า ข่าย เป็นเครื่อ งมื อ ที่
สามารถจับสัตว์นาได้
้ มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์นาเฉลี
้ ่ยอยูท่ ี่ 9.67 ±2.3, 8.90±7.50 และ 7.75±7.20 กิโลกรัม/เที่ยว
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นที่ตอนบน พบว่า สะดุ้ง เป็นเครื่องมือที่ สามารถจับสั ตว์น้าได้ มากสุ ด
ปริมาณการจับสัตว์น้าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.67±7.80 กิโลกรัม/เที่ยว ในขณะที่พ้ืนที่ตอนกลาง พบว่า เครื่องมืออื่น ๆ ได้แก่ แห
และเบ็ดคัน เป็นเครื่องมือที่สามารถจับสัตว์น้าได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์น้าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.75±7.70 กิโลกรัม/เที่ยว
และในเขตพื้นที่ตอนล่าง พบว่า อีหลง เป็นเครื่องมือที่สามารถจับสัตว์น้าได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์น้าเฉลี่ยอยู่ที่
11.60±3.50 กิโลกรัม/เที่ยว
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นที่ตอนบน และตอนล่าง พบว่า อีหลง เป็นเครื่องมือที่สามารถจับสัตว์น้า
ได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์น้าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.67±0.58 และ 9.70±3.40 กิโลกรัม/เที่ยว ในขณะที่พ้ืนที่ตอนกลาง
พบว่า ข่าย เป็นเครื่องมือที่สามารถจับสัตว์น้าได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์น้าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.40±3.40 กิโลกรัม/เที่ยว
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ทั้งในเขตพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า ข่าย เป็นเครื่องมือที่สามารถ
จับสัตว์นาได้
้ มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์นาเฉลี
้ ่ยอยูท่ ี่ 7.10±5.40, 7.60±3.30 และ 9.30±3.20 กิโลกรัม/เที่ยว
ตารางที่ 1 พื้นที่การทาประมง ระยะห่างฝั่ง และระดับความลึก
เขตพื้นที่

บ้าน

วังหินซา

เครื่องมือ

แหล่งทาประมง

ข่าย

บริเวณหนองน้าหน้าบ้าน ได้แก่ กุดดุก หนองตา
สีบุ่งบักนาว ดอนนูนตูม

สะดุ้ง
อีหลง

โนนตูม เลาะลาน้าไปเรื่อย ๆ

ข่าย
ตอนบน ห้วยบง อีหลง
เบ็ดคัน
เบ็ดราว
ข่าย
ท่าลาด อีหลง
เบ็ดราว
ข่าย
ตอนกลาง โนนยาว แห
เบ็ดราว

บริเวณหนองน้าหน้าบ้าน ได้แก่ หนองบุ่งเห้ย
หนองห้วยบง และลาน้าพะเนียง
หนองห้วยบง
หนองห้วยบง
หนองห้วยบง
บริเวณหน้าบ้านท่าลาด และโนนกุดหิน
บริเวณหน้าบ้านท่าลาด
บริเวณหน้าบ้านท่าลาด
บริเวณหน้าบ้านโนนยาว
บริเวณหน้าบ้านโนนยาว
บริเวณหน้าบ้านโนนยาว

ระดับ
ห่างฝัง่ (กม.) น้าลึก
(เมตร)
1-2

1-5

เลาะริมตลิ่ง
1-2
เลาะริมตลิ่ง
เลาะริมตลิ่ง
0.1-1.5
0.1
0.5-1
0.1-0.2
1.5

10-15
1-2
2-4
1-2
0.5-1
1.5-5
1-2
4
-
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ตารางที่ 1 พื้นที่การทาประมง ระยะห่างฝั่ง และระดับความลึก (ต่อ)
เขตพื้นที่

บ้าน

ตอนล่าง บ้านผือ

เครื่องมือ

ข่าย
อีหลง
สะดุ้ง
เบ็ดราว

ระดับ
ห่างฝัง่ (กม.) น้าลึก
(เมตร)

แหล่งทาประมง
หน้าบ้านดอนกอก ลาน้าเชิญ หน้าอุทยานบริเวณ
หาดพัทยา 2 และหลังเขื่อนอุบลรัตน์
หนองผือ ลาน้าเชิญ และหลังเขือ่ นอุบลรัตน์
หนองผือ กลางลาน้าเชิญ และกุดขอนแก่น
หลังเขื่อนอุบลรัตน์

0.1-1.5

2-6

0.1-0.5
0.1-1
0.5

1-2
10-20
-

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์น้ารวมจากทุกเครื่องมือประมงระหว่างเดือนเมษายน
พ.ศ. 2560 และ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญในทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 (t=3.721, p < 0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับในเดือนเมษายนและเดือนอื่น ๆ พบว่าไม่
แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (t=-1.564, p = 0.125, t=0.604, p=0.548) โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์น้า
รวมจากทุกเครื่องมือในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 มีค่าสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์นารวมจากทุ
้
กเครื่องมือ
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์น้าอยูท่ ี่ 10.0±3.5 กิโลกรัม/เที่ยว ในเดือนเมษายน และ
6.0±3.0 กิโลกรัม/เที่ยว ในเดือนสิงหาคม ตามลาดับ) แต่เมื่อพิจารณาจากเครื่องมือหลักที่ทาประมง คือ เครื่องมือ
ข่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์นาในแต่
้
ละเดือนไม่แตกต่างกัน (F=1.196, p=0.319) ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของปริมาณการจับสัตว์น้าด้วยเครื่องมือข่ายในแต่ละพื้นที่ตามฤดู กาลพบว่า พื้นที่ตอนบน ค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณการจับสัตว์น้าระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝนมีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (t=2.111,
p=0.042) โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์น้าในฤดูร้อนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ย
ปริมาณผลจับอยู่ที่ 9.8±4.1 กิโลกรัม/เที่ยว และ 6.6±4.5 กิโลกรัม/เที่ยว ตามลาดับ สาหรับในพื้นที่ตอนกลางและ
ตอนล่ า งพบว่าค่า เฉลี่ย ของปริ มาณสั ตว์น้าในฤดูร้อ นและฤดู ฝนแตกต่างอย่างไม่มีนั ย สาคัญในทางสถิ ติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 (t=0.426, p=0.675 และ t=-0.182, p=0.861 ตามลาดับ)
ตารางที่ 2 ปริมาณผลจับสัตว์น้าจากการทาประมงในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
ปริมาณผลจับสัตว์นา้ (กก./เที่ยว)
เขตพื้นที่
เครื่องมือ
ก.พ. 60
เม.ย. 60
มิ.ย. 60
9.7 ±2.3
9.9±4.7
6.3±3.9
ข่าย
(7.0-11.0)
(2.0-16.0)
(2.0-14.0)
11.7±7.8
สะดุ้ง
(3.0-18.0)
ตอนบน
7.7±0.6
อีหลง
(7.0-8.0)
2.3±1.6
เบ็ดราว
(1.0-4.0)

ส.ค. 60
7.1±5.4
(2.0-21.0)
5.6±5.0
(1.0-13.0)
3.2±1.7
(1.0-9.0)

ค่าเฉลี่ยรวม
(กก./เที่ยว)
7.7 ±4.6
(2.0-21.0)

6.4±3.9
(1.0-13.0)
2.8±2.
(1.0-9.0)
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ตารางที่ 2 ปริมาณผลจับสัตว์น้าจากการทาประมงในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ (ต่อ)
ปริมาณผลจับสัตว์นา้ (กก./เที่ยว)
เขตพื้นที่
เครื่องมือ
ก.พ. 60
เม.ย. 60
มิ.ย. 60
ส.ค. 60
ตอนกลาง
8.9±7.5
6.4±3.4
7.6±3.3
ข่าย
(3.0-28.0)
(4.0-12.0)
(4.0-12.0)
อื่น ๆ
13.8±7.7
(เบ็ดคัน, แห) (8.0-25.0) ตอนล่าง

ข่าย
อีหลง

7.8±7.2
(2.0-17.0)
-

10.5±0.7
(10.0-11.0)
11.6±3.5
(7.0-17.0)

9.7±3.4
(6.0-35.0)

9.3±3.2
(7.0-12.3)
6.7±3.7
(1.0-14.0)

ค่าเฉลี่ยรวม
(กก./เที่ยว)
7.6±5.7
(3.0-28.0)
13.8±7.7
(8.0-25.0)
8.9±4.9
(2.0-17.0)
9.8±6.6
(1.0-35.0)

องค์ประกอบสัตว์นาจากเครื
้
อ่ งมือประมง
ในส่วนของการศึกษาองค์ประกอบสัตว์น้าเป็นการศึกษาจากเครื่องมือข่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถพบได้ใน
เดือนกุมภาพันธ์ (ตัวแทนเดือนในช่วงฤดูร้อน) และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (ตัวแทนเดือนในช่วงฤดูฝน) และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ศึกษา ผลการศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ตอนบน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของปลากระมังเป็น
ชนิดเด่น (ร้อยละ 21) ขณะที่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของปลาไส้ตันเป็นชนิดเด่น (ร้อยละ 20%) บริเวณ
พื้นที่ตอนกลาง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์นาชนิ
้ ดเด่น (ร้อยละ 38) และในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของปลาตะเพียนเป็นสัตว์นาชนิ
้ ดเด่น (ร้อยละ 67) สาหรับบริเวณพื้นที่ตอนล่าง ในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของปลาสร้อยและปลาสร้อยนกเขา เป็นสัตว์นาชนิ
้ ดเด่นที่มีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 33)
และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พสัดส่วนของปลาตะเพียน (44%) เป็นสัตว์นาชนิ
้ ดเด่น (ภาพที่ 2)
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ตอนบน
ตอน
บน

ตอนกลาง

ตอนล่าง

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ภาพที่ 2 องค์ประกอบสัตว์นาจากเครื
้
่องมือประมงประเภทข่าย ในพืน้ ที่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ของอ่างเก็บ
น้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน พ.ศ. 2560

สรุปและวิจารณ์ผล
เครื่องมือประมงที่พบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ ข่าย อีหลง สะดุ้ง แห เบ็ดราว และเบ็ดคัน โดยข่าย
เป็นเครื่องมือประมงที่พบมากในพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ ในขณะที่พ้ืนที่ตอนล่าง
ของอ่างเก็บน้านั้น ข่ายและอีหลงเป็น เครื่อ งมือ ที่ พบมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วารินทร์ (2560) ที่ระบุว่า ข่ายเป็ น
เครื่องมือประมงหลักที่ใช้ในการจับสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
ในภาพรวม ปริมาณการจับสัตว์น้าในช่วงเดือนเมษายนจะสูงกว่าเดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณผลจับสัตว์น้า
อยู่ที่ 10.0±3.5 กิโลกรัม/เที่ยว และ 6.0±3.0 กิโลกรัม/เที่ยว แต่หากพิจารณาตามพื้นที่ที่สารวจ พื้นที่ตอนบนในช่วง
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ฤดูร้อนมีปริมาณผลจับสัตว์น้ามากกว่าฤดูฝนที่ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าพื้นที่ตอนกลาง และตอนล่าง เนื่องมาจาก
พื้นที่ตอนบนมีลักษณะเป็นหนองน้าเหมาะแก่การทาประมงประเภทข่าย และในช่วงหน้าร้อนน้าในเขื่อนมีปริมาณน้อย
มีลกั ษณะเป็นแอ่งน้าจากัดพื้นที่อยูอ่ าศัยของปลา จึงทาให้สามารถจับปลาได้มากในฤดูร้อน
องค์ประกอบชนิดสัตว์นาจากเครื
้
่องมือประมงประเภทข่าย พบว่า สัตว์น้าหลักที่พบในฤดูร้อน ได้แก่ ปลาสร้อย
ขาว ปลาสร้ อยนกเขา กุ้ งก้ ามกราม และปลากระมั ง ส่ วนฤดู ฝนสั ตว์น้าหลั กที่ พบ ได้ แ ก่ ปลาตะเพียน ปลากระมัง
ปลาสร้อยขาว และปลาไส้ตัน โดยกลุ่มของปลาตะเพียนจะโดดเด่ นในช่วงฤดูฝนในเขตพื้นที่ ตอนกลางและตอนล่ าง
เนื่องจากปลาตะเพียนเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีกระแสน้าไหลอ่อน ๆ และเป็นปลาที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง, 2552) ดังนั้นจึง
พบปลาตะเพียนมากในบริเวณดังกล่าวเพราะมีลักษณะที่มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
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การเปลี่ยนแปลงระดับของสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินตะกอนพื้นท้องน้าบริเวณ
พื้นที่ติดตั้งแนวชะลอคลื่นในเขตชายฝั่งตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
Changes of total organic matter and heavy metals in bottom sediment after
the installation of breakwater along the coastal zone of Bangpoo District,
Samut Prakan Province
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แนวชะลอคลื่นในเขตชายฝั่งตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ.2558 จานวนทั้งสิ้น 6 สถานี ผลการศึกษาพบว่า หลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่นมีอัตราการตกตะกอนเพิ่มขึ้น
6 เซนติเมตร ในระยะเวลา 3 เดือนแรก โดยภาพรวม พบว่ารูปแบบแนวชะลอคลื่นไม้พลาสติกพร้อมรากโกงกางเทียม
ที่มีความหนาแน่นต่าจะเป็นบริเวณที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยในคุณภาพดินมากที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลง
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อาหารบริเวณพื้นท้องน้าได้ต่อไป
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Abstract
The research study on changes of organic matters and heavy metal concentrations after the installation
of breakwater in 6 stations along the coastal zone of Bangpoo District, Samut Prakan Province was carried out
during October to December 2015. The results indicated that the sedimentation had increased of 6 cm in the
breakwater type of wood-plastic with high density of artificial root. The wood-plastic with low density of artificial
root had caused significant changes in sediment quality. The highest increase of sedimentary organic matter was
4.17%. The heavy metals of Pb, Cu, and Zn had the highest increases of 2.2, 1.7, and 1.5 times, respectively.
The breakwater type of wood-plastic without artificial root indicated comparatively lower changes and higher
variation. The overall results implied the impacts of breakwater on the bottom sediments. Such installation should,
have role in the aquatic ecosystem and related benthic food chains
Keywords: total organic matters, heavy metal, breakwaters, coastal zone, Bangpoo district

บทนา
ปั จ จุ บัน ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ของประเทศไทยทวีค วามรุ น แรงขึ้น อย่า งชัด เจน ในอดี ต ป่ า ชายเลน
เป็นแนวกันคลื่นที่ดีและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ซึ่งป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อระหว่าง
ระบบนิ เ วศทางบกและระบบนิ เ วศทางทะเล ส่ ง ผลต่ อ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความหลากหลายของสิ่ ง มี ชีวิต
(McLusky, 1981) เนื่องจากเป็นแหล่งทับถมของตะกอนอินทรีย์ ซึ่ง ตะกอนอินทรีย์นับเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ปัจจัยหนึ่ง เกิดจากการทับถมจากซากสิ่งมีชวี ิตต่างๆ อาทิ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อย
รวมถึงการพังทลายของดินที่เกิดจากการกัดเซาะ ซึ่งถูกพัดลงมาจากเขตแผ่นดินและเกิดการทับถมลงสู่พ้ืนท้องน้า
ตะกอนของสารอินทรีย์รวมยังมีความสาคัญในแง่ของบทบาทต่อคุณสมบัตขิ องดิน ไม่วา่ จะเป็น ทางด้านกายภาพ ด้าน
เคมี และด้านชีวภาพ โดยในทางกายภาพนัน้ ประกอบไปด้วย อัตราการตกตะกอน และปริมาณน้าในดิน และด้านเคมี
คือ ปริมาณโลหะหนักในดิน
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เขตตาบลบางปู เป็นพื้นที่ที่รับน้ามาจากแม่นาเจ้
้ าพระยา และในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์
อย่างหลากหลาย รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมนิคมบางปูขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้
อาจเป็นแหล่งสาคัญของการปนเปื้อนโลหะหนักต่าง ๆ ซึ่งอาจทาให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของโลหะหนัก
ไปสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นรู ป ของสารประกอบอิ น ทรี ย์ ห รื อ อนิ น ทรี ย์ ที่ เ จื อ ปนมาในแหล่ ง น้ าทิ้ ง
จากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ หรือจากแหล่งน้าทิ้งของชุมชนในพื้นที่จะทาให้เกิดการแพร่กระจายของโลหะหนัก
เหล่านีล้ งไปสูด่ ินตะกอนพืน้ ท้องน้า
ทั้งนี้ โลหะหนักจัดเป็นสารมลพิษประเภทหนึ่ง มีความเป็นพิษ และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โลหะหนัก
ที่ปนเปื้อนเข้าสูแ่ หล่งน้า สามารถรวมตัวกับดินตะกอนพื้นท้องน้า โดยเฉพาะใบบริเวณปากแม่นา้ และมีเพียงบางส่วน
ที่ถูกพัดพาออกสู่ทะเล (ปิยวรรณ, 2549) และระดับความเข้มข้นของโลหะหนักที่ จะก่อความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต
จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโลหะหนักแต่ละชนิด ปริมาณที่ได้รับ อายุ และความต้านทานของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
ในปัจจุบัน พบว่าตามพื้นที่ปากแม่นากลองมั
้
กมีระดับของ ตะกั่ว 15.50 ทองแดง 5.90 สังกะสี 24.35 (พฤหัส, 2550)
ดินตะกอนพื้นท้องน้าจัดเป็นทรัพยากรที่สาคัญอย่างหนึ่งในแหล่งน้า โดยมีประโยชน์ทั้งในการเป็นแหล่ง
ที่ อ ยู่ อ าศั ย แหล่ ง สะสมรวมตั ว (sink) ของสารต่ า ง ๆ รวมทั้ ง โลหะหนั ก และยั ง เป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด ( source)
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ของสารอาหารหรือแร่ธาตุที่จะหมุนเวียนกลั บขึ้นสู่แหล่ งน้าเบื้องบน (จารุมาศ, 2548) การศึกษาด้านการสะสม
ของสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินตะกอน ในพื้นที่แปลงทดลองการติดตั้งแนวชะลอในคลื่นรู ปแบบต่าง ๆ
ตาบลบางปูน้ี มีเป้าหมายเพื่อศึกษาติดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงในระดับสารอินทรีย์รวม และโลหะหนักประเภท
ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) และ สังกะสี (Zn) ในดินตะกอนพื้นท้องน้าตามช่วงเวลา หลั งการติดตั้งแนวชะลอคลื่น
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาจะทาให้ภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร
บริเวณพื้นท้องน้า และเป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการ
การติดตัง้ แนวชะลอคลื่นได้อย่างรอบคอบในโอกาสต่อไป

วิธีการศึกษา
พื้นที่ รูปแบบการติดตั้งแนวชะลอคลื่น และระยะเวลาการศึกษา
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับสารอินทรีย์และโลหะหนักในดินตะกอนหลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่น
บริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษาต าบลบางปู จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ทั้ ง หมด 6 สถานี โดยท าการศึ ก ษาทั้ ง หมด 3 ครั้ ง คื อ
เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยรูปแบบการติดตั้งแนวชะลอคลื่นจะมี 3 รูปแบบ
(ขนาดรู ปแบบละ 20X20 เมตร) ประกอบด้ ว ย คื อ 1) ปั ก ไม้พ ลาสติก พร้ อ มรากโกงกางเที ย มความหนาแน่นต่า
ซึ่งอยู่ระหว่าง สถานี BP1 และ BP2 2) ปักไม้พลาสติกพร้อมรากโกงกางเทียมที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งอยู่ระหว่าง
สถานี BP3 และ BP4 3) ปั ก ไม้ พ ลาสติ ก โดยไม่ มี ร ากโกงกางเที ย ม ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง สถานี BP5 และ BP6
ดังแสดงในภาพที่ 1
การเก็บตัวอย่างดินพื้นท้องน้าและการวิเคราะห์คุณภาพดิน
ท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ตะกอนทั้ ง สิ้ น 6 สถานี โดยใช้ Sediment hand corer ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
5 เซนติ เ มตร ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 0-1 เซนติ เ มตร เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ปริ ม าณน้ าในดิ น ตะกอน (Water Content)
ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total Organic Matter) และปริมาณโลหะหนักในดินตะกอน ตามรายละเอียด
ดังนี้
ปริ ม าณน้ าในดิ น ตะกอน (water content) ใช้ วิ ธี ก ารอบแห้ ง ซึ่ ง เป็ น การก าจั ด น้ าออกจากดิ น ตะกอน
เพื่อให้เหลือน้าหนักของดินตะกอนเพียงอย่างเดียว โดยนาตัวอย่างใส่ภาชนะที่ทราบน้าหนักแล้ว จากนั้นจึงชั่งน้าหนัก
ภาชนะรวมกับดินตะกอน แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-3 วัน หลังจากนั้นปล่อยให้เย็น
ในโถดูดความชืน้ ก่อนนาไปชั่งน้าหนักแห้งของดิน เพื่อคานวณหาปริมาณน้าในดินตะกอนที่หายไป
ปริม าณสารอินทรีย์ร วม (Total Organic Matter) โดยวิธี Ignition loss (Verardo et al., 1990) น าตั ว อย่าง
ดินตะกอนที่ผ่านการอบให้แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด นาตัวอย่างใส่ crucible ที่ทราบน้าหนักแล้ว จากนั้นนาไปเผา
ที่อุณหภูมิ 550-600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อเผาเสร็จปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื้น ก่อนนาไปชั่ง
หาน้าหนักดินหลังเผาที่หายไป คือปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน เพื่อคานวณปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน
ต่อไป
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แม่น้าเจ้าพระยา

จังหวัดสมุทรปราการ

ตาบลบางปู

อ่าวไทย

ภาพที่ 1 สถานีเก็ บตั ว อย่า งดิ น พื้น ท้ อ งน้า ในพื้น ที่ ศึก ษาต าบลบางปู จั ง หวั ด สมุ ทรปราการ ช่ว งเดือ นตุ ล าคม
เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ปริม าณโลหะหนัก ในดินตะกอน (Heavy Metals) วิเคราะห์ด้ วยวิธีที่ดั ดแปลงมาจาก Hungspreug and
Yuangthong (1983) โดยการนาตัวอย่างดินตะกอนที่ผ่านการอบให้แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด จนได้ขนาดอนุภาค
อย่ า งน้ อ ย 300 ไมโครเมตร แล้ ว ชั่ ง น้ าหนั ก ดิ น ที่ จ ะน ามาใช้ วิ เ คราะห์ หลั ง จากนั้ น ท าการย่ อ ยตั ว อย่ า งดิ น
โดยการใช้กรดไนตริก (HNO3) เข้มข้น 5 มิลลิลิตรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 1 มิลลิลิตร และกรดเปอร์คลอริก
(Perchloric Acid) 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม ลงในบี ก เกอร์ เ ทฟลอนที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ข องเครื่ อ งไมโครเวฟ (รุ่ น q wave 3000)
จากนั้ น ท าการย่ อ ยดิ น ตามวิ ธี ก ารของเครื่ อ งไมโครเวฟ ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น แล้ ว กรองเอาเฉพาะสารละลาย
ด้วยกระดาษกรอง Whatman No.41 จากนั้นนามาปรับปริมาตรตัวอย่างให้ได้ 20 มิลลิลิตร ด้วยน้ากลั่นปลอดประจุ
(Deionized Water) แล้วไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) แบบ Flame

ผลการศึกษา
ลักษณะของการตกตะกอนหลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่น
จากการศึกษาอัตราการตกตะกอนหลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (ภาพที่ 2)
การเปลี่ยนแปลงของการตกตะกอน พบว่า ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นทั้ง 3 สถานี (สถานีที่ 1 3 และ 5) ไม่พบ
การสะสมของปริ ม าณตะกอนในบริ เวณนี้ ส่ ว นบริ เวณหลั ง แนวชะลอคลื่น สถานีที่ 2 (รู ปแบบที่ 1) มีก ารสะสม
ของตะกอนเพิ่ม ขึ้น มาประมาณ 1 เซนติเมตร ส่ ว นสถานีที่ 4 (รู ปแบบที่ 2) มีก ารสะสมของตะกอนเพิ่ม มากขึ้ น
อย่างเห็นได้ชัด (6 เซนติเมตร) มีค่าการสะสมของตะกอนประมาณ 6 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม แนวชะลอคลื่นรูปแบบ
ที่ 3 ที่ไม่มรี ากโกงกางเทียม ยังไม่พบการสะสมของตะกอนในบริเวณพื้นที่นี้
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ภาพที่ 2 ลักษณะการทับถมของดินตะกอนพื้นท้องน้า ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ศึกษาตาบลบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าในดินตะกอนหลังการติดตัง้ แนวชะลอคลื่น
ผลการศึกษาปริมาณน้าในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ติด ตั้งแนวชะลอคลื่น ที่ระดั บความลึก 0-1 (ภาพที่ 3)
พบว่าปริมาณน้าในดินตะกอน รูปแบบที่ 1 (สถานีที่ 1 และ 2) มีค่าอยู่ในช่วง 25.76-51.14% และ 32.75 -58.92%
ตามลาดับ รูปแบบที่ 2 (สถานีที่ 3 และ 4) มีค่าอยู่ในช่วง 37.15-57.28% และ 27.86-47.59% ตามลาดับ รูปแบบที่
3 (สถานีที่ 5 และ 6) มีค่าอยู่ในช่วง 23.40-47.73% และ 25.39-44.47%

= ปริมาณน้าในดินตะกอน ก่อนการติดตัง้ แนวชะลอคลื่น เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ภาพที่ 3 ปริมาณน้าในดินตะกอน (Water Content) ที่ระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน
และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในพืน้ ที่ศึกษาตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณน้าในดินตะกอน ในภาพรวม จากภาพที่ 3 พบว่าปริมาณ
น้าในดิ น รู ปแบบที่ 1 ในบริ เวณหน้า แนวชะลอคลื่น มีแ นวโน้ม เพิ้ม ขึ้น อย่า งชัด เจนจากเดือ นตุ ล าคม พ.ศ. 2558
เข้าสูเ่ ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีค่าอยู่ประมาณร้อยละ 30 และ 50 ตามลาดับ ส่วนในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น
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พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าในดินค่อนข้างน้อย ส่วนปริมาณน้าในดินของรูป แบบที่ 2 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้าในดิน ทั้งบริเวณหน้า และหลังแนวชะลอคลื่น และรูปแบบที่ 3 ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าในดิน ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่น แต่พบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น
เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดจากเดือนตุลาคม เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากเดิม 20% ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
เป็น 50% ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนหลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่น
ผลการศึกษาปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ติดตั้งแนวชะลอคลื่นที่ระดับความลึก
01 เซนติเมตร (ภาพที่ 4) พบว่าปริมาณสารอินทรียใ์ นดินตะกอน รูปแบบที่ 1 (สถานที่ 1 และ 2) มีค่าอยู่ในช่วง 2.686.85 และ4.94-8.49 ตามล าดั บ รู ป แบบที่ 2 (สถานี ที่ 3 และ 4) มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง5.29-6.42 และ 3.40-11.60
ตามลาดับ รูปแบบที่ 3 (สถานีที่ 5 และ 6) มีค่าอยู่ในช่วง2.82-6.40 และ3.29-6.00 ตามลาดับ

= ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน ก่อนการติดตัง้ แนวชะลอคลื่น เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ภาพที่ 4 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total organic matter) ที่ระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในพืน้ ที่ศึกษาตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณสารอินทรีย์รวม (ภาพที่ 4) พบว่าปริมาณสารอินทรีย์
รวม ในรูปแบบที่ 1 ทั้งบริเวณหน้า และหลังแนวชะลอคลื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยพบค่าที่ต่าในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 และ 6 ตามลาดับ และเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
โดยมีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 และ 8 ตามลาดับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
สารอินทรีย์รวมในดินของรูปแบบที่ 2 พบความแปรปรวนของสถานีที่ 4 ในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่นที่ค่อนข้างสูง
ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ.2558 (มี ค่ า ประมาณร้ อ ยละ 11 ของสารอิ น ทรี ย์ ร วมในดิ น ) แต่ ก ลั บ ไม่ พ บการ
เปลี่ยนแปลงในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่น (สถานีที่ 3) และปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน รูปแบบที่ 3 นั้น พบการ
เปลี่ยนแปลงในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น โดยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 24558 เข้าสู่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 และ 6 ตามลาดับ ส่วนบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นนั้น (สถานี
ที่ 5) กลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนหลังการติดตั้งแนวชะลอคลืน่
ผลการศึก ษาปริ ม าณตะกั่ ว ในดิ น ตะกอน รู ปแบบที่ 1 (สถานีที่ 1 และ 2) มีค่ า อยู่ ใ นช่ว ง 13.05-28.67
และ 18.66-21.77 mg/kg dry weight รูปแบบที่ 2 (สถานีที่ 3 และ 4) มีค่าอยู่ในช่วง 14.25-24.42 และ 14.24-23.77
mg/kg dry weight รูปแบบที่ 3 (สถานีที่ 5 และ 6) มีค่าอยู่ในช่วง 12.39-25.13 และ 13.15-28.09 mg/kg dry weight
การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณตะกั่วในดินตะกอน (ภาพที่ 5; a) ในภาพรวม พบว่า ปริมาณตะกั่วในดินตะกอน
ในบริเวณหน้า และหลังแนวชะลอคลื่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกสถานีอย่างชัดเจน ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในดินตะกอน พบว่าปริมาณตะกั่วในแต่ละสถานีที่ศกึ ษา ค่าที่พบไม่เกิน
ค่ามาตรฐานดินตะกอนที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด (35.8 mg/kg-dry weight)
การศึกษาปริมาณทองแดงในดินตะกอน รูปแบบที่ 1 (สถานีที่1 และ 2) มีค่าอยูใ่ นช่วง 10.93-24.13 และ 15.8923.13 mg/kg dry weight และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.46±4.80 รูปแบบที่ 2 (สถานีที่ 3 และ 4) มีค่าอยู่ในช่วง 12.83-23.62
และ 11.53-22.79 mg/kg dry weight และรูปแบบที่ 3 (สถานีที่ 5 และ 6) มีค่าอยู่ในช่วง 10.20-21.01 และ 9.57-21.60
mg/kg dry weight การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณทองแดงในดินตะกอน (ภาพที่ 5; b) ในภาพรวม พบว่า ปริมาณ
ทองแดงในดินตะกอน ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นทั้ง 3 สถานี (สถานีที่ 1 3 และ 5) มีแนวโน้มเพิ่มสูงใน เดือนตุลาคม
เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ส่วนในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น สถานีที่ 2 และ 4 มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นสถานีที่ 6
มีแนวโน้มปริมาณทองแดงสะสมสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานใน
ดินตะกอน พบว่าปริมาณทองแดงแต่ละสถานีที่ศึกษา ค่าที่พบไม่เกิน ค่ามาตรฐานดินตะกอนที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด
(31.6 mg/kg-dry weight)
การศึกษาปริ มาณสังกะสีในดิ นตะกอน รูปแบบที่ 1 (สถานีที่ 1 และ 2) มีค่าอยู่ในช่วง 48.64-110.49 และ
69.19-97.64 mg/kg dry weight รูปแบบที่ 2 (สถานีที่ 3 และ 4) มีค่าอยูใ่ นช่วง 59.30-112.90 และ 59.35-90.60 mg/kg
dry weight และรูปแบบที่ 3 (สถานีที่ 5 และ 6) มีค่าอยูใ่ นช่วง 48.10-93.41 และ 49.75-93.98 mg/kg dry weight และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.41±16.65 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณสังกะสีในดินตะกอน (ภาพที่ 5; c) ในภาพรวม พบว่า
ปริมาณสังกะสีในดินตะกอน ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นรูปแบบที่ 1 และ 2 มีแนวโน้มปริมาณสังกะสีสะสมสูงขึ้น ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แต่ในรูปแบบที่ 3 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง ส่วนในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่นรูปแบบที่ 1 และ
2 พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสังกะสีเพียงเล็กน้อย ยกเว้นรูปแบบที่ 3 พบการสะสมเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในดินตะกอน พบว่าปริมาณตะกั่วในแต่ละสถานีที่ศึกษา ค่าที่
พบไม่เกินค่ามาตรฐานดินตะกอนที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด (121 mg/kg-dry weight)
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(a)

(b)

(c)
= ปริมาณโลหะหนักในดินตะกอน ก่อนการติดตั้งแนวชะลอคลืน่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ภาพที่ 5 ปริ มาณโลหะหนั ก (ตะกั่ ว ; a) (ทองแดง; b) (สั งกะสี ; c) ในดิ นตะกอน ที่ ระดั บความลึ ก 0-1 เซนติ เมตร
เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ศึกษาตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับของสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินตะกอนพื้นท้องน้าบริเวณ
พื้นที่ติดตั้งแนวชะลอคลื่นในเขตชายฝั่งตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าการติดตั้งแนวชะลอคลื่นไม้พลาสติก
พร้อมรากโกงกางเทียมที่มีความหนาแน่นสูง (รูปแบบที่ 2) มีแนวโน้มของอัตราการตกตะกอนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็น
ได้ ชั ด เจนกว่ า ซึ่ ง การติ ด ตามผลในระยะเวลาสั้ น นี้ บ่ ง บอกถึ ง การที่ ใ ช้ ไ ม้ พ ลาสติ ก พร้ อ มรากโกงกางเที ย ม
นัน้ มีประสิทธิภาพในการดักตะกอนให้ลงมาตกในบริเวณแนวด้านหลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่นได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของการสะสมปริม าณสารอิน ทรี ย์รวมในดิ นตะกอน ที่ระดับ 0-1 เซนติเมตร นั้น ผลการศึก ษา
พบว่า ติดตั้งแนวชะลอคลื่นไม้พลาสติกพร้อมรากโกงกางเทียมที่มีความหนาแน่นต่า (รูปแบบที่ 1) มีลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับแนวชะลอคลื่นไม้พลาสติกพร้อมรากโกงเทียมที่มีความ
หนาแน่นสูง (รูปแบบที่ 2) และแนวชะลอคลื่นไม้พลาสติกที่ไม่มีรากโกงเทียม (รูปแบบที่ 3) และจะเห็นได้ว่า เมื่อ
ปริมาณน้าในดินสูงขึ้นปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินก็จะสูงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบปริมาณ
สารอิ น ทรี ย์ ร วมในดิ น ตะกอนสู ง สุ ด ในพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ าท่ า จี น มี ค่ า ร้ อ ยละ 17.65 (สุ จิ ต ตา, 2552) และ 18.86
(กาญจนา, 2558) ตามลาดับ ส่วนในพื้นที่ที่ทาการติดตั้งแนวชะลอคลื่น ตาบลบางปู มีค่าปริมาณสารอินทรีย์รวม
ในดินสูงสุดร้อยละ 11.6 ซึ่งอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าพื้นที่ขา้ งต้นเล็กน้อย
ในด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณโลหะหนักในดินพื้นท้องน้า พบว่าปริ มาณของโลหะหนักมีแนวโน้ม ที่เพิ่ม
สูงขึ้นตามช่วงเวลา ส่วนในพื้นที่ที่ทาการติดตั้งแนวชะลอคลื่น ตาบลบางปู ปริมาณตะกั่วในดินตะกอน มีค่าสูงสุด
28.67 mg/kg-dry weight ปริมาณทองแดงในดินตะกอน มีค่าสูงสุด 24.13 mg/kg-dry weight และปริมาณสังกะสีใน
ดินตะกอน มีค่าสูงสุด 112.90 mg/kg-dry weight และมีความแปรปรวนตามรูปแบบของการติดตั้งแนวชะลอคลื่น
อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับที่เปลี่ย นแปลงอาจไม่ส อดคล้องกั บปริ มาณสารอินทรีย์ รวมในดิ น เนื่องจาก ปริมาณ
สารอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายได้ยากสะสมในเนื้อดินในปริมาณที่สูง ทาให้สารอินทรีย์ที่ย่อยง่ายไม่ได้มีผลต่อปริมาณ
สารอินทรีย์รวมในดินที่ได้ทาการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม สารอินทรีย์ที่ตกใหม่ที่มีอนุภาคละเอียด มีศักยภาพในการ
ดูดซับปริมาณโลหะหนักเข้าไปได้ดี จึงทาให้ระดับโลหะหนักในบริเวณผิวหน้าดินมีปริมาณเพิ่มขึน้
อนึ่ง ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินพื้นท้องน้าหลังการ
ติดตัง้
แนวชะลอคลื่น ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (ช่วงกลางถึงปลายฤดูน้าหลาก) ในครั้งนี้ จั ดเป็น
การศึกษาติดตามเพียงระยะสามเดือนแรก ซึ่งจาเป็นต้องติดตามผลการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้
เข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ จากปัจจัยร่วม ซึ่งประกอบด้วยอิทธิพลของมรสุม การขึน้ ลงและ
การ
เคลื่อนตัวของมวลของน้า และการใช้ประโยชน์ทางการประมงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เกิดความครอบคลุมให้มากขึ้น
และสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการการติดตั้ง
แนวชะลอคลื่นได้อย่างรอบคอบในโอกาสต่อไป
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การวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในระบบนิเวศอ่างเก็บน้าเขื่อน
อุบลรัตน์: กรณีศกึ ษาอิทธิพลร่วมจากระดับการเก็บกักน้าในพื้นที่
Analysis of water quality index for fishery resource conservation approach in
the Ubolratana reservoir ecosystem: A case study on integrated function of
storage volume in the reservoir area
รภัชร์ เม่งช่วย1 และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์2*
Rapach Mengchouy1 and Charumas Meksumpun2*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าร่วมกับปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าเขื่อน
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อหาดัชนีช้ีวัดทางคุณภาพน้าและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการอพยพเพื่อการสืบพันธุ์ของ
ทรั พ ยากรสั ต ว์น้า โดยศึก ษาปั จ จั ย คุ ณ ภาพน้า (ประกอบด้ ว ย อุ ณ หภู มิข องน้า ออกซิ เจนละลายน้า ความเป็ น
กรด-เบส ของเข็ ง แขวนลอยทั้ ง หมดและปริ ม าณคลอโรฟิ ล ล์ เอ ) ในเดือ นกุ ม ภาพั น ธ์ เมษายน และมิถุ น ายน
พ.ศ. 2560 (มีระดับเก็บกักที่ 70, 40, และ 50% ตามลาดับ) ในการศึกษาจาแนกพื้นที่ออกเป็น 4 บริเวณ ประกอบด้วย
พื้นที่รับน้า พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนกลาง และพื้นที่ตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่าของเข็งแขวนลอยทั้งหมด มีการ
เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลาอย่างเห็นได้ชัดกว่าปัจจัยคุณภาพน้าอื่น โดยมีค่าสูงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดย
มีระดั บแตกต่า งกัน ตามพื้น ที่ ข้ างต้น (มีค่ า เฉลี่ ย 72.80±32.41, 32.76±9.36, 23.00±39.76 และ 11.02±3.51
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ) จากการศึกษาในภาพรวมพบว่า ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดสามารถนามาเป็นดัชนีช้ีวัด
ลักษณะการรับน้าใหม่ ที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับเก็บกักในพื้นที่อ่างเก็บน้าได้ ดังนั้น หากมีการนาปัจจัย
ทางด้านปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้า (ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงตามรายปี) มาวิเคราะห์ร่วมกับของเข็งแขวนลอย
ทั้งหมดจะสามารถนาไปสู่การกาหนดรูปแบบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเชิงพื้นที่ และ/หรือช่วงเวลาสืบพันธุ์
วางไข่ของปลาในอ่างเก็บน้าได้อย่างรัดกุมและมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ การอนุรักษ์และการส่งเสริม
พันธุ์สัตว์นาในพื
้
น้ ที่อ่างเก็บน้าให้ยังผลผลิตทางการประมงที่ยั่งยืนได้สบื ไป
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Abstract
This research had focused on the changes of water quality factors together with storage volume in the
Ubolratana reservoir, Khon Khan Province so as to illustrate the water quality index and the time suitable for representing
the reproductive and spawning migration of related fishery resources. The water quality factors were examined (the
water temperature, dissolved oxygen, pH, total suspended solids, and chlorophyll a) during February, April and June
2016 when the storage volumes were 70, 40, and 50%, respectively. The study area was divided into 4 zones of the
Riverine zone, the Upper zone, the Middle zone, and the Lower zone. The results found that, when compared to other
factors, total suspended solids were apparently changed by the areas and the periods of time. Obvious high levels were
found in June 2016 and the levels varied along the 4 zones of in the averages of 72.80 ± 32.41, 32.76 ± 9.36, 23.00
± 39.76 and 11.02 ± 3.51 mg/L, respectively. From the overall views, it was found that total suspended solids could be
used as indicator of new freshwater flowing into the reservoir area that can enhance the higher storage levels.
Accordingly, the integration of the factors, included the storage volumes (with year-to-year variation) and the total
suspended solids, will provide valuable information to assess suitable protocols or measures for effective conservative
area and/or reproductive and spawning times management. The conservation and extension of fishery resources should
be further enhanced for sustainability of the fishery production.
Keywords: total suspended solids, water quality, storage volume, conservative management,
the Ubolratana reservoir

บทนา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนพลังน้าแห่งแรกที่สร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการสร้างตัว
เขื่อนปิดกั้นลาน้าพองที่อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว มีความยาว 885 เมตร
สูง 32 เมตร ระดับสันเขื่อนอยูท่ ี่ +185 เมตร (รทก.) และกว้าง 6 เมตร อ่างเก็บน้ามีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 25,200 กิโลวัตต์ โดยเขื่อนสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2509 และได้ทาการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนในการบรรเทาอุทกภัย โดยเสริมสันเขื่อนขึ้นเป็น +188 เมตร (รทก.) และขยายสันเขื่อน
เพิ่มเป็น 125 เมตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549) นอกจากเป็นเขื่อนพลังน้าแล้วอ่า งเก็ บน้าเขื่อ น
อุบลรัตน์ยังถือเป็นเขื่อนเอนกประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน
และการเกษตร การบรรเทาอุทกภัย และการคมนาคม นอกจากนี้ อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ยังจัดเป็นพื้นที่สาคัญทาง
ด้านการประมงน้าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549)
เป็นแหล่งน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรประมงที่สาคัญ (วารินทร์, ม.ป.ป.)
อย่างไรก็ตาม การเป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งน้าที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนั้น ต้องขึน้ อยูก่ ับปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ โดยปัจจัยคุณภาพน้าถือเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อทรัพยากรประมงและผลผลิตสัตว์น้า
และนอกจากนี้คุณภาพน้าในอ่างเก็บน้ายังบ่งบอกถึงคุณภาพของอ่างเก็บน้าอีกด้วย (Dortch, 1998 and DOF, 2009)
ปัจจัยคุณภาพน้าที่สาคัญประกอบด้วย อุณหภูมิของน้า ออกซิเจนละลายน้า ความเป็นกรด-เบส ปริมาณของแข็ ง
แขวนลอย และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ โดยปัจจัยคุณภาพน้าในอ่างเก็บน้ามักมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและ
ฤดูกาล (พัชราวลัย และคณะ, 2557) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าทั้งกายภาพและเคมีนั้นมีอิทธิพลต่อ
การอพยพของปลา (Obande et al., 2014) เพื่อหาแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย และรวมถึงการผสมพันธุ์วางไข่ (Barton,
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2007 and Bond, 1996) นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยของการไหลของน้าที่ส่งผลต่อการอพยพเพื่อสืบพันธุ์
อีกด้วย (Lucas and Batley, 1996)
ดังนั้นในการศึกษานี้มุ่งเน้นถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าในเชิงพื้นที่และเวลา
ร่วมกับการวิเคราะห์ปริมาณน้าเก็บกักในอ่าง เพื่อหาดัชนีช้ีวัดทางคุณภาพน้าและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับ การอพยพ
เพื่อการสืบพันธุ์ของทรัพยากรสัตว์นา้ ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้ในการกาหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์ และเป็นการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาในพื
้
น้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ศกึ ษา
ทาการศึกษาในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดจานวน 16 สถานี แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่
ได้แก่ พื้นที่รับน้า (Riverine zone ) 3 สถานี พื้นที่ตอนบน (Upper zone) 4 สถานี พื้นที่ตอนกลาง (Middle zone) 6 สถานี
และพื้นที่ตอนล่าง (Lower zone) 3 สถานี (ภาพที่ 1) ระยะของการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ระดับปริมาณ
น้ าเก็ บกั กในอ่ าง 70 เปอร์ เซ็ นต์ (เดื อนกุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560) 2) ระดั บปริ มาณน้ าเก็ บกั กในอ่ าง 40 เปอร์ เซ็ น ต์
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) และ 3) ระดับปริมาณน้าเก็บกักในอ่าง 50 เปอร์เซ็นต์ (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560)
วิธีการศึกษา
โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางด้านคุณภาพน้าที่ระดับความลึกน้า 50 เซนติเมตร ซึ่งประกอบด้วย
อุณหภูมิของน้า ออกซิเจนละลายน้า ความเป็นกรด-เบส โดยใช้เครื่องตรวจวัดภาคสนาม (YSI model 650) ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย ทาการกรองตัวอย่างน้าผ่านกระดาษกรอง GF/C และทาให้แห้งด้วยเครื่อง Freeze dryer เป็นเวลา
48 ชั่วโมง และชั่งน้าหนักกระดาษกรองเพื่อหาปริมาณของแข็งแขวนลอย และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ โดยนาตัวอย่างน้า
มากรองผ่ านกระดาษ GF/C และสกั ดด้ วย Acetone ความเข้ มข้ น 90% เก็ บรั กษาที่ อุ ณหภู มิต่ า หลั งจากนั้นจึ งน าไป
วิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี Spectrophotometric method (Parsons et al., 1984)

Proceedings
1081

R2

M1

U3

U1

M6

R1

L1
M4
L2

U2

U4
M5

M3

M2

L3

R3

ภาพที่ 1 สถานีศึกษา 16 สถานี ครอบคลุ มในพื้นที่ รับน้า (R=Riverine zone) พื้น ที่ ต อนบน (U=Upper zone) พื้น ที่
ตอนกลาง (M=Middle zone) และพื้น ที่ ต อนล่ า ง (L=Lower zone) ของอ่า งเก็ บน้าเขื่อ นอุ บลรั ต น์ จั ง หวั ด
ขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ผลการศึกษา
การศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพน้า ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิของน้า ออกซิเจนละลายน้า ความเป็นกรด-เบส
ปริมาณของแข็งแขวนลอย และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในแต่ละพื้นที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 1)
อุณหภูมขิ องน้า
ผลจากการศึ กษาปั จจั ยทางด้ านอุ ณหภู มิ ของน้ า (ตารางที่ 1) ในบริ เวณพื้ นที่ รั บน้ า ในเดื อนกุ มภาพั นธ์
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ย 26.47±0.54, 29.80±0.67 และ 30.48±0.42 องศาเซลเซียส
ตามล าดั บ ในพื้นที่ ตอนบน อุ ณหภู มิเฉลี่ ย 29.07±0.88 , 30.67±1.26 และ 31.85±1.76 องศาเซลเซี ยส ตามล าดั บ
ในพื้นที่ตอนกลาง อุณหภูมิเฉลี่ย 27.72±1.35, 30.17±1.56 และ 31.10±1.30 องศาเซลเซี ยส ตามลาดับ และในพื้นที่
ตอนล่าง อุณหภูมิเฉลี่ย 27.66±1.28, 29.68±0.72 และ 32.40±0.21 องศาเซลเซียส ตามลาดับ จากการศึกษาดังกล่าว
พบว่าอุณหภูมิของน้ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างเห็นได้ชัด (ภาพที่ 2)
ออกซิเจนละลายน้า
ปัจจัยทางด้านออกซิเจนละลายน้า (ตารางที่ 1) ในบริเวณพื้นที่รับน้า ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ย 5.09±3.15, 7.63±2.17 และ 6.14±1.98 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ในพื้นที่
ตอนบน ออกซิเจนละลายน้าเฉลี่ย 8.45±1.26, 6.52±1.63 และ 6.86±0.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ในพื้นที่
ตอนกลาง ออกซิเจนละลายน้าเฉลี่ย 8.27±2.22, 8.07±1.99 และ 6.28±1.64 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ และใน
พื้ น ที่ ต อนล่ า ง ออกซิ เ จนละลายน้ าเฉลี่ ย 7.42±0.74, 7.92±2.01 และ 5.73±1.54 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ตามล าดั บ
จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าออกซิเจนละลายน้ามีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลาไม่มากนัก โดยในภาพรวม
ออกซิเจนในอ่างเก็บน้าค่อนข้างมีค่าสูง (อยู่ที่ 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตร)
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ตารางที่ 1 ปัจจัยคุณภาพน้า อุณหภูมขิ องน้า ออกซิเจนละลายน้า ความเป็นกรด-เบส ปริมาณของแข็งแขวนลอยและ
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บริเวณพื้นที่รับน้า (Riverine zone ) ตอนบน (Upper zone) ตอนกลาง (Middle zone) และ
ตอนล่าง (Lower zone) ของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560
Total
Temperature
Dissolved
Chlorophyll-a
Zones Months
pH
Suspended
(°C)
Oxygen (mg/l)
(µg/l)
Solids (mg/l)
26.18-27.23
4.52-10.23
8.05-8.51
4.20-8.20
6.58-29.63
Feb
26.47±0.54
5.09±3.15
8.28±0.23
6.33±2.00
14.39±11.73
Riverine
29.38-30.69
4.14-8.13
8.15-8.22
7.80-15.33
11.13-20.03
Apr
Zone
29.80±0.67
7.63±2.17
8.16±0.04
9.40±3.97
12.02±4.90
29.89-30.70
4.74-7.54
7.25-7.57
59.35-121.00 0.00-12.52
Jun
30.48±0.42
6.14±1.98
7.38±0.16
72.80±32.41
5.34±6.28
28.16-30.24
6.81-9.86
7.98-8.24
3.00-15.67
11.23-18.34
Feb
29.07±0.88
8.45±1.26
8.18±0.12
4.20±5.97
15.03±3.94
Upper
29.32-32.29
3.76-7.30
8.15-8.25
7.40-11.95
9.54-12.24
Apr
Zone
30.67±1.26
6.52±1.63
8.21±0.05
10.10±1.89
11.24±1.13
30.20-33.70
5.45-7.14
7.50-8.39
21.00-42.50
8.90-15.89
Jun
31.85±1.76
6.86±0.78
8.00±0.48
32.76±9.36
13.03±2.89
26.09-29.62 4.31-10.79
8.01-8.21
6.00-13.60 13.03-87.92
Feb
27.72±1.35
8.27±2.22
8.08±0.07
7.40±2.83
22.86±27.66
Middle
28.69-31.58
5.06-9.20
8.06-8.34
7.00-17.60
12.24-30.04
Apr
Zone
30.17±1.56
8.07±1.99
8.24±0.12
11.95±4.63
16.32±9.33
30.08-33.20
3.22-7.44
7.02-9.18
12.00-117.00 2.90-56.37
Jun
31.10±1.30
6.28±1.64
8.00±0.69
23.00±39.76 34.33±21.57
25.97-28.48
6.73-8.21
8.06-8.13
5.30-47.67
34.52-51.02
Feb
27.66±1.28
7.42±0.74
8.08±0.03
26.48±29.96 36.63±8.98
Lower
29.17-30.19
6.50-9.34
8.21-8.26
7.40-17.00
10.49-18.36
Apr
Zone
29.68±0.72
7.92±2.01
8.24±0.04
10.70±4.67
14.42±5.56
32.10-32.50
4.36-7.44
7.39-8.32
7.00-14.00
16.02-33.38
Jun
32.40±0.21
5.73±1.54
7.65±0.48
11.02±3.51
17.91±9.52
ความเป็นกรด-เบส
การศึ กษาปั จจั ยด้ า นความเป็ น กรด-เบสของน้ า (ตารางที่ 1) ในบริ เวณพื้ นที่ รั บน้ า ในเดื อนกุ มภาพั น ธ์
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ย 8.28±0.23, 8.16±0.04 และ 7.38±0.16 ตามลาดับ ในพื้นที่ตอนบน
มีค่าเฉลี่ย 8.18±0.12, 8.21±0.05 และ 8.00±0.48 ตามลาดับ ในพื้นที่ตอนกลาง มีค่าเฉลี่ย 8.08±0.07, 8.24±0.12 และ
8.00±0.69 ตามลาดับ และในพื้นที่ตอนล่าง มีค่าเฉลี่ย 8.08±0.03, 8.24±0.04 และ 7.65±0.48 ตามลาดับ จากการศึกษา
ข้างต้นพบว่าค่าความเป็นกรด-เบส มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วงแคบ โดยในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน มีค่า
ความเป็นกรด-เบสสูงกว่าเดือนมิถุนายน และในพื้นที่ต้นน้ามักจะมีค่าสูงกว่าพื้นที่ตอนล่าง

Proceedings
1083

Temperature (°C)

35

Riverine zone

Upper zone

Middle zone

Lower zone

33
31

Feb 2017

29

Apr 2017

27

Jun 2017

25
R1 R2 R3 U1 U2 U3 U4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 L1 L2 L3
Stations
ภาพที่ 2 อุณหภูมขิ องน้า ในพืน้ ที่ต้นน้า พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนกลาง และพื้นที่ตอนล่าง ในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ปริมาณของแข็งแขวนลอย
จากการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอย ในพื้นที่ต้นน้า ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ในเดือนกุมภาพันธ์
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 3) พบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยมีความแตกต่างตามพื้นที่และ
เวลาอย่างชัดเจน โดยบริเวณพื้นที่รับน้า ในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 6.33±2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนเมษายน
มีค่ าเฉลี่ ย 9.40±3.97 มิลลิ กรั มต่อลิ ตร และในเดือนมิถุ นายน พบค่ าเฉลี่ ย 72.80±32.41 มิลลิ กรั มต่ อลิ ตร ในพื้นที่
ตอนบนพบ ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน มีค่าเฉลี่ย 4.20±5.97, 10.10±1.89และ 32.76±9.36 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามลาดับ ในพื้นที่ตอนกลาง มีค่าเฉลี่ย 7.40±2.83, 11.95±4.63 และ 23.00±39.76 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ
และในพื้นที่ทางตอนล่าง มีค่าเฉลี่ย 10.20±23.18, 10.70±4.67และ 11.02±3.51 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
โดยในภาพรวมพบปริมาณของแข็งแขวนลอยมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งในพื้นที่รับน้า
และพื้นที่ตอนบน ในเดือนมิถุนายนนั้นจะพบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมวลน้าต้นทุนอย่าง
เห็นได้ชัด แต่ในขณะที่พ้ืนที่ตอนกลางในสถานี M6 พบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชน
และเป็นพื้นที่ลักษณะคล้ายอ่าวปิด ลักษณะของน้ามีสีน้าตาลแดงและมีความขุ่นอย่างเห็นได้ชัด
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ภาพที่ 3 ปริ ม าณของแข็ ง แขวนลอย ในพื้ น ที่ ต้ น น้ า พื้ น ที่ ต อนบน พื้ น ที่ ต อนกลาง และพื้ น ที่ ต อนล่ า ง
ในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรั ตน์ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2560
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ในพื้ นที่ รั บน้ า ในเดื อนกุ มภาพั นธ์ เดื อนเมษายน และเดื อนมิ ถุ นายน พ.ศ. 2560
มี ค่ าเฉลี่ ย 14.39±11.73, 12.02±4.90 และ 5.34±6.28 ไมโครกรั มต่ อลิ ต ร ตามล าดั บ ในพื้ นที่ ตอนบน มี ค่ าเฉลี่ ย
15.03±3.94, 11.24±1.13 และ 13.03±2.89 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ในพื้นที่ตอนกลาง มีค่าเฉลี่ย 22.86±27.66,
16.32±9.33 และ 34.33±21.57 ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร ตามล าดั บ และในพื้ น ที่ ต อนล่ า ง มี ค่ า เฉลี่ ย 36.63±8.98,
14.42±5.56 และ 17.91±9.52 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลาดับ (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในพืน้ ที่ต้นน้า พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนกลาง และพื้นที่ตอนล่าง ในอ่างเก็บน้าเขื่อน
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
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จากผลข้างต้นจะเห็นว่าปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในอ่างมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลาช่วงกว้าง โดยในพื้นที่
ตอนกลางและตอนล่างมีค่าสูงกว่าพื้นที่รับน้าและพื้นที่ตอนบน ส่วนการเปลี่ยนแปลงตามเวลาพบว่าในเดือนเมษายนมีค่า
ต่ากว่าเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน พ.ศ. 2560

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าในอ่างเก็บน้า พบปริมาณของแข็งแขวนลอยมีการเปลี่ยนแปลงตาม
พื้นที่และเวลาอย่างชัดเจน โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงกว่าช่วงเดือนอื่น ๆ
และการเปลี่ย นแปลงทางด้ านพื้นที่ พ บพื้นที่ รับน้าและพื้น ที่ต อนบนมีปริ มาณของแข็ งแขวนลอยสูง กว่า พื้นที่ทาง
ตอนกลางและตอนล่าง โดยในพื้นที่รับน้า สถานี R1 (ลาน้าพอง) พบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงถึง 121 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ปริมาณของแข็งแขวนลอยถือเป็นปัจจัยที่ทาให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวเข้ามาของมวลน้าใหม่ที่ไหลลงมายังพื้นที่
อ่างเก็บน้า และส่งผลต่อการยกระดับของปริมาณน้าเก็บกักในอ่างที่เพิ่มสูงขึน้ (ภาพที่ 5) ปริมาณของแข็งแขวนลอย
ที่ถูกพัดพาเข้ามายังอ่างเก็บน้าทาให้เห็นถึงระยะทางในการเคลื่อนตัวของมวลน้าใหม่ที่เข้ามายังพื้นที่รับน้าและพื้นที่
ตอนบน ซึ่ ง เป็ น พื้น ที่ ส าคั ญ ในการที่ พ่อ แม่ปลาอพยพขึ้น มาสื บพั น ธุ์ ว างไข่ เนื่อ งจากถู ก กระตุ้น ด้ ว ยมวลน้ าใหม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ สันติ และ จารุมาศ (2549) ที่กล่าวว่า ปริมาณน้าท่าเป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นให้พอ่ แม่
ปลามีการผสมพันธุวางไขและพัดพาลูกปลาลงมาตามลาน้าและแพรกระจายลงมายังอ่างเก็บน้า
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ภาพที่ 5 ปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2560
ส่วนอุณหภูมิของน้าในอ่างมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มีอุณหภูมิสูงกว่าในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เนื่องจากอุณหภูมิของน้าผันแปรตามอุณหภูมอิ ากาศ (Vass et al., 2009)
แต่ ในภาพรวมอุ ณหภู มิ ของน้ าอยู่ ในช่ วงที่ เหมาะสมต่ อการด ารงชี วิ ตของสั ตว์ น้ า ซึ่ งสอดคล้ องกั บ (Rodrigo and
Whangchai, 2009 and Dampin et al., 2012) กล่าวว่า อุณหภูมิของน้าจะส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสั ตว์น้า
และอุณหภูมิของน้าในเขตร้อนที่เหมาะสมต่อสัตว์นา้ อยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของน้าที่สูงขึน้ ส่งผล
ให้ปลาเคลื่อนตัวอพยพย้ายถิ่นเพื่อขึน้ ไปสืบพันธุ์วางไข่บริเวณต้นน้าที่มีน้าใหม่ไหลเข้ามา (Rand et al., 2006)
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ดังนั้นจากการศึกษาปัจจัยคุณภาพน้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าคุณภาพน้าเหมาะสมต่อการดารงชีวติ
ของสัตว์น้า โดยออกซิเจนละลายน้าอยู่ในช่วง 3-10 มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับ ไมตรี และคณะ (2530) พบว่า
ออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้าไม่ควรต่ากว่ า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และหากเป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่
คุณภาพน้าดีจะมีออกซิเจนอยูใ่ นช่วง 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร และนอกจากนี้ยังพบว่าอ่างเก็บน้าอยูใ่ นสถานภาพความอุดม
สมบูรณ์สูง ซึ่งสังเกตจากปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 12-22 ไมโครกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับ OECD
(1982) ที่ระบุวา่ ระดับความอุดมสมบูรณ์ในระดับสูงหรือยูโทรฟิเคชัน จะมีค่าอยูใ่ นช่วง 8-25 ไมโครกรัมต่อลิตร
จากการศึกษาข้างต้นพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยและปริมาณน้าเก็บกักในอ่างที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถ
ใช้เป็นดัชนีช้วี ัดคุณภาพน้าที่เหมาะสมต่อการอพยพขึ้นมาสืบพันธุ์วางไข่ของพ่อแม่ปลารวมถึงการนามาใช้ประโยชน์ใน
เรื่องของการกาหนดมาตรการห้ามจับสัตว์นาในฤดู
้
สบื พันธุ์วางไข่รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาได้
้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าร่วมกับปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าปัจจัย
ด้านปริมาณของแข็งแขวนลอย นับเป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือลักษณะในการรับมวลน้าใหม่เข้ามา
สู่ระบบนิเวศอ่างเก็บน้า และมีความเชื่อมโยงกับปริมาตรน้าที่ไ หลเข้ามาจนทาให้เกิดระดับเก็บกักที่สูงขึ้น ปริมาณ
ของแข็ ง แขวนลอยจึ งจั ด เป็ น ปั จจั ย ที่ มีศั กยภาพต่อ การประยุ ก ต์ใ ช้ม าเป็ น ดั ชนีช้ีวั ดในการวิเคราะห์เชิง พื้น ที่และ
ระยะเวลาที่จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตว์นา้ โดยเฉพาะในด้านการเคลื่อนที่ของประชากรขึน้ ไป
ตามเส้นทางการรับน้าเพื่อการผสมพันธุ์และวางไข่ และสามารถพิจารณาใช้เพื่อกาหนดมาตรการห้ามจับสัตว์น้าใน
พื้นที่จาเพาะต่างๆ ของอ่างเก็บน้าได้
ในการศึกษานี้ พบว่าพื้นที่ที่ควรประกาศให้เป็นพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้าในฤดูสืบพันธุ์วางไข่ คือ บริเวณพื้นที่รับ
น้าในบริเวณ ลาน้าพอง ลาน้าพะเนียง และลาน้าเชิญ และพื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้า (ในเขตบ้านโนนสว่าง บ้านกุดดุก
บ้านโป่งสัง และบ้านท่าลาด ซึ่งหากมีการนาข้อมูลปัจจัยทางด้านปริมาณของแข็งแขวนลอย มาวิเคราะห์ร่วมกับ
ปริมาณน้าเก็บกักในอ่างที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรายปี เราจะสามารถกาหนดมาตรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และฤดูวางไข่
ของปลาในอ่างเก็บน้าได้ครอบคลุมและถูกต้องกับช่วงเวลาสืบพันธุ์ของสัตว์น้าในแต่ละปีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การอนุรักษ์และการส่งเสริมพันธุ์สัตว์นาในพื
้
น้ ที่อ่างเก็บน้า ให้ยังผลผลิตที่ยั่งยืนได้สบื ไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วจิ ัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมนิสิตจากห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอนและสิ่งแวดล้อมทางน้า ภาควิชาชีววิทยาประมง และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
การร่วมออกสารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นอย่างดี
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การเปลี่ ย นแปลงตามพื้ น ที่ แ ละฤดู ก าลในความหนาแน่ น ของแพลงก์ ต อนสั ตว์
บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Spatial and Seasonal Variation on Zooplankton Density at Coastal Zone
Prachuap Khiri Khan Province
วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์3
Warin Nimsantijaroen1, Charumas Meksumpun2* and Shettapong Meksumpun3
บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในลักษณะการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์เชิง
พื้นที่ในเขตชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย นอกจากนี้ยังศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นกับ
องค์ประกอบทางชนิดต่าง ๆ ของแพลงก์ตอนสัตว์ โดยดาเนินการสารวจบริเวณชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในช่วงก่อนฤดูมรสุม ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 และหลังฤดูมรสุม ปี 2560 จานวน 4 พื้นที่ในบริเวณ
ตาบลเขาแดง กุยเหนือ ทับสะแก และบางสะพาน โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 150 ไมโครเมตร ลากใน
แนวราบ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคาลานอยโคพีพอดมีความหนาแน่นสูงสุดในทุกพื้นที่และทั้งสามช่วงเวลาที่ศึกษา
โดยพบว่าพื้นที่ทับสะแก มีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนผลการศึกษาความแตกต่างตามฤดูกาล พบว่าความ
หนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยทั้งสี่พ้ืนที่ใชช่วงก่อนฤดูมรสุมถึงฤดูมรสุม มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ในช่วง
28.5x104-29.9x104 ±7,1 x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร) โดยมีหนาแน่นเพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วงหลังฤดูมรสุม (60.4x104
±13.2 x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร) สาหรับแพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่มสัตว์น้าเศรษฐกิจ อาทิ ระยะวัยอ่อนของปูพบ
ความจาเพาะตามพื้นที่ซึ่งในภาพรวมพบว่าพื้นที่โดยรวมมีศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารของทรัพยากรณ์สัตว์นาที
้ ่
เกี่ยวข้องได้อย่างดี
คาสาคัญ: แพลงก์ตอนสัตว์ ความหนาแน่น การเปลี่ยนแปลงตามพืน้ ที่และฤดูกาล ทะเลชายฝั่งของอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก
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Abstract
This research study was aimed to analyze the differences in zooplankton distribution along the coastal areas
of the western gulf of Thailand. The monitoring of seasonal changes on the species composition was also focused.
The surveys were performed during the pre-monsoon, mid-monsoon, and post-monsoon periods in 2016-2017, in the
4 areas of Khao Daeng, Kui Nuea, Thap Sakae, and Bang Saphan. The zooplankton net of 150 mm was applied by
horizontal haul. The results indicated that the calanoid copepods had the highest densities in all the survey times. The
Thap Sakae area had the highest density. In the temporal changes analysis of the 4 areas, there had only slightly
changes of the densities during the first two period (28.5x104-29.9x104 ±7,1 x104 individuals/100 m3), and then
increased about 3 times in the post-monsoon (60.4x104 ±13.2 x104 individuals/100 m3). For the zooplankton in the
groups of economic species such as crab larvae, the overall views indicated nourishment condition of the coastal areas.
Keywords: zooplankton, density, spatial and temporal variation, western Gulf of Thailand

บทนา
พื้นที่ศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลลักษณะเป็นยาวแคบ วางตัวทิศเหนือใต้
ไล่ลงมาจากอาเภอหัวหิน มาถึงช่วงกลางของอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และลงมาจนถึงเขตอาเภอบางสะพาน นับเป็น
พื้นที่ทะเลในเขตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกที่มีทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์สูง พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดโคลน หาด
ทรายปนโคลน และหาดทราย มีโขดหิ นเป็ นระยะอยู่ใกล้ ชายฝั่ ง และมีเกาะเล็ ก เกาะน้ อยอยู่ ทุกอ าเภอทั่ วจั ง หวั ด
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, ม.ป.ป.) ซึ่งพื้นที่แนวชายฝั่งนี้ นับเป็นเส้นทางในการเคลื่อนตัวและเป็นแหล่งอาศัย รวมทั้ง
เป็นแหล่งวางไข่ของปลาทู ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดของประเทศไทย โดยมีรายงานว่าปลาทูมีแหล่งวางไข่บริเวณ
ตอนใต้ของอ่าวประจวบจนถึงแหลมแม่ราพึง โดยประชากรปลาทูที่พบในพื้นที่อา่ วไทยฝั่งตะวันตกนี้ มีจานวนคิดเป็นร้อย
ละ 70-80 ของประชากรปลาทูทั้งหมดในอ่าวไทย อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังเริ่มพบปัญหาแรงกดดันจากทั้งการใช้
ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศชายฝั่ง ที่ทาให้ผลผลิตของทรัพยากรปลาทู
รวมทั้งสัตว์น้าอื่น ๆ มีทิศทางแปรปรวนและมีแนวโน้มที่ เสื่อมโทรมลงอย่างชัดเจน (จารุมาศ และคณะ, 2556 และ
สถิตปิ ระมงทะเล, 2556)
แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตโดยการล่องลอยไปตามกระแสน้า มีพฤติกรรมการกิ นอาหารทั้งที่เป็น
การกรองกินและเป็นผู้ล่า แพลงก์ตอนสัตว์ยังเป็นเป็นผู้บริโภคขั้นต้นที่มีมากที่สุดในทะเล ซึ่งทาหน้าที่ในการส่งผ่านมวล
สารและพลังงานจากผู้ผลิตขั้นต้น คือ แพลงก์ตอนพืช ไปยังผู้บริโภคที่อยู่ลาดับการบริโภคถัดไปในห่วงโซ่อาหาร ได้แก่
สัตว์นาวั
้ ยอ่อน และสัตว์นาตั
้ วเต็มวัยที่มีพฤติกรรมการกรองกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจ
(อาทิ ปลาทู ปลาหลั งเขี ยว ปลาสี กุ น ปลากระบอก) รวมทั้ งสั ตว์น้ าในกลุ่ มหอยสองฝาที่ ส าคั ญหลายชนิ ด (อาทิ
หอยแมลงภู่ และหอยนางรม) แพลงก์ตอนสัตว์มีความหลากหลายทางชนิด ซึ่งการที่มีความหลากหลายทางชนิด ส่งผลดี
ต่อทางเลือกของการเป็นอาหารของสัตว์นา้
ในการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในเชิงของพื้นที่ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย
นอกจากนี้ ยังศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบทางชนิดต่าง ๆ ของแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่ง
ผลการศึกษาในภาพรวมจะทาให้ทราบถึงศักยภาพด้านพื้นที่และระยะเวลา ในการเป็นแหล่งอาหารของทรัพยากรสัตว์นาที
้ ่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่และระยะเวลาในการศึกษา
ทาการศึกษา บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี KD ตาบลเขาแดง สถานี
KN ตาบลกุยเหนือ อาเภอกุยบุรี สถานี TK ตาบลทับสะแก อาเภอทับสะแก และสถานี BP ตาบลพงศ์ประศาสน์ อาเภอ
บางสะพาน (ภาพที่ 1) แบ่งระยะการศึกษาเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนฤดูมรสุมตะวันออกเฉีย งเหนือในเดือนกันยายน พ.ศ.
2559 ระหว่างฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และหลังช่วงฤดูมรสุมในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560
พื้นทีเ่ ก็บตัวอย่างและพิกัด (UTM)
KD: พื้นทีเ่ ขาแดง
609208E, 1340494N
KN: พื้นที่กุยเหนือ
602282E, 1329126N
TK: พื้นที่ทับสะแก
570833E, 1270309N
BP: พื้นที่บางสะพาน
557945E, 1234292N

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ ที่เก็บตัวอย่างทัง้ 4 สถานี บริเวณชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอน (Plankton net) ขนาดช่องตา 150 ไมโครเมตร โดย
ติดมาตรวัดการไหลของน้า (Flow meter) ลากในแนวระนาบใต้ผิวน้าประมาณ 0.5-1 เมตร ทาการรักษาสภาพด้วย
ฟอร์มาลินที่ความเข้มข้นสุดท้าย 5 เปอร์เซ็นต์ นาไปแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อนขนาดช่องตา 330 ไมโครเมตร เพื่อ
แยกแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 330 ไมโครเมตร ออกมา จาแนกกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ภายใต้กล้องจุลทัศน์
กาลังขยายต่า โดยใช้เอกสารอ้างอิงจาก (ลัดดา, 2541)

ผลการศึกษา
สภาพพื้นที่ทั่วไป
ในพืน้ ที่เขาแดง พื้นที่กุยเหนือ และพื้นที่ทับสะแก มีลักษณะชายฝั่งแบบทะเลเปิด โดยมีความลึกที่จุดตัวอย่าง
ในช่วงเดือนกันยายนเท่ากับ 7.1, 8.3 และ 12.0 เมตร ตามลาดับ ในเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 7.7, 8.8 และ 12.1 เมตร
ตามลาดับ และในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 8.1, 9.5 และ 12.4 เมตร ตามลาดับ ส่วนในพื้นที่ บางสะพาน มีลักษณะ
ชายฝั่งแบบอ่าวเปิด โดยมีความลึกที่จุดเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนกันยายน พฤศจิกายน และกุมภาพันธ์เท่ากับ 8.5, 8.4
และ 7.8 เมตร ตามลาดับ ค่าความโปร่งแสงในพื้นที่เขาแดง กุยเหนือ ทับสะแก บางสะพาน ในช่วงเดือนกันยายน
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เท่ากับ 3.2, 4.5, 6.0 และ 3.2 เมตร ตามลาดับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 2.4, 4.0, 2.5 และ 6.2 ตามลาดับ
และในช่ว งเดือ นกุ ม ภาพั น ธ์ เ ท่ า กั บ 4.6, 5.3, 8.4 และ 6.2 ตามล าดั บ จุ ด ที่ เก็ บตั ว อย่า งห่ า งจากฝั่ ง ประมาณ 4
กิโลเมตรในสถานีเขาแดง กุยเหนือ และบางสะพานโดยทั้งสามหาดดนี่ มีความลาดชันต่า ขณะที่สถานีทับสะแกนั้น มี
ลักษณะหาดที่ลาดชันสูงกว่า โดยจุดเก็บตัวอย่างจะห่างจากฝั่งเพียง 2 กิโลเมตร โดย 4 พื้นที่นั้น ไม่มแี ม่นาขนาดใหญ่
้
ที่เป็นแหล่งพัดพามวลน้าจืด ของแข็งแขวนลอยและธาตุอาหารจากแผ่นดินลงสูท่ ะเล
การเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์
พบแพลงก์ตอนสัตว์ใน 3 ฤดูกาลทั้งหมด 14 กลุ่ม ใน 5 ไฟลัม การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของทั้ง 4 สถานี
ในช่วงก่อนฤดูมรสุม พื้นที่เขาแดงมีความหนาแน่นเท่ากับ 22.95x104 ± 4.38x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ฤดูมรสุม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.9x104 ± 7,1 x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร และหลังฤดูมรสุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.4x104 ± 13.2
x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่เขาแดง พบแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดกลุ่มเด่น 2 กลุ่ม คือ Calanoid copepods โดยมีความหนาแน่นสูงสุด
เท่ากับ 36.8x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ในฤดูมรสุม และ Cyclopoid copepods เท่ากับ 10.8x104 ตัว/100 ลูกบาศก์
เมตร ในช่วงก่อนฤดูมรสุม ตามลาดับ โดยกลุ่ม Calanoid copepods มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนฤดูมรสุมถึง
ฤดู ม รสุ ม เล็ ก น้ อ ย และคงที่ ห ลั ง ฤดู ม รสุ ม และกลุ่ ม Cyclopoid copepods ความหนาแน่ น ลดลงช่ ว งฤดู ม รสุ ม
และเพิ่มขึ้น 10 เท่าหลังฤดูมรสุม (ภาพที่ 2)
พื้นที่กุยเหนือ พบแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่น 4 กลุ่ม คือ Calanoid copepods โดยมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ
24.6x104 ตั ว /100 ลู ก บาศก์ เ มตร ใช่ ช่ ว งหลั ง ฤดู ม รสุ ม , Lucifer sp. 8.4x104 ตั ว /100 ลู ก บาศก์ เ มตร ในช่ ว งก่ อ น
ฤดูมรสุม, Cyclopoid copepods 4.5x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงก่อนฤดูมรสุม และ Chaetognaths 2.6x104 ตัว/100
ลูกบาศก์เมตร ในช่วงหลังฤดูมรสุม ตามลาดับ โดยกลุ่ม Calanoid copepods, Cyclopoid copepods และ Chaetognaths
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ชัดเจน Lucifer sp. มีความหนาแน่นลดลงหลังฤดูมรสุมมากกว่า 10 เท่า ในกลุ่ม Bivalve
larvae และ Tunicate พบมากในฤดูมรสุม หลังฤดูมรสุม ไม่พบ Bivalve larvae และ Tunicate (ภาพที่ 2)
1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1

Density
(ind./100m3)

a)

September 2016

November 2016

February 2017

Proceedings
1092

Density
(ind./100m3)

1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1

September 2016

November 2016

February 2017

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นทีเ่ ขาแดง (KD; a) และ
พื้นที่กุยเหนือ (KN; b) ในช่วงก่อน ฤดูมรสุม (เดือนกันยายน) ฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน)
และหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์)
พื้นที่ทับสะแก พบแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นสามกลุ่ม คือ Calanoid copepods มีความหนาแน่นสูงสุดในช่วง
หลังฤดูมรสุมเท่ากับ 73.4x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร, Cyclopoid copepods มีความหนาแน่นในช่วงหลังฤดูมรสุม
เท่ากับ 30.1x104 ตัว/100ลูกบาศก์เมตรและ Chaetognaths มีความหนาแน่นหลังช่วงฤดูมรสุมเท่ากับ 6.9x104 ตัว/100
ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ โดยทั้งกลุม่ Calanoid copepods และกลุ่ม Cyclopoid copepods มีการลดลงในช่วงมรสุมและ
เพิ่ม ขึ้น หลั ง ฤดู มรสุ ม Bivalve larvae, Brachyuran larvae, Euphausiids, Lucifer sp. และ Tunicate มีค วามหนาแน่น
เพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม (ภาพที่ 3)
พื้นที่บางสะพาน พบแพลงก์ตอนกลุ่มเด่นสองกลุ่ม คือ Calanoid copepods มีความหนาแน่นสูงสุดในช่วงหลัง
ฤดูมรสุม เท่ากับ 19.8x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร และ Cyclopoid copepods มีความหนาแน่นสูงสุดหลังฤดูมรสุม
เท่ากับ 6.3x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร โดยทั้งกลุ่ม Calanoid copepods และ Cyclopoid copepods มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หลังฤดูมรสุม กลุ่ม Lucifer sp. มีความหนาแน่นลดลงในช่วงฤดูมรสุม และคงที่หลังฤดูมรสุม กลุ่มตัว Bivalve larvae
และ Tunicate พบในฤดูมรสุมและหายไปหลังฤดูมรสุม Euphausiids และ Chaetognaths ความหนาแน่นของทั้งสอง
กลุ่มนี้ ลดลงในช่วงฤดูมรสุม และเพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม (ภาพที่ 3)
1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1

Density
(ind./100m3)

a)

September 2016

November 2016

February 2017

Proceedings
1093

1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1

Density
(ind./100m3)

b)

September 2016

November 2016

February 2017

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ทับสะแก (TK; a)
และพื้นที่บางสะพาน (BP; b) ในช่วงก่อนฤดูมรสุม (เดือนกันยายน) ฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน)
และหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์)
ในส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีศักยภาพด้านการเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น Fish larvae พบในพืน้ ที่เขาแดง และพื้นที่
กุยเหนือ ซึ่งอยู่ตอนบนของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ Brachyuran larvae ในแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่
แตกต่างกันโดยในพื้นที่เขาแดงและกุยเหนือพบความหนาแน่น Brachyuran larvae ที่มากกว่าพื้นที่ทับสะแกและพื้นที่
บางสะพาน และในการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยพื้นที่เขาแดง มีความหนาแน่นมากขึ้นในช่วงฤดูมรสุม สถานี
กุยเหนือ พบว่ามีความหนาแน่นลดลงในช่วงฤดูมรสุม สถานีทับสะแก ได้หายไปในฤดูมรสุม และพบภายหลังฤดูมรสุม
และในพืน้ ที่บางสะพาน ความหนาแน่นลดลงในช่วงมรสุมและหายไปหลังมรสุม

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาในพื้นที่นี้ พบว่า แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม Calanoid copepods เป็นแพลงก์ตอนกลุ่มเด่น ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาในพื้นที่อ่นื เช่น วิชญาและคณะ (2553) ศึกษาในแม่น้าบางปะกง พบว่า บริเวณปากอ่าวพบกลุ่ม Copepods
เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น ณรงค์ฤทธิ์ และไพรินทร์ (2557) ซึ่งศึกษาในพื้นที่ปากแม่น้าแม่กลองและพบ Calanoid
copepods เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น มลธิราและคณะ (2559) พบ Copepods larvae เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ มเด่น
วดีพรและคณะ (2560) ศึกษาบริเวณเกาะสีชังชลบุรี ที่พบกลุ่ม Copepods เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น
ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยทั้งสถานีเพิ่มขึ้นหลังฤดู
มรสุม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณรงฤทธิ์และไพรินทร์ (2557) ที่พบว่าแพลงก์ตอนสัตว์มี
ความหนาแน่ น เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนและสิ ง หาคมที่ 3.09×103±4.17x103 ตั ว /100 ลู ก บาศก์ เ มตร
เป็น 5.63×103±5.53x103 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน และการศึกษาของมลธิราและ
คณะ(2559) ที่ทาการลากแพลงก์ตอนตามแนวดิ่งด้วยถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตา 125 และ 200 ไมโครเมตร โดยมีความ
หนาแน่นในในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์และเมษายน) เฉลี่ย 450x105 และ 232x105 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับและ
ลดลงในฤดูฝน (มิถุนายน) เฉลี่ย 158x105 และ 74x105 ตัว /100 ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ และการศึกษาของ วดีพร
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และคณะ (2560) พบความหนาแน่นเฉลี่ยในฤดูแล้ง(มกราคม) เฉลี่ย 2.71×105±0.53x105 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร และ
มีความหนาแน่นลดลงในฤดูฝน (กรกฎาคม) เฉลี่ย 1.36×106±2.28x106 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร
ในการศึกษาด้านความแตกต่างของความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในเชิงพื้นที่นั้น เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยของ
ทุกเดือน พบว่าพื้นที่ทับสะแกมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ มากที่สุด โดยพื้นที่เขาแดงและกุยเหนือจะมีความ
หนาแน่นที่ใกล้เคียงกัน และพื้นที่บางสะพานเป็นพื้นที่ ที่มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์น้อยที่สุด ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาในภาพรวมของทุกสถานีนั้น พบว่า ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นคือ Calanoid
copepods มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม กลุ่ม Brachyuran larvae ในแต่ละพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
ที่แตกต่างกัน โดยในพื้นที่เขาแดงมีความหนาแน่นมากขึ้นในฤดูมรสุม ส่วนในพื้นที่กุยเหนือ พบความหนาแน่นลดลง
ในช่วงฤดูมรสุมและหลังฤดูมรสุม ในพื้นที่ทับสะแกพบว่า ความหนาแน่นลดลงในฤดูมรสุมและเพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม
และในพื้นที่บางสะพาน พบว่ามีความหนาแน่นลดลงในช่วงมรสุม และหายไปหลังฤดูมรสุม และกลุ่มที่น่าสนใจคือ
กลุ่ม Tunicate พบความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมากในฤดูมรสุ ม และมีความหนาแน่นลดลงจนถึงหายไป หลังฤดูมรสุม
ซึ่งจากความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ที่ศึกษามาในภาพรวมพบว่า พื้นที่นนี้ ับว่ามีศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหาร
ของสัตว์นาที
้ ่สมบูรณ์พนื้ ที่หนึ่งเมื่อเทียบกับพืน้ ที่บริเวณอื่น ๆ ที่มีการศึกษามา
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สนับสนุนการวิจัยจากสานักสนับสนุนงานวิจัย สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุ ณ ที ม นิ สิ ต จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ดิ น ตะกอนและสิ่ ง แวดล้ อ มทางน้ า ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยาประมง และ
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ออกสารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นอย่างดี
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การบรรเทาความเครียดจากความเค็มของข้าวระยะต้นกล้า (Oryza sativa L. cv. KDML105)
ด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติก
Alleviation of salinity stress in seedling of rice (Oryza sativa L. cv. KDML105)
by IAA-producing bacteria
ธนากร แสงสง่า1* ธิดา วิเศษพันธ์1 กนกวรรณ ไชยวงศ์1 และ ธารทิพย์ รัตนะ1
Thanakorn Saengsanga1*, Thida Wisedphan1, Kanokwan Chaiyawong1 and Tarntip Rattana1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาอิท ธิ พ ลของการใช้ แ บคที เ รี ย สั ง เคราะห์ ก รดอิ น โดล-3-อะซี ติก ในการลดผลกระทบ
ความเครียดจากความเค็มของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระยะต้นกล้าที่ปลูกในสภาวะดินเค็ม (12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร)
โดยนาเมล็ดข้าวแช่ในแขวนลอยเซลล์ที่ปรับค่า OD600 เท่ากับ 1 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนาเมล็ดข้าวทดสอบเพาะ
ในจานเพาะจนครบ 7 วันจึงวิเคราะห์อัตราการงอก พบว่าข้าวที่ได้รับแบคทีเรีย มีอัต ราการงอกเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) และหลังจากนั้น 10, 20 และ 30 วันหลังการย้ายปลูก
(DAT) ภายใต้แสงธรรมชาตินาข้าวแต่ละกรรมวิธีมาวิเคราะห์ความยาวยอด ความยาวราก มวลชีวภาพและปริมาณ
รงควัตถุ พบว่าข้าวที่ได้รับเชื้อในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE (Enterobacter sp. NRRU-N13, NRRU-N20, NRRUN21 และ NRRU-D47) และ Rice+NaCl+Bacillus (Bacillus sp. NRRU-D40) มีความยาวยอด ความยาวราก มวลชีวภาพ
และปริมาณรงควัตถุเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวที่ไม่ได้รับเชื้อ ซึ่งผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียนี้มผี ลส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะเครียดจากความเค็ม
คาสาคัญ: ข้าว ดินเค็ม, แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช, สภาวะเครียดความเค็ม
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Abstract
This study investigated the effect of IAA-production bacteria in alleviating salinity stress in KDML105 rice
seedlings cultivated in saline conditions (12 dSm-1). Bacterial suspensions were adjusted to OD600=1 and sterile
rice seeds were inoculated for 12 h. Inoculated rice seeds were germinated in Pertri disc grown for 7 days and
then germination percentage was observed. Rice seeds inoculated with bacteria significant increased germination
percentage when compared with un-inoculated plants (p<0.01). After 10, 20 and 30 days after transplanting
(DAT) under natural light condition, rice seedlings growth in terms of shoot and root length, biomass and pigment
contents of seedlings were measured. The results revealed that shoot and root length, biomass and pigment
contents of Rice+NaCl+CE (Enterobacter sp. NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-N21 and NRRU-D47) and
Rice+NaCl+Bacillus (Bacillus sp. NRRU-D40) treatments increased significantly over the un-inoculated plants
(p<0.01). Our results indicated these bacteria possessed beneficial effects on rice plant growth under salinity
stress.
Keywords: rice, saline soil, Plant growth promoting rhizobacteria, salt stress

บทนา
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญของประเทศไทยแนวโน้มตลาดการส่งออกข้าวไทยในปี 2559 คาดว่ามี
ปริมาณส่งออก 9,883,289 ตัน มีมูลค่ากว่า 4,401 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 154,434 ล้านบาท (สมาคมผู้ส่งออกข้าว
ไทย, 2560) ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวประมาณ 56.30 ล้านไร่ โดยมีการปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 35.52 ล้านไร่ หรือร้อยละ 63.10 ของพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวทั้งประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมามี
พื้นที่ปลูกข้าว 3,342,326 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 9.68 มากที่สุดของพื้นที่ในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวพันธุ์ดี (กรมการข้าว, 2560) แต่เกษตรกรมักประสบประสบกับปัญหาดินเค็มซึ่ง
เป็นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ผลผลิตลดน้อยลงเนื่องจากมีการแพร่กระจายของดินเค็มเป็นบริเวณกว้างโดยพบดินเค็ม
ประมาณ 12,808,727 ไร่ มีพ้ืนที่บริเวณคราบเกลือบนผิว ดินน้อยกว่าร้อยละ 1 ถึงมากกว่าร้อยละ 50 รวมจานวน
3,849,254 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยแยกตามระดั บความเค็มหรือคราบเกลือบนผิวดิน
มากกว่าร้อยละ 50 จานวน 71,070 ไร่ (ร้อยละ 0.55) ร้อยละ 10-50 จานวน 115,872 ไร่ (ร้อยละ 0.91) ร้อยละ
1-10 จานวน 1,473,636 ไร่ (ร้อยละ 11.50) และน้อยกว่าร้อยละ 1 จานวน 2,188,676 ไร่ (ร้อยละ 17.09) ของพื้น
ที่ดินเค็มทั้งหมดกระจายทุกพื้นที่ทั้ง 32 อาเภอ (สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 2556) ผลกระทบจากปัญหา
ดิ น เค็ ม ส่ ง ผลต่ อ การเพาะปลู ก เป็ น บริ เ วณกว้ า ง โดยมี ร ายงานว่ า ข้ า วที่ เ จริ ญ เติ บ โตภายใต้ ส ภาวะความเค็ ม
12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร (dS/m) มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงกว่าร้อยละ 50 (ธนากร แสงสง่า , ชโลธร อู่แก้ว และ
กฤษฎา รอดสันเทียะ, 2560) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าข้าวสามารถทนทานต่อความเค็มได้ถึง 16.3 เดซิซีเมนต์ต่อ
เมตร (Khan MSA, Hamid A and Karim MA, 1997) แต่ที่ระดับความเค็มสูง ๆ จะมีผลชะลอการงอกของข้าวให้ช้าลง
(Hakim MA, Juraimi AS, Begum M, Hanafi MM, Ismail MR and Selamat A, 2010) จะเห็นว่าความเค็มมีผลโดยตรง
ต่อการเกษตรทาให้การเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพของพืชลดลง สาหรับการปลูกขาวในพื้ นที่ดินเค็มจะสังเกตเห็น
ได้จากต้นข้าวมีการเจริญเติบโตไม่สม่าเสมอ มีการแตกกอน้อย ลาต้นแคระแกร็น ปลายใบไหม้และม้วนงอ หรือถ้าใน
ระยะออกรวงจะทาให้ข ้า วเมล็ด ลีบ และให้ผ ลผลิต น้อ ย หรือ หากดิน เค็ม จัด ต้น ข้า วอาจจะตายเป็น หย่อ ม ๆ
เนื่อ งจากความเค็ม หรือ เกลือ ที่ส ะสมในดิน จะยับยั้งหรือ ชะลอการเจริญ เติบโตของพืช โดยรบกวนกระบวนการ
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สังเคราะห์ด้วยแสง การคายน้า ความหนาแน่นของปากใบและการชักนาการเปิดปิดของปากใบลดน้อยลงกว่าในพืชที่
อยู่ ใ นสภาวะปกติ (Chaves MM, Flexas J and Pinheiro C, 2009) และเป็ น สาเหตุ ข องภาวะเครี ย ดออกซิ เ ดชั น
(Oxidative stress) เกิ ด Reactive oxygen species (ROS) หลายชนิด ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายต่ อ เซลล์ ขาดสมดุ ล ของ
ฮอร์โมนพืชและการลาเลี ยงสารอาหาร ความผิดปกติทางสรีรวิทยาและความอ่อนแอต่อโรคพืชจนทาให้ผลผลิต
น้อยลงหรืออาจตายได้ (ธนากร แสงสง่า, 2557)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรโดยใช้ไรโซแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
(Plant growth promoting rhizobacteria, PGPR) ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้แบคทีเรียทั้งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
และลดผลกระทบความเค็ ม ต่ อ การปลู ก ข้ า วได้ (Sarkar A, Ghosh PK, Pramanik K, Mitra S, Soren T, Pandey S,
Mondal MH and Maiti TK, 2017) อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาดินเสื่อ ม
คุณภาพจากการใช้ปุ๋ยเป็นระยะเวลานานได้ มีรายงานว่า Enterobacter spp. เป็นจุลินทรีย์กลุม่ ที่มีประสิทธิภาพในการ
ลดผลกระทบความเครี ย ดจากความเค็ ม และสามารถสร้ า งสารส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตได้ ห ลายชนิ ด อาทิ
Enterobacter cloacae สายพันธุ์ Al2N, Al3Bt, Al9Sa, Al6G, Al7Kla สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต
ข้ า วได้ (Suprapta DN, Maulina NMI and Khalimi K, 2014) และบางสายพั น ธุ์ เช่น Enterobacter sp. P23 นอกจาก
สร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตแล้วยังสามารถสร้างแอนติออกซิแดนท์เอนไซม์และเอทิลีนช่วยบรรเทาความเครียด
จากความเค็มได้อีกด้วย (Sarkar A et al., 2017) Bacillus sp. ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ นามาใช้ในการควบคุมและส่งเสริม
การเจริ ญ เติ บ โตของข้ า วได้ ดี (Kumar K, Reddy MS, Kloepper JW, Yellareddygari SKR, Lawrence KS, Zhou XG,
Sudini H, Miller ME, Podile AR, Surendranatha EC, Niranjana SR and Nayak S, 2011) เพราะสามารถสร้ า งสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น กรดอินโดล-3-อะซีติกได้ (Indole-3-acetic acid, IAA) (Laskar and Sharma,
2013) ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชที่สาคัญชนิดหนึ่งในกลุ่มออกซิน (Auxin) ช่วยกระตุน้ การงอกของเมล็ด (Slavov S, Onckelen
HV, Batchvarova R, Atanassov A and Prinsen E, 2003) และแบ่งเซลล์บริเวณปลายยอดและราก (San-Francisco S,
Houdusse F, Zamarreno AM, Garnica M, Casanova E and Garcia-Mina JM, 2005)
ดังนั้นในการศึกษาได้ใช้ Enterobacter sp. สายพันธุ์ NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-N21, NRRU-D47 และ
Bacillus sp. NRRU-D40 ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติก ที่แยกได้จากดินเค็มรอบรากข้าว
(Saengsanga T, 2017) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแบคทีเรียดังกล่าวในรูปแบบการใช้เชื้อผสม (Mixed culture)
ในการบรรเทาความเครียดจากความเค็มและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูก
ในสภาวะดินเค็ม เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้สามารถเพาะปลูกในพื้นที่ดินเค็ม
มีผลผลิตสูงตอบสนองต่อการผลิตข้าวแบบอุตสาหกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาผลของการใช้เชื้อผสมของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกในการบรรเทาความเครียด
จากความเค็มและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาวะดินเค็ม

วิธีวิทยาการวิจัย
สายพันธุ์ข้าว
การศึกษานี้ใช้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. KDML105) เก็บรวบรวมจากเกษตรกรในอาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
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แบคทีเรียทีใ่ ช้ในการศึกษาและชุดการทดลอง
แบคทีเรีย 2 สกุล 5 ชนิด เป็นแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินเค็มรอบรากข้าวจากอาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา (15°11′54″N 102°4′10″E) (Saengsanga T, 2017) เป็นแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-แอซีตกิ ได้รับ
การระบุ ช นิ ด ด้ ว ย 16S rDNA sequence และล าดั บ เบสของยี น นี้ ไ ด้ ร ายงานไว้ ใ นธนาคารยี น (GenBank) ดั ง นี้
Enterobacter sp. NRRU-N13 (Accession no. KP271351) Enterobacter sp. NRRU-N20 (Accession no. KP271349)
Enterobacter sp. NRRU-N21 (Accession no. KP271350), Enterobacter sp. NRRU-D47 (Accession no. KP271351)
และ Bacillus sp. NRRU-D40 (Accession no. KP271347) และมีชุดการทดลอง (Treatments) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 Rice+NaCl คือ ข้าวที่เจริญเติบโตในดินเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร
ชุดการทดลองที่ 2 Rice+NaCl+CE คือ ข้าวที่ได้รับ Combined Enterobacter ประกอบด้วย Enterobacter sp.
NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-N21 และ NRRU-D47 เจริญเติบโตในดินเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร
ชุดการทดลองที่ 3 Rice+NaCl+Bacillus คือ ข้าวที่ได้รับ Bacillus sp. NRRU-D40 เจริญเติบโตในดินเค็ม 12
เดซิซีเมนต์ต่อเมตร
ชุดการทดลองที่ 4 Rice+NaCl+CE+Bacillus คือ ข้าวที่ได้รับ Combined Enterobacter และ Bacillus sp. NRRU-D40
ชุดการทดลองที่ 5 Rice without NaCl คือ ข้าวที่ได้เจริญเติบโตในดินปกติ
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวทดสอบ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์โดยแช่เมล็ดพันธุ์ในน้าสะอาดแล้วเลือกเฉพาะเมล็ดที่จมน้ามาผึ่งลมให้แห้ง
ก่อนที่จะนาไปฆ่าเชือ้ ที่ผิวตามวิธีการของ Oyebanji OB, Nweke O, Odebunmi ON, Galadima BM, Idris S, Nnodi UN,
Afolabi AS and Ogbadu GH (2009) มีขั้นตอนดังนี้ ล้างเมล็ดข้าวด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 เป็นเวลา 3 นาที จากนั้น
นาเมล็ดข้าวแช่ในสารละลาย NaOCl เข้มข้นร้อยละ 6 เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นล้างน้ากลั่นปลอดเชื้อ 3 ครั้ง จะได้
เมล็ดข้าวทีป่ ราศจากเชื้อ
การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย
น าโคโลนีเดี่ ย วของแบคที เรี ย ที่ เจริ ญ บนอาหาร Nutrient agar (NA) มาเพาะเลี้ย งใน Nutrient broth (NB)
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มเขย่าที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความเร็ว 150 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
ถ่ า ยเชื้อ ตั้ง ต้น (2% Inoculum size) ลงอาหาร NB ปริ ม าตร 50 มิล ลิ ลิ ต ร บ่ ม เขย่า ที่ อุ ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ความเร็ว 150 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ปั่นเก็บเซลล์ ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Hettich MIKRO, Germany) และ
ละลายเซลล์ในสารละลาย Normal saline (0.85 % (w/v) NaCl) ปรับสารละลายเซลล์ให้มีค่าความทึบแสงที่ความยาว
คลื่น 600 นาโนเมตรเท่ากับ 1 (Optical density หรือ OD600 =1) (Evolution 600 UV-Vis Spectrophotometer, USA) จะ
ได้หัวเชื้อสาหรับการทดสอบ การใช้เชื้อผสมจะสมสารละลายแบคทีเรียในอัตราส่วนที่เท่ากันทุก ๆ ชนิด
อิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีตกิ ต่อการงอกของข้าวภายใต้สภาวะเครียดจาก
ความเค็ม
เพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวในจานเพาะชุดการทดลองละ 3 ซ้า ๆ ละ 100 เมล็ด โดยการแช่เมล็ดข้าวในแขวนลอย
เซลล์ที่ปรับค่า OD600 เท่ากับ 1 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นเพาะเมล็ดในจานเพาะที่เทราดด้วยสารละลาย NaCl ที่
ระดับความเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร หรือเข้มข้น 131.4 มิลลิโมลาร์ (NaCl 640 มิลลิกรัมต่อลิตร มีระดับความเค็ม
เท่ากับ 1 เดซิซีเมนต์ตอ่ เมตร) จานวน 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน โดยในแต่ละวันของการทดลองจะนับจานวนเมล็ด
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ที่งอกและในวันสุดท้ายของการทดลองจะสุ่มต้นกล้าข้าวจานวน 10 ต้นวัดความยาว น้าหนักแห้งของยอดและราก โดย
การวัดน้าหนักแห้งจะนาต้นข้าวอบที่ 70 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมงเพื่อกาจัดน้าในเซลล์จากนั้นวิเคราะห์น้าหนัก
ด้วยเครื่องชั่งดิจติ อลความละเอียด 0.0001 กรัม (Denver Instrument, USA) คานวณร้อยละการงอกและ Vigor index
(Jegathambigai V, Wijeratnam RSW and Wijesundera RLC, 2009) ดังนี้
ร้อยละการงอก = (จานวนเมล็ดที่งอก/ จานวนเมล็ดทั้งหมด) x 100
Vigor index = ร้อยละการงอก x (ความยาวยอด + ความยาวราก)
การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิในสภาวะเครียดจากความเค็ม
นาเมล็ดพันธุ์ข้าวแช่ในแขวนลอยเซลล์แบคทีเรียที่ปรับความเข้มข้น OD600 เท่ากับ 1 นาน 12 ชั่วโมงจากนัน้
ย้า ยปลู ก ลงกระถางซึ่ ง เติม ด้ ว ยสารละลาย NaCl ที่ ระดั บความเค็ ม 12 เดซิ ซี เมนต์ต่อ เมตร โดยทาการทดลอง
เปรียบเทียบกับข้าวที่ไม่ได้รับแบคทีเรียภายใต้อุณหภูมิแ ละแสงธรรมชาติ ระหว่างทดลองรักษาระดับน้าให้เหนือดิน
ประมาณ 5 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างข้าวอายุ 10, 20 และ 30 วันหลังการย้ายปลูก (Days after transplanting, DAT)
วิเคราะห์ความยาวและน้าหนักแห้งของยอดและราก การวัดน้าหนักแห้งจะนาต้นข้าวอบทีอ่ ุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 72 ชั่วโมงเพื่อกาจัดน้าภายในเซลล์ จากนั้นจึงวิเคราะห์น้าหนักแห้งหรือมวลชีวภาพด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล
ความละเอียด 0.0001 กรัม (Denver Instrument, USA)
การศึกษาปริมาณรงควัตถุ
วัดปริมาณรงควัตถุประกอบด้วยคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี คลอโรฟิลล์รวมและแคโรทีนอยด์สะสมในใบ
ข้าวอายุ 10, 20 และ 30 DAT โดยนาตัวอย่างใบ 250 มิลลิกรัม บดให้ละเอียดด้วยโกร่งบดยาและสกัดรงควัตถุด้วย
อะซิโตนความเข้มข้นร้อยละ 80 ปริมาตร จนเนื้อเยื่อเป็นสีขาวใส จากนั้นนาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5,000 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 5 นาทีเพื่อแยกกากแล้วปรับปริมาตรเป็น 5 มิลลิลิตร และนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 480, 645 และ 663 นาโนเมตร (Evolution 600 UV-Vis Spectrophotometer, USA) น าค่ า ที่ ไ ด้ ม าค านวณหา
ปริมาณรงควัตถุในหน่วยมิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักสด (Meher, Shivakrishna P, Ashok-Reddy K and Manohar-Rao
D, 2017) ดังนี้
คลอโรฟิลล์ เอ = [(12.7×A663 – 2.69×A645) x (V/1000)xW]
คลอโรฟิลล์ บี = [(22.9 ×A645 – 4.68 ×A663) x (V/1000)xW]
คลอโรฟิลล์รวม = [(20.2xA645 + 8.02xA663) x (V/1000)xW]
แคโรทีนอยด์รวม = [A480+(0.114xA663)-(0.638-A645) x (V/1000)xW]
เมื่อ
A คือ ค่าการดูดกลืนแสงในแต่ละช่วงแสง
V คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารสกัดคลอโรฟิลล์ในอะซีโตนร้อยละ 80
W คือ น้าหนักสดของพืช
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทาการทดลอง 3 ซ้า เพื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ความคลาดเคลื่อน (SD) และความแปรปรวน (ANOVA)
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan
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ผลการศึกษา
อิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีตกิ ต่อการงอกของข้าวภายใต้สภาวะเครียดจาก
ความเค็ม
จากการศึกษาอิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกต่อการบรรเทาหรือลดความเครียด
จากความเค็ม โดยวิเคราะห์อัตราการงอกของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (O. sativa L. cv. KDML105) อายุ 7 วัน โดยทา
การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวในน้าที่มีความเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร พบว่าที่ระดับความเค็มทดสอบมีผลยับยั้งการงอก
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p<0.01) แต่เมื่อมีการเติมแบคทีเรียในชุดการทดลอง
Rice+NaCl+CE, Rice+NaCl+Bacillus และ Rice+NaCl+CE+Bacillus ผลการทดลองพบว่าการเติมแบคทีเรียทั้ง 3 ชุดการ
ทดลองมีผลต่ออัตรางอก ความยาวราก ความยาวยอดและ Vigor index แตกต่างกับกลุ่มข้าวที่ไม่ได้รับแบคทีเรีย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวที่เพาะในสภาวะที่ไม่มีเกลือ พบว่ามีอัตรางอก
ความยาวราก ความยาวยอดและ Vigor index มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.01) (ตารางที่ 1)
กล่าวคือข้าวที่เพาะในความเค็มเมื่อได้รับแบคทีเรียทั้ง 3 ชุดการทดลองมีอัตราการงอกและการเจริญไม่แตกต่างจาก
ข้าวข้าวที่ปลูกในสภาวะปกติ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแบคทีเรียมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว
ภายใต้สภาวะความเครียดจากความเค็มที่ระดับ 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร
ตารางที่ 1 อิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกต่อการงอก ความยาวยอดและราก และ Vigor
index ของข้าวอายุ 7 วันที่งอกในสภาวะเครียดจากความเค็ม
อัตราการงอก ความยาวยอด ความยาวราก
Vigor index
ชุดการทดลอง
(ร้อยละ)
(มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
a
a
Rice+NaCl
95.33±2.08
2.95±0.34
4.45±1.80a
704.6±195a
Rice+NaCl+CE
99.67±0.58b
6.08±0.45b
9.05±0.88b
1508±129b
Rice+NaCl+Bacillus
99.33±0.58b
6.05±0.42b
10.06±0.75b
1600±67b
Rice+NaCl+CE+Bacillus
99.67±0.58b
6.27±0.26b
11.14±1.36b
1735±115b
Rice without NaCl
99.00±1.00b
6.41±0.66b
9.98±1.06b
1622±160b
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SD และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 (p<0.01) ในแต่ละช่วงเวลา
การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิในสภาวะเครียดจากความเค็ม
การศึกษาอิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีตกิ ต่อในรูปแบบเชื้อผสมต่อการเจริญเติบโต
ของข้าวในระยะต้นกล้าซึ่งปลูกในดินที่มคี วามเค็ม 12 เดซิซีมนี ต่อเมตร วิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตจากความยาว
ยอด ความยาวรากและมวลชีวภาพ ในวัน 10, 20 และ 30 DAT ได้ผลการทดลอง ดังนี้
ความยาวยอด
จากการวิเคราะห์ความยาวยอดของข้าวอายุ 10 DAT (ภาพที่ 1) พบว่าข้าวที่ปลูกในสภาวะปกติมีความยาวยอด
สู งสุ ด 28.87±1.15 เซนติเมตร รองลงมาคื อข้ าวที่ ปลู กร่ วมกั บการเติมแบคที เรี ยในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE และ
Rice+NaCl+CE+Bacillus ต้นกล้าข้าวมีความยาวยอด 19.53±1.50 และ 17.37±0.67 เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งในชุดการทดลอง
Rice+NaCl+CE ความยาวรากมีความแตกต่างกับข้าวที่ปลูกในดินเค็ม (Rice+NaCl) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01)
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ในข้าวอายุ 20 DAT ข้าวในทุก ๆ ชุดการทดลองมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึน้ โดยข้าวที่ปลูกในสภาวะปกติ
ยั ง คงมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตสู ง สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บข้ า วที่ ป ลู ก ในสภาวะดิ น เค็ ม พบว่ า ในชุ ด การทดลอง
Rice+NaCl+Bacillus และ Rice+NaCl+CE มีผลทาให้ข้าวที่ปลูกในดินเค็มมีความยาวยอดเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) โดยมีความยาว 31.17±1.16 และ 28.07±0.81 เซนติเมตร ตามลาดับ ในขณะที่ข้าวปลูกในดินเค็ม
ไม่ได้รับเชื้อมีความยาวยอดเพียง 20.90±2.25 เซนติเมตร
ในทานองเดียวกันเมื่อข้าวอายุ 30 DAT การเติมแบคทีเรียมีความทาให้ความยาวยอดเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ
ในทุกชุดการทดลอง (p<0.01) มากกว่า 1.2-1.4 เท่า โดยชุดการทดลองที่ได้รับ Bacillus sp. NRRU-D40 ในชุดการ
ทดลอง Rice+NaCl+Bacillus ต้นกล้าข้าวมีความยาวยอดสูงสุด 38.06±2.17 เซนติเมตร รองลงมาชุดการทดลอง
Rice+NaCl+CE และ Rice+NaCl+CE+Bacillus ต้นกล้าข้าวมีความยาวยอด 36.43±0.31 และ 34.60±0.87 เซนติเมตร
ตามลาดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเติมแบคทีเรียในทุกชุดการทดลองมีผลทาให้ข้าวอายุ 10, 20 และ
30 DAT ทาให้ขา้ วที่ปลูกในดินเค็มมีความยาวยอดเพิ่มมากขึน้ (p<0.01)
ความยาวราก
การวิเคราะห์ความยาวรากโดยเก็บตัวอย่างข้าวด้วยความระมัดระวังเพื่อนามาวัดความยาวรากของข้าวอายุ
10, 20 และ 30 DAT โดยเปรียบเทียบผลของการเติมแบคทีเรียเช่นเดียวกับความยาวยอด ผลการทดลองพบว่าการ
เติมแบคทีเรียมีผลทาให้ความยาวรากเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 2) โดยข้าวอายุ 10 DAT นั้นแม้ว่าความยาวรากของชุดการ
ทดลองที่เติมแบคทีเรียจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบค่า เฉลี่ยแล้วกลับพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (p>0.01)
อย่างไรก็ตามเมื่อข้าวอายุเพิ่มมากขึ้นที่ 20 DAT ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้าวที่ ไ ด้ รับ
Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) หรือ Bacillus sp. NRRU-D40 (Rice+NaCl+Bacillus) แบคทีเรียมีผลกระตุ้นให้
รากยืดยาวมากขึน้ โดยมีความยาวราก 13.27±2.25 และ 10.17±1.07 เซนติเมตร เพิ่มมากขึน้ ประมาณ 2 และ 1.5 เท่า
ตามลาดับ ในขณะที่ขา้ วที่ไม่ได้รับเชื้อมีความยาวราก 6.57±1.37 เซนติเมตร แต่ในชุดการทดลองที่ใช้เชื้อผสม ร่วมกัน
ทั้ง 5 ชนิดนัน้ ไม่มผี ลในการกระตุน้ ความยาวรากของข้าว (p>0.01)
เมื่อข้าวมีอายุครบ 30 DAT ในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE ซึ่งข้าวได้รับ Combined Enterobacter และชุด
การทดลอง Rice+NaCl+Bacillus หรือชุดการทดลองที่ขา้ วได้รับ Bacillus sp. NRRU-D40 แบคทีเรียมีอทิ ธิพลทาให้ราก
ข้าวยืดยาวเพิ่มมากขึ้นแตกต่างจากข้าวที่ไม่ได้รับเชื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) และเป็นที่น่าสนใจมากเมื่อ
พบว่าข้าวที่ปลูกในดินเค็มแต่ถ้าได้รับเชื้อ Combined Enterobacter จะทาให้รากข้าวมีความยาวมากกว่าข้าวที่ปลูกใน
สภาวะดินไม่เค็ม (Rice without NaCl) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) (ภาพที่ 2) ซึ่งผลการทดลองชี้ให้เห็น ว่า
แบคทีเรียสามารถกระตุ้นการยืดยาวของรากได้แม้วา่ เติบโตในสภาวะดินเค็ม
มวลชีวภาพ
ผลการวิเคราะห์มวลชีวภาพหรือน้าหนักแห้งของข้าวแสดงในภาพที่ 3 จากผลการทอลองจะเห็นว่าในข้าว
อายุ 10 DAT จะยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของน้าหนักแห้ง ยกเว้นในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE เมื่อข้าวที่ได้รับ
Combined Enterobacter จะมี ม วลชี ว ภาพเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.01) โดยมี น้ าหนั ก สู ง สุ ด
0.0314±0.0011 กรัม และเมื่อข้าวมีอายุครบ 20 DAT ข้าวมีการเจริญเติบโคและมีน้าหนักเพิ่มมากขึ้นแต่มวลชีวภาพ
เพิ่มขึ้นแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.01) กับชุดการทดลองที่ไม่ได้รับการเติมแบคทีเรีย จนกระทั่งข้าวมี
การปรับตัวและเจริญเติบโตเพิ่มมากขึน้ ในวันที่ 30 DAT ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กลุ่มการทดลองที่
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ความยาวยอด (เซนติเมตร)

ได้รับแบคทีเรียนั้นมีมวลชีวภาพสูงขึ้นจากกลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
Bacillus sp. NRRU-D40 (Rice+NaCl+Bacillus) หรือ Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) มีอทิ ธิพลต่อมวลชีวภาพ
สูงสุด 0.1388±0.0141 และ 0.1242±0.0227 กรัม เพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มข้าวที่ไม่ได้รับแบคทีเรีย (0.0624±0.006
กรัม) ประมาณ 2 เท่า โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01)
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ความยาวราก (เซนติเมตร)

ภาพที่ 1 อิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีตกิ ต่อความยาวยอดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของข้าวอายุ
10, 20 และ 30 DAT โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01)
ในแต่ละช่วงเวลา
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ภาพที่ 2 อิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีตกิ ต่อความยาวรากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของข้าวอายุ
10, 20 และ 30 DAT โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01)
ในแต่ละช่วงเวลา
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ภาพที่ 3 อิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกต่อมวลชีวภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของข้าว
อายุ 10, 20 และ 30 DAT โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(p<0.01) ในแต่ละช่วงเวลา
ปริมาณรงควัตถุ
ผลการศึกษาปริมาณรงควัตถุได้แก่ คลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม
พบว่าแบคทีเรียมีผลทาให้ปริมาณรงควัตถุทั้ง 4 ชนิดในข้าวเพิ่มขึ้นได้แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ ับข้าวที่ไม่ได้
รับแบคทีเรีย (p<0.05) ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 3 โดยที่ข้าวอายุ 10 DAT ชุดการทดลองที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ
คลอโรฟิ ล ล์ บีแ ละคลอโรฟิ ล ล์ รวมสู ง สุ ด คื อ ข้ า วที่ ไ ด้ รับแบคที เ รี ย Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) มีค่ า
เท่ากับ 10.49±0.98, 4.47±0.35 และ 18.24±1.61 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักสด ตามลาดับ แต่ในข้าวอายุ 20 DAT
ปริมาณคลอโรฟิล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวมสูงสุด (11.17±1.13, 4.60±0.52 และ 19.24±2.00 มิลลิกรัม
ต่อกรัมน้าหนักสด) สามารถพบได้ในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE+Bacillus และให้ผลเช่นเดียวกับข้าวอายุ 30 DAT
(ตารางที่ 2) นอกจากนี้จากข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อข้าวมีอายุเพิ่มมากขึน้ ปริมาณคลอโรฟิล์จะมีแนวโน้มลดน้อยลง
ตามอายุข้าวที่เพิ่มมากขึน้ ส่วนปริมาณแคโรทีนอยด์รวมการเติมแบคทีเรียทาให้แคโรทีนอยด์รวมเพิ่มมากขึ้นโดยพบ
สู ง สุ ด 0.60±0.08 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ก รั ม น้ า ห นั ก ส ด ข อ ง ข้ า ว อ า ยุ 1 0 DAT ที่ ไ ด้ รั บ Bacillus sp. NRRU-D40
(Rice+NaCl+CE+Bacillus)
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ตารางที่ 2 ปริมาณรงควัตถุของข้าวขาวดอกมะลิที่ได้รับการเติมด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกอายุ
10, 20 และ 30 DAT
ปริมาณรงควัตถุ (มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักสด)
ชุดการทดลอง
คลอโรฟิลล์เอ
คลอโรฟิลล์บี
10 DAT
20 DAT
30 DAT
10 DAT
20 DAT
30 DAT
Rice+NaCl
7.32±0.56a 6.76±1.20a 4.52±0.81a 3.47±0.16a 3.35±0.96ab 2.80±0.31a
Rice+NaCl+CE
10.49±0.98c 7.27±0.88a 7.03±1.02c 4.47±0.35c 3.01±0.34a 3.47±0.37b
Rice+NaCl+
9.66±1.05bc 11.17±1.13b 6.60±0.62bc 4.18±0.44bc 4.60±0.52b 2.71±0.20a
Bacillus
Rice+NaCl+CE+
8.32±0.48b 9.37±1.09ab 8.59±0.89d 3.64±0.23ab 3.55±0.33ab 4.67±0.52c
Bacillus
Rice without NaCl 10.60±1.38c 10.51±2.56b 5.31±0.45ab 4.58±0.46c 4.42±1.03b 3.16±0.16ab
คลอโรฟิลล์รวม
แคโรทีนอยด์รวม
Rice+NaCl
13.10±0.88a 12.26±2.56a 8.80±1.36a 0.32±0.06a 0.25±0.11a 0.05±0.01a
Rice+NaCl+CE
18.24±1.61c 12.55±1.49a 12.73±1.71c 0.47±0.05ab 0.60±0.21ab 0.32±0.14c
Rice+NaCl+
16.86±1.81bc 19.24±2.00b 11.36±0.78bc 0.60±0.17bc 0.46±0.17ab 0.25±0.01bc
Bacillus
Rice+NaCl+CE+
14.57±0.82ab 15.81±1.74ab 16.01±1.68d 0.60±0.08bc 0.50±0.15ab 0.55±0.04d
Bacillus
Rice without NaCl 18.49±2.26c 18.20±4.38b 10.19±0.71ab 0.77±0.17c 0.81±0.38b 0.12±0.06ab
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SD และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 (p<0.01) ในแต่ละช่วงเวลา

อธิปรายและสรุปผล
ข้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความไว (Sensitivity) สูงต่อความเค็มอย่างมาก โดยความเค็มมีผลยับยั้งหรือชะลอ
อัตราการงอก ความเร็วการงอกและพลังงานการงอก และส่งผลให้ความยาวและน้าหนักแห้งของรากและยอดลดลง
อย่างมากเมื่อความเค็มเพิ่มมากขึ้น (ธนากร แสงสง่า และคณะ, 2560) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้แบคทีเรีย
สังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีตกิ ในรูปแบบของเชื้อผสมและเชื้อเดี่ยวต่อการบรรเทาหรือลดผลกระทบจากความเค็ม
ของข้าวขาวดอกมะลิ ซึ่งกรดอินโดล-3-อะซีติก เป็นฮอร์โมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มออกซินทา
หน้าที่เกี่ยวกับการเกิดราก การขยายขนาดและการแบ่งเซลล์ ดังนั้นกิจกรรมการสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติก
หรือออกซินในแบคทีเรียที่สามารถทนเค็มได้จึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับพืชที่เจริญเติบโตในสภาวะเครียดเค็ม เพราะ
ความยาวและพื้นที่ผิวรากขยายขนาดใหญ่มากขึ้นจะทาให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้เพิ่มขึ้น (Boiero L,
Perrig D, Masciarelli O, Penna C, Cassan F and Luna V, 2007) ซึ่งในการทดลองนี้ได้ประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่แยกได้
จากดินเค็มรอบรากข้าว 2 สกุล 5 ชนิด ได้แก่ Enterobacter sp. NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-N21, NRRU-D47
และ Bacillus sp. NRRU-D40 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ การสงเคราะห์
อินโดล-3-อะซีติก การละลายฟอสเฟต การตรึงไนโตรเจนและการสร้างแอมโมเนีย (Saengsanga T, 2017) และ
จัดเป็นแบคทีเรียกลุ่มส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting rhiobacteria, PGPR) โดยมีรายงานว่า
จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติข้างต้นทาให้ การงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวงอกได้เร็วขึ้นและสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ข้าวโดยข้าวที่ได้รับแบคทีเรียจะมีความสูง ความยาวรากและน้าหนักแห้ง เพิ่มมากขึ้นให้ (Ashrafuzzaman M, Hossen
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FA, Ismail MR, Hoque MA, Islam MZ, Shahidullah SM and Meon S, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองในการศึกษา
ครัง้ นี้ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการใช้เชื้อผสมนั้นสามารถเพิ่มอัตราการงอกของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระยะต้น
กล้าได้อย่างชัดเจน (p<0.01) โดยข้าวที่ปลูกในสภาวะเค็มมีอัตราการงอกเพียงประมาณร้อยละ 95 แต่เมื่อเติม
แบคทีเรียทั้ง 3 ชุดการทดลองประกอบด้วย Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) และ/หรือ Bacillus sp. NRRUD40 เพิ่มอัตราการงอกถึงร้อยละ 99 นอกจากนี้ความยาวราก ความยาวยอดและ Vigor index ของข้าวอายุ 7 วันยัง
เพิ่มมากขึน้ อย่างชัดเจนเทียบเท่ากับการปลูกข้าวในสภาวะที่ไม่มคี วามเค็มที่ระดับ p<0.01 เช่นเดียวกับการประยุกต์ใช้
แบคทีเรีย Bacillus megaterium UPMR2 และ Enterobacter sp. UPMR18 ในรูปแบบทั้งเชื้อเดี่ยวและเชื้อผสม ซึ่งทั้ง
2 วิธีต่างก็มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการงอกของกระเจี๊ยบภายใต้ความเครียดความเค็ม ได้ (Habib HS, Kausar H
and Saud HM, 2016)
ดินเค็มเป็นสาเหตุของความเครียดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทาเกษตรกรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวระยะต้นกกล้าเมื่อเจริญเติบโตในดินเค็มหรือมีความเข้มข้นของสารละลาย NaCl เพิ่ม
มากขึ้น ความยาวราก ลาต้นน้าหนักและผลผลิตจะลดลง เพราะเกิดความเครียดออสโมติก (Osmotic stress) ทาให้พืช
ดูดน้าภายนอกเซลล์มาใช้ได้ยากขึ้น เกิดความเป็นพิษของไอออน (Ion toxicity) จากโซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์
ไอออน (Cl-) (ธนากร แสงสง่า , 2557) จากผลการศึกษาการปลูกเชื้อ การใช้เชื้อผสมของ Enterobacter spp. และ
Bacillus sp. ในครั้งนีแ้ สดงให้เห็นว่าแบคทีเรียนัน้ สามารถช่วยบรรเทาความเครียดความเค็มของข้าวที่ปลูกในดินเค็มได้
โดยเฉพาะการปลู ก เชื้ อ ในชุ ด การทดลอง Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแบคที เ รี ย
Enterobacter 4 ชนิดได้แก่ และ/หรือ Bacillus sp. NRRU-D40 ข้าวจะมีความยาวยอด รากมวลชีวภาพและปริมาณรงค
วัตถุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียที่ใช้น้ีสามารถลดผลกระทบความเครียดที่
เกิดจาดการปลูกในดินเค็มได้ สอดคล้องกับรายงานของ Orhan F (2016) แบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติก
สายพันธุ์ Bacillus sp. EN1, Zhihengliuella halotolerans EN3 และ Bacillus gibsonii EN6 ช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโต
ของข้าวสาลี (Triticum aestivum) ในสภาวะเครียดความเค็มได้ (200 มิลลิโมลาร์ NaCl) โดยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60-80
กลไกหนึ่ ง ที่ อ าจจะน ามาอธิ บ ายที่ ก ารใช้ ช่ื อ ผสมของ Enterobacter spp. หรื อ Bacillus sp. NRRU-D40 สามารถ
บรรเทาผลกระทบจากความเครียดเกลือและส่งเสริมการเจริญเติบของต้นกล้าข้าวที่เจริญเติบโตในดินเค็มได้ อาจเกิด
จากการสร้างกรดอินโดล-3-อะซีติก การละลายฟอสเฟตในดินและการตรึงไนโตเจนจากบรรยากาศ ดังเช่นที่พบใน
ถั่วที่ปลูกในดินเค็มและได้รับการปลูกเชื้อร่วมกันระหว่าง Pseudomonas และ Rhizobium ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชและลดผลกระทบจากความเค็มได้โดยการสร้างกรดอินโดล-3-อะซีติก (Egamberdieva D,
Jabborova D and Wirth S, 2013)
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชเป็นตัวบ่งชีค้ วามทนความเค็มและตอบสนองต่อความเค็มที่เพิ่มขึ้น (Percival GC,
Fraser GA and Oxenham G, 2013) ความเค็มส่งผลต่อสรีรวิทยาของต้นกล้าข้าวทาให้ต้นกล้าปริมาณคลอโรฟิลล์เอ
คลอโรฟิลล์ เอบี คลอโรฟิลล์รวมและแคโรทีน อยด์ รวมลดลง อาจเนื่องมาจากความเค็มไปรบกวนกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวซึ่งเห็นได้จากผลการทดลอง แต่อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองการใส่เชื้อทาให้ปริมาณ
รงควัตถุทั้งคลอโรฟิลล์และแคโรที นอยด์เพิ่มมากขึ้นจากชุดการทดลองที่ไม่ได้เติมแบคทีเรีย คลอโรฟิลล์ถูกทาลาย
เนื่องจากมีปริมาณไอออนของเกลือมากเกินไปหรือเกิด ROS แล้วไปรบกวนกระบวนเมแทบอลิซึมของเซลล์เป็นผลทา
เซลล์เสื่อมสภาพ (Hassine AB and Lutts S, 2010) ซึ่งแบคทีเรียที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้อาจจะมีกิจกรรมของ ACCdeaminase ที่ ยั ง คงธารงประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการสั งเคราะห์ด้ว ยแสงในข้ าวด้ว ยการลดระดั บเอทิลีนในพืช
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(Habib HS et al., 2016) ดังเช่นที่ Pseudomonas fluorescens YsS6 และ P. migulae 8R6 ช่วยเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์
ในมะเขือเทศที่เจริญเติบโตในสภาวะเครียดความเค็มได้ (Ali S, Charles TC and Glick BR, 2014)
จากผลการทดลองทั้งหมดที่ได้จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าความเค็ม (12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร) มีผลยับยั้งหรือ
ชะลอการเจริญเติบโตของกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทาให้อัตราการงอก ความยาวยอด ความยาวราก มวลชีวภาพและ
ปริ มาณรงควั ตถุ ลดลงแต่เมื่อมีการเติมแบคที เรี ยสั งเคราะห์ กรดอินโดล-3-อะซี ติกมีผลในการลดผลกระทบจาก
ความเครียดความเค็มในข้าวระยะต้นกล้าได้ โดยชุดการทดลองที่ Rice+NaCl+CE คือข้าวที่ได้รับ Combined Enterobacter
ที่ ประกอบด้วย Enterobacter sp. NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-N21 และ NRRU-D47 และชุ ด การทดลอง
Rice+NaCl+Bacillus คือ ข้าวที่ได้รับ Bacillus sp. NRRU-D40 มีผลส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยอาจมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพที่จะใช้ในการลดหรือบรรเทาความเครียดความเค็มได้สูงสุด อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นการศึกษาในระยะ
ต้นกล้าซึ่งเป็นช่วงที่กล้าข้าวมีความไวต่อความเค็มสูงมากยังมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาอิทธิพลของแบคทีเรียดังกล่าว
ต่อการเจริญเติบโตของข้าวในระยะอื่น ๆ จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งองค์ความรู้จากการศึกษาในครั้งนี้จากการใช้
แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและลดผลกระทบ
ความเครียดความเค็มของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ดนิ เค็มได้
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Characterization of Composite Cross Populations from Local Highland Rice and
Photoperiod Insensitive Advanced Lines
มรกต แก้วเสริมศักดิ1*์ , จันทร์จิรา รุ่งเรือง2, ต่อนภา ผุสดี1 และ ศันสนีย์ จาจด1
Morakot Kaewsroamsak1*, Janjira Rungjarean2, Tonapha Pusadee1 and Sansanee Jamjod1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินลักษณะเชิงปริมาณประชากรลูกผสมแบบรวมหมู่ชั่วที่ 3 และ 4
ศึกษาในประชากรลูกผสมรวม ระหว่างข้าวพื้นเมืองจากที่สูง จานวน 2 พันธุ์ (วาเจาะ และ กินบ่เสี้ยง) และข้าวสาย
พันธุ์ก้าวหน้าไม่ไวต่อช่วงแสง 2 สายพันธุ์ (CMU-B2 และ CMU-L2) จานวน 4 คู่ผสม ได้แก่ 1) วาเจาะ x CMU-B2 2)
วาเจาะ x CMU-L2 3) กินบ่เสี้ยง x CMU-B2 4) กินบ่เสี้ยง x CMU-L2 ปลูกลูกผสมชั่วที่ 3 และพันธุ์พ่อแม่ในฤดูนา
ปรังทั้ง 4 ประชากรบันทึกข้อมูลอายุออกดอก ความสูง จานวนรวงต่อต้น และผลผลิตต่อต้น เก็บเมล็ดต้นที่คัดเลือก
รวมกัน นาไปปลูกต่อในชั่วที่ 4 ในฤดูนาปี เก็บข้อมูลเหมือนในชั่วที่ 3 พบว่า ในฤดูนาปีทุกประชากรในลักษณะอายุ
ออกดอกและความสูงมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าฤดูนาปรัง ส่วนผลผลิตและจานวนรวงต่อต้น ในฤดูนาปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าใน
ฤดูนาปรัง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่มีค่าสู งในลักษณะผลผลิตและจานวนรวงต่อต้น แสดงให้เห็นว่า
ประชากรลูกผสมมีฐานพันธุกรรมที่กว้างทาให้สามารถปรับปรุงสองลักษณะนี้ได้ในชั่วถัดไป และการสร้างลูกผสมโดย
ใช้สายพันธุ์ก้าวหน้าไม่ไวต่อช่วงแสงส่งผลให้ลูกผสมออกดอกได้ปกติในฤดูนาปรังและทาให้ลูกผสมมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
คาสาคั: ลูกผสมรวม, พันธุ์พนื้ เมือง, สายพันธุ์ก้าวหน้า
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Abstract
The study aims to evaluate quantitative characteristics of F3 and F4 bulk populations derived from four
crosses between two highland local varieties; Wa Joa (WJ) and Kin Ba Seang (KBS) and two advanced lines; CMUB2 and CMU-L2 (photoperiod insensitivity). The four crosses consist of 1) WJ x CMU-B2, 2) WJ x CMU-L2, 3)
KBS x CMU-B2 and 4) KBS x CMU-L2. The four F3 populations and the parents were grown in the dry season
2014, data were collected at the flowering stage including day to flowering, culm length, and at maturity including
number of panicles plant-1 and grain weight. Then F3 plants were selected for short culm length, high yield and
photoperiod insensitivity, seeds of the individual selected F3 plants were bulked for planting F4 populations in the
wet season. The results showed that F3 bulk populations segregated for photoperiod insensitivity in dry season. All
populations delayed flowering in dry season and had higher culm length than in wet season. Grain weight per
plant and number of panicles/plant all populations in wet season were higher than dry season. Except for KBS x
CMU-L2 which showed similar yield in both seasons. High coefficient of variation indicates broad genetic based of
the bulk populations which can be selected in the later generations.
Keywords bulk populations, local varieties, advanced lines

บทนา
ข้าวพันธุ์พนื้ เมืองมีฐานพันธุกรรมกว้าง ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี [5} รวมทั้งเป็นแหล่ง
ของความหลากหลายทางพันธุกรรม เช่น ทนต่อสภาพแห้งแล้ง ทนต่อดินกรด ต้านโรคพืชและแมลง เป็น ต้น ความ
หลากหลายเหล่านี้อาจเกิดมาจากการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในสถานที่ปลูก รวมไปถึงการคัดเลือกของ เกษตรกรใน
แต่ละท้องถิ่นที่มีความชื่นชอบลักษณะภายนอกที่แตกต่างกัน [5] [10] ทาให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมทั้ งใน
ลักษณะสัณฐาน และสรีระของเมล็ดทั้งภายในประชากรและระหว่าง ประชากร รวมถึงในระดับโมเลกุล [2]
ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองส่วนใหญ่นิยมปลูกบนพื้นที่สูงเพราะปรับตัวได้ดีกว่าพันธุ์สมัยใหม่ เกษตรกรบนที่สูงจึงนิยม
บริโภคข้าวพื้นเมืองเป็นอาหารหลัก และบริโภคภายในครัวเรือนมากกว่าเพื่อการค้าขาย แต่มักพบประสบปัญหาหลาย ๆ
อย่างเช่น ผลผลิ ตไม่เพียงพอต่อการบริ โภคเนื่ องจากเป็ นพั นธุ์ ไวต่อช่วงแสงปลู กได้ ปีละครั้ ง ความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศทาให้ฝนทิง้ ช่วง หรือตกมากกว่าปกติ ทาให้การปลูกล่าช้าและได้ผลผลิตต่า และยังรวมถึงการระบาดของแมลง
บั่วที่เข้าทาลายนาบนพื้นที่สูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีรายงานการระบาดในปี 2554-2555 ของในหลายหมู่บ้านในพื้นที่
สูงของ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่และ อ. แม่ระมาด จ. ตากและทาให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 40% บางพื้นที่พบว่าเสียหาย
หมดทั้งแปลง [1] การเพิ่มความสามารถให้ขา้ วบนพื้นที่สูงต้านทานต่อแมลงบั่วและเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงพันธุ์ให้ไม่
ไวต่อช่วงแสง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เพิ่มความสามารถให้แก่ข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยโครงการปรับปรุงพันธุ์ขา้ วของกลุ่มวิจัย
ทรัพยากรพันธุกรรมและธาตุอาหารพืชที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUPNlab) ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเจ้าต้านทานต่อแมลงบั่ว
ได้สายพันธุ์ก้าวหน้าที่ทนทานต่อแมลงบั่วปรับตัวต่อพื้นที่สูงและไม่ไวต่อช่วงแสงได้จานวนหลายสายพันธุ์ จันทร์จิราและ
คณะ (2557) ได้ประเมินข้าวพันธุ์วาเจาะซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่นิยมปลูกในท้องถิ่นที่ บ้านเลอตอ อ. แม่ระมาด จ. ตาก
ในฤดูนาปี 2556 พบว่ามีการเข้าทาลายของแมลงบั่วมากถึง 40% ขณะที่สายพันธุ์ก้าวหน้า CMU-B2 และ CMU-L2
มีการเข้าทาลายน้อยกว่าและให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์วาเจาะถึงสองเท่า
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การปรั บปรุ งพั นธุ์ แบบรวมหมู่ (bulk breeding) เป็ นวิธีการที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้ างประชากรที่ มี ฐาน
พันธุกรรมที่กว้าง ซึ่งวิธีการนี้ยังสามารถรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้ในประชากรได้อีกด้วย [8] การทดลองนี้
ได้เลือกพันธุ์พนื้ เมืองจากที่สูง ที่ปรับตัวเฉพาะเข้ากับท้องถิ่น มีคุณภาพหุงต้ม ได้แก่พันธุ์วาเจาะจากจังหวัดตากและพันธุ์
กิ นบะเสี้ยงจากจั งหวั ดเชียงใหม่น ามาผสมพั นธุ์ กั บสายพั นธ์ ก้ าวหน้า CMU-L2 และ CMU-B2 ดั งนั้นเพื่อปรั บปรุ ง
ประชากรข้าวพื้นเมืองจากพื้นที่สูงให้มีลักษณะผลผลิตสูง ไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้หลายครั้งต่อปี และมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมไว้ในประชากร จึงได้สร้างประชากรลูกผสมแบบรวมหมู่ระหว่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจากพื้นที่สูงกับข้าวสาย
พันธุ์ก้าวหน้าที่ทนทานต่อการเข้าทาลายแมลงบั่ ว ไม่ไวต่อช่วงแสง ลูกผสมชั่วที่ 2 ปลูกคัดเลือกในแปลงเกษตรกร
หลังจากนัน้ นาประชากร มาปลูกประเมินลักษณะเพื่อศึกษาการตอบสนองต่อการคัดเลือกในประชากรลูกผสมชั่วที่ 3 และ
4 ผลที่ได้จะเป็นประชากรพื้นฐานในการคัดเลือกและข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์ขา้ วพื้นเมืองที่
ปรับตัวสาหรับแต่ละท้องถิ่นดีอยูแ่ ล้วแต่เพิ่มลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้าไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สายพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการทดลอง
สร้างประกรลูกผสมแบบรวมหมู่ชั่วที่ 1 ระหว่างข้าวพื้นเมืองจากที่สูงของ จ.เชียงใหม่ จานวน 2 พันธุ์ วาเจาะ และ
กิ๋นบ่เสี้ยง (WJ และ KBS) กับสายพันธุ์ก้าวหน้าที่ต้านทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง 2 สายพันธุ์ (CMU-B2 และ CMU-L2
) จานวน 4 คู่ผสม ได้แก่ 1) วาเจาะ x CMU-B2 2) วาเจาะ x CMU-L2 3) กิ๋นบ่เสี้ยง x CMU-B2 4) กิ๋นบ่เสีย้ ง x CMU-L2 โดย
ปลูกขยายพันธุ์ที่คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวเมล็ดชั่วที่ 2 แต่ละประชากรในปริมาณเท่า ๆ กัน
ปลูกลูกผสมชั่วที่ 2 ทั้ง 4 ประชากร โดยปลูกคัดเลือกในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของแมลงบั่ว (1) เมื่อถึง
ระยะสุกแก่ คัดเลือกต้นที่รอด สามารถให้ผลผลิตได้ เก็บเกี่ยวในปริมาณเท่า ๆ กันเพื่อใช้เป็นตัวแทนในชั่วที่ 3

วิธีการทดลอง
การประเมินลูกผสมชั่วที่ 3
ปลูกลูกผสมทั้ง 4 คู่ผสมและพันธุ์พ่อแม่ในกระถาง ในฤดูนาปรัง (กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2557) เพื่อคัดเลือกต้นที่
ไม่ไวต่อช่วงแสงเพาะเมล็ดใน petri-dishes ปลูกในกระถางพลาสติก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ปลูก 1 ต้นต่อ
หลุม จานวน 10 ต้นต่อกระถาง ปลูกลูกผสมคู่ละ 300 ต้น พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ละ 50 ต้น หลังย้ายปลูก 30 วัน และ 60 วัน
ให้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร่ และ สูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ตามลาดับ การจัดการน้าให้น้าอยูใ่ นสภาพน้าขัง
ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะสุกแก่ ป้องกันกาจัดศัตรูข้าวตลอดฤดูปลูกตามความเหมาะสม เมื่อถึงระยะออกดอก บันทึกวัน
ออกดอกที่ 50% เมื่อถึงระยะสุกแก่ เก็บเกี่ยวแยกต้น วัดความสูง นวดและชั่งน้าหนักเมล็ดต่อต้น คัดเลือกต้นที่ออกดอก
และให้ผลผลิตในฤดูนาปรัง ประชากรละ 50 ต้น นาเมล็ดมารวมกันเป็นตัวแทนประชากรลูกผสมชั่วที่ 4 จานวน 4 คู่ผสม
การประเมินลูกผสมชั่วที่ 4
ปลูกลูกผสมชั่วที่ 4 ทั้ง 4 คู่ผสมและพันธุ์พ่อแม่ ในฤดูนาปี (สิงหาคม-ธันวาคม 2557) ที่แปลงทดลองคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คู่ผสมละ 300 ต้น และพันธุ์พ่อแม่ พันธุ์ละ 50 ต้น แช่ข้าวทิง้ ไว้ 1 คืน จากนัน้ นามา
บ่มในผ้าขาวบางเป็นเวลา 3 คืน นาเมล็ดที่ได้เพาะในกระบะเพาะกล้า เมื่อต้นกล้าอายุ 1 เดือน ย้ายต้นกล้าปลูกในแปลง
ปลูก 1 ต้นต่อหลุม ระยะห่าง 25x25 เซนติเมตร หลังย้ายปลูก 30 วัน และ 60 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร่
และ สูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ตามลาดับ บันทึกวันออกดอกที่ 50% เก็บเกี่ยวแยกต้น วัดความสูง นวดและชั่ง
น้าหนักเมล็ดต่อต้น สุ่มคัดเลือกประชากรละ 30 ต้น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ช่วงของการกระจายตัว (rang) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
แต่ละประชากร เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรชั่วที่ 3 และ 4 โดยวิธี t-test

ผลการศึกษา
ลักษณะอายุออกดอกในฤดูนาปรังพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นพันธุ์ไวต่อช่วงแสงไม่สามารถออกดอกได้ในฤดูน้ี เมื่อปลูก
ทดลองในกระถาง พันธุ์พ่อออกดอกที่อายุ 99-109 วัน ลูกผสมชั่วที่ 3 ออกดอกเฉลี่ยระหว่าง 98-111 วัน ในฤดูนาปีปลูกใน
แปลงทดลอง พ่อแม่และลูกผสมชั่วที่ 4 มีอายุออกดอกเฉลี่ยสั้นกว่าฤดูนาปรังประมาณ 13-16 วัน ยกเว้นคู่ที่ 3 สั้นกว่า 7
วัน ลูกผสมมีค่าเฉลี่ยอายุออกดอกในฤดูนาปีระหว่าง 88-95 วัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (CV) ของพันธุ์พ่อแม่
อยูร่ ะหว่าง 1.8-4.1% โดย CMU-L2 มีค่าสูงสุด ลูกผสมมีค่าระหว่าง 4.3-6.8% ในชั่วที่ 3 และ 3.8-6.7% ในชั่วที่ 4 (Figure
1 และ Table 1)
ส่วนลักษณะความสูงในชั่วที่ 3 ที่ปลูกในฤดูนาปรัง พันธุ์พ่อมีความสูงต้นระหว่าง 125-128 ซม. ลูกผสมมี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 127-134 ซม. ในฤดูนาปี ทุกประชากรมีความสูงลดลง พันธุ์พ่อสูงระหว่าง 109-113 ซม. พันธุ์แม่สูง
61-87 ซม. ลูกผสมมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงพันธุ์พ่อมีค่าระหว่าง 110-115 ซม. สาหรับความแปรปรวนของประชากร พันธุ์พ่อ
มีค่า CV ระหว่าง 5.6-7.2 ในฤดูนาปรังและ 6.9-8.47 ในฤดูนาปี ลูกผสมมีค่า CV สูงกว่าพันธ์พ่อในฤดูนาปรังและ
ใกล้เคียงพันธ์พ่อแม่ในฤดูนาปี (Figure 2 และ Table 1)
ในฤดูนาปรังลูกผสมชั่วที่ 3 และพันธุ์พ่อมีจานวนรวงเฉลี่ย 4-6 รวงต่อต้น มีค่า CV ระหว่าง 21.6-30%
ในฤดูนาปีทุกประชากรมีจานวนรวงมากกว่าในฤดูนาปรัง พันธุ์พ่อแม่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9-14 รวงและลูกผสมชั่วที่ 4
มีค่าระหว่าง 8-11 รวงต่อต้น มีคา่ CV 29.5-31.7% (Figure 3 และ Table 1)
นาปรังพันธุ์พ่อให้ผลผลิต 5.2-7.1 กรัมต่อต้น ลูกผสมมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.7-8.9 กรัม มีค่า CV ระหว่าง 13.919.2% ในฤดูนาปี ทุกประชากรให้ผลผลิตสูงกว่าฤดูนาปรังยกเว้นคู่ที่ 4 พันธุ์พ่อแม่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 13.3-21.6 กรัม
ลูกผสมชั่วที่ 4 มีค่าระหว่าง 9.4-12.0 กรัม ทุกประชากรมีค่า CV สูงระหว่าง 20.5-39.0% (Figure 4 และ Table 1)

วิจารณ์ และสรุปผล
พบความแตกต่างระหว่างฤดูปลูกในลักษณะอายุออกดอกและลักษณะความสูง ทุกประชากรที่ปลูกในฤดูนา
ปรังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเมื่อเทียบกับฤดูนาปี ในลักษณะอายุออกดอกเมื่อปลูกในฤดูนาปรังจะได้รับช่วงแสงนานกว่า 12
ชั่วโมง ส่งผลให้ข้าวทุกประชากรที่ศึกษายืดระยะเวลาออกดอกช้ามากกว่าการปลูกในฤดูนาปีและทาให้ได้ต้นสูงกว่า
ในข้าวพันธุ์ปรับปรุงไม่ไวต่อช่วงแสง เช่น สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 และปทุมธานี 1 ปลูกในฤดูนาปรังจะมีอายุออกดอก
ยืดไปประมาณ 5-20 วัน [4]
ส่วนในลักษณะจานวนรวงต่อต้น และผลผลิตต่อต้น ทุกประชากรที่ปลูกฤดูนาปีมคี ่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ยกเว้นลูกผสม
คู่ที่ 4 ไม่มีความแตกต่างระหว่างฤดูปลูกในลักษณะผลผลิตต่อต้น ณรงค์กร (2555) ศึกษาในลูกผสมรวมหมูร่ ะหว่างข้าว
พื้นเมืองเหมยนองของเกษตรกรกับข้าวพันธุ์ปรับปรุงปทุมธานี 1 พบการตอบสนองต่อการคัดเลือกในชั่วที่ 4 พบการ
กระจายตัวให้ลูกผสมที่ไม่ไวต่อช่วงแสงและมีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ้ืนเมือง แสดงว่าการปรับปรุงพันธุ์วิธีน้ีสามารถเพิ่ม
ผลผลิตประชากรข้าวพื้นเมืองได้ นอกจากนี้ยังพบว่าหลังจากการคัดเลือกทุกประชากรยังมีฐานพันธุกรรมกว้างเมื่อ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนจึงสามารถใช้คัดเลือกชั่วถัดไปได้ และมีการรายงานประสบความสาเร็จใน
ลั กษณะผลผลิ ตโดยใช้ bulk selection breeding โดยในงานวิ จั ยของ Wolfe (2006) สร้ างประชากรลู กผสมข้ า วสาลี
composite cross และใช้ bulk selection breeding ช่วยในการคัดเลือก พบว่าลูกผสมมีค่าผลผลิตบางประชากรดีกว่าพันธุ์
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พ่อแม่ ในชั่วแรก ๆ ลูกผสมมักให้ผลผลิตที่ดี แต่จะเริ่มคงที่ในชั่ วหลัง ๆ [8] มีงานวิจัยที่ทดสอบผลผลิตของข้าวสาลี
composite cross ที่ พบว่าในปี แรกลู กผสมให้ ผลผลิ ตที่ สู งเมื่อปลู กในปี ถั ดไปค่ าเฉลี่ ยผลผลิ ตลดลง ซึ่ งอธิ บายได้ ว่ า
สภาพแวดล้อมมีผลช่วยในการคัดเลือกในลักษณะผลผลิต ลักษณะผลผลิตนั้นมีหลายปัจจัยที่ควบคุมส่งผลให้ผลผลิต
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง [7]

Figure 1 Frequency distribution (%) of days to flowering in F3 and F4 generations of 4 bulk populations
between local highland rice varieties and advanced CMU rice lines.

Figure 2 Frequency distribution (%) of culm height in F3 and F4 generations of 4 bulk populations
between local highland rice varieties and advanced CMU rice lines.
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Figure 3 Frequency distribution (%) of panicle/plant in F3 and F4 generations of 4 bulk populations
between local highland rice varieties and advanced CMU rice lines.

Figure 4. Frequency distribution (%) of gain weight in F3 and F4 generations of 4 bulk populations
between local highland rice varieties and advanced CMU rice lines.
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Table 1 Day to flowering, culm length (cm), number of panicles/plant and grain weight (g/plant) in F3 and F4
generations of 4 bulk populations
Populations

n

WJ x CMU-B2
WJ x CMU-L2
KBS x CMU-B2
KBS x CMU-L2

50
50
50
50

WJ x CMU-B2
WJ x CMU-L2
KBS x CMU-B2
KBS x CMU-L2

50
50
50
50

WJ x CMU-B2
WJ x CMU-L2
KBS x CMU-B2
KBS x CMU-L2

50
50
50
50

WJ x CMU-B2
WJ x CMU-L2
KBS x CMU-B2
KBS x CMU-L2

50
50
50
50

F3
F4
Mean CV (%)
n Mean
Days to flowering
108
6.1
30
94
111
6.8
30
95
98
5.0
30
91
105
4.3
30
88
Culm length (cm)
134
10.3
30
106
131
11.3
30
115
127
9.5
30
112
127
8.2
30
110
Number of panicles/plant
5
25.2
30
10
5
27.4
30
8
6
21.6
30
11
6
24.0
30
8
Grain weight (g/plant)
7.6
18.2
30
11.1
8.1
19.3
30
10.4
8.9
18.2
30
12.0
8.9
16.6
30
9.4

CV (%)

Mean F4-F3

6.6
3.9
5.4
6.8

-14***
-16***
-7***
-16***

8.1
6.7
6.1
7.4

-28***
-16***
-15***
-17***

29.5
29.3
31.3
31.7

5***
3***
5***
2***

35.0
32.0
39.0
35.0

3.4**
2.3**
3.1**
0.5ns

*, ** and *** = significant at P< 0.05, P<0.01 and P<0.001 respectively and ns is non-significant
in F3 and F4 generations by t-test.
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Factors effecting to organic rice production in, Hat - Kruat sub-district ,
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บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ตาบลหาดกรวด อาเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณอินทรียวัตถุ ภายใต้ระบบการปลูกข้าวอินทรีย์
วางแผนการทดลองแบบ สุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก(RCBD) ได้ทาการศึกษากับเกษตรกร จานวน 30 ราย ในเนื้อดิน 2
ประเภท คือดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียว โดยแบ่งดินที่เข้าสู่ระบบอินทรีย์ เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่เข้าสู่ระบบ
อินทรีย์ 1-2 ปี, กับ 3–5 ปี และมากกว่า 5 ปี โดยทดลองกับข้าวเจ้าพันธุ์พันธุ์หอมมะลิแดง ผลการศึกษาพบว่า
ค่าเฉลี่ยของอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณสูงขึ้นภายใต้การจัดการในระบบอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกร่วม/หรือปุ๋ย
พืชสด จะได้ผลผลิตของข้าวอยู่ในช่วงระหว่าง 160 ถึง 754 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนในแปลงที่มีเนื้อดินร่วนปนทรายจะให้
ผลผลิตระหว่าง 160 ถึง 648 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่แปลงที่เป็นเนื้อดินเหนียว ผลผลิตข้าวจะอยูร่ ะหว่าง 360 ถึง 754
กิโลกรัม/ไร่ ในส่วนจานวนปีของแปลงที่เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ที่แตกต่างกันนัน้ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ดังนัน้ ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรียม์ ากที่สุดคือ การจัดการของเกษตรกร คือ
การจัดการเพิ่มอินทรี ยวั ตถุและเกษตรกรต้องมีการก าจัดวั ชพืช ดูแลน้าในแปลงข้าว การพ่นปุ๋ยน้าหมั กชี ว ภาพ
ฮอร์โมนธรรมชาติ และการใส่ปุ๋ยมูลค้างคาว
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Abstract
This study aimed to investigated for factors effecting on amount of organic matters in organic rice
production area at Hatkruad sub-district, Muang district, Uttaradit province. Randomized block design (RCBD)
was employed for the experiment with 30 farmers. The soil in this study consisted of sandy loam and clay loam.
The soil used for the organic system was divided into 3 groups : 1-2 year, 3-5 years, and more than 5 years.
Red hawm rice varieties was grown in the three groups of the soil. Findings showed that an average amount of
organic matters in the soil increased under the organic system management condition. Composted and manure
or composted and green manure were used together for organic rice production and the rice yield/ was 160-754
kg/rai. For the sandy loam soil plot, the rice yield was 160-648 kg/rai and 360-754 kg/rai for the loamy clay
soil. It was found that the number of years of the organic plot had no relationship with an amount of organic
matters in the soil. The factor having an effect on the organic rice yield most was the management by the farmers.
That was, the management of increased organic matters, weed control water management in the organic rice plot
liquid bio-fermented fertilizer, natured hormones, and bat dung application
Keywords: organic rice, organic system, management of organic system, organic matters

บทนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าผลผลิตข้าวนาปี ปี 2560/2561 จะมีประมาณ 25.58 ล้านตัน มากกว่าปี่ที่
ผ่านมา (24.ล้านตัน) ร้อยละ 5.21 กองบรรณาธิการ (2558) ปัญหาของการผลิตข้าวแบบดั้งเดิมพบว่าปริมาณของข้าวที่
ผลิตออกมาเกินความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ทาให้ราคาข้าวในประเทศมีราคาตกต่า วิธีการผลิตข้าวเพื่อความ
ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี เป็นการลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร ลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มีการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังเช่น
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของกรมการข้าว ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรมการข้าว สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์นา้ และบริษัทเดอะสุขะเฮ้าส์ ได้เริ่มโครงการปลูกข้าว
อินทรีย์ได้เริ่มขยายผลมาตั้งแต่ปี 2552 จะมีจานวนผู้เข้าร่วมจานวน 18 ครัวเรือน พื้นที่ 87 ไร่ ใช้วิธีเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์โดยความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารที่จาเป็นเพื่อการเจริญเติบโตของพืช (อรวรรณ,2551) อินทรียวัตถุ
เป็ นแหล่ งก าเนิ ดธาตุ อาหารของพืชและของจุ ลิ นทรี ย์ ดิ นโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และก ามะถั น
ให้พลังงานแก่จุลินทรีย์ในดินควบคุมสมบัติทางกายภาพสมบู รณ์ของดิ น ( Soil tilt ) เช่น โครงสร้างดินความร่ วนซุ ย
การระบายน้าและการแลกเปลี่ยนอากาศของดิน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) การเพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน
โดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรืออาจใช้การจัดการในไร่นา โดยพยายามรักษาซากพืชต่อซัง ไว้ในแปลงปลูกแล้วไถกลบ
หรือการปลู กพืชสดแล้ วไถกลบเป็ นปุ๋ ย เช่น ถั่ วพร้ า ปอเทือง และถั่ วพุ่ม เป็ นต้น (มุ กดา, 2544) งานวิ จั ยครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณอินทรียวัตถุ ภายใต้ระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่ตาบลหาดกรวด
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
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วิธีการวิจัย
ศึ ก ษาแปลงข้ า วอิ น ทรี ย์ ใ นต าบลหาดกรวด อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ วางแผนการทดลองแบบ
สุ่ ม สมบู ร ณ์ ภ ายในบล็ อ ก (Randomized Complete Block Design, RCBD) โดยแบ่ ง กลุ่ ม ดิ น ออกเป็ น 2 ประเภทคื อ
ดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียว ศึกษาเกษตรกรจานวน 30 ราย โดยศึกษาประเภทของดินที่ผลิตแบบอินทรีย์
3 กลุ่มคือ 1-2 ปี กับ 3-5 ปี และมากกว่า 5 ปี โดยดินแต่ละกลุ่มและจานวนปีที่ผลิตแบบอินทรีย์ มีเกษตรกรตัวอย่าง
กลุ่มละ 5 ราย ดังตารางที่ 1 ทาการศึกษาในเดือนมีนาคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559 เก็บตัวอย่างดิน ก่อนปลูก
ข้าวและหลังการเก็บเกี่ยวที่ความลึก0-15 เซนติเมตร พืชที่ทดลองคือข้าวเจ้าไวแสงพันธุ์หอมมะลิแดง เก็บข้อมูลในแต่
ละแปลง 5x5 เมตร โดยสุ่มตัวอย่างข้าว 20 ต้นต่อแปลง เพื่อนับจานวนต้นต่อกอ จานวนรวงต่อกอ จานวนเมล็ดต่อ
รวง น้าหนัก 1,000 เมล็ด ความสูงของต้นข้าว น้าหนักฟางแห้ง อินทรียวัตถุในดิน และการดูและรักษาปฏิบัติตาม
ความสมั ค รใจของเกษตรด้ ว ยปุ๋ ย หมั ก ปุ๋ ย คอก ปุ๋ ย พื ช สด การวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น
การเจริญเติบโตของข้าว และผลผลิตข้าว ด้วยวิธีแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึก
ตารางที่ 1 แสดงจานวนแปลงและประเภทของดินที่ทาการศึกษา
ตาหรับการทดลอง จานวนปีที่ผลิตแบบอินทรีย์
ลักษณะของดิน
SL2
1-2
ดินร่วนปนทราย
SL5
3-5
ดินร่วนปนทราย
SL6
5 ปีขนึ้ ไป
ดินร่วนปนทราย
CL2
1-2
ดินเหนียว
CL5
3-5
ดินเหนียว
CL6
5 ปีขนึ้ ไป
ดินเหนียว

จานวนเกษตรกร(ราย)
5
5
5
5
5
5

ผลและวิจารณ์
จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินในแปลงนาเกษตรกรทั้ง 30 รายพบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)
อยูใ่ นช่วง 5.51 ถึง 7.28 และ ค่าอินทรียวัตถุในดิน (OM) อยูใ่ นช่วงระหว่าง 1.6 % ถึง 3.7% โดยในกลุ่มดินร่วนปนทรายจะมี
ความเป็นกรดของดินมากกว่าในกลุ่มของดินร่วนเหนียว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณความเป็นกรดของดิน มี
ความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยทุกแปลงจะมีค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้น และปริมาณอินทรียวัตถุโดยเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม
จะมีค่าสูงขึน้ ดัง ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สมบัตขิ องดินในแปลงของเกษตรกร
pH ก่อนการ
pH หลังการ
ตารับการทดลอง
ทดลอง
ทดลอง
SL2
5.63
5.63
SL5
5.51
5.77
SL6
5.74
5.86
CL2
6.03
5.93
CL5
7.28
7.53
CL6
6.41
6.74
0.70
0.56
LSD (0.05)
8.79
7.98
CV %

OM ก่อนการ
ทดลอง (%)
2.50
1.68
2.70
3.50
3.70
3.70
0.48
12.41

OM หลังการทดลอง
(%)
2.70de
2.12e
3.12cd
4.06a
3.38
3.92ab
0.63
14.89

การเจริ:เติบโตของข้าว
ด้านความสูงของต้นข้าวพบว่าข้าวที่ปลูกเป็นข้าวไวแสงพันธุ์หอมมะลิแดง จากการเก็บข้อมูลพบว่า ข้าวจะมี
ความสูงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 151 ถึง 176 เซนติเมตร ซึ่งพบว่าการเจริญเติบของต้นข้าวมี ความสูงเฉลี่ยมากกว่าความสูง
ประจาพันธุ์ ทีส่ ูงประมาณ 120 – 130 เซนติเมตร กองบรรณาธิการ (2558)
ในการศึกษาองค์ประกอบผลผลิตของข้าว พบว่า ต้นข้าวมีการแตกกอ อยู่ในช่วง 19.5 ถึง 22.7 ต้นต่อกอ
และมีจานวน 17.2 ถึง 20.1 รวงต่อกอ น้าหนักต่อ 1,000 เมล็ด อยู่ช่วง 31.8 ถึง 33.6 กรัม จานวนเมล็ดต่อรวงอยู่
ระหว่าง135 ถึง 154 เมล็ด และน้าหนักผลผลิตของข้าวในแต่ละกลุ่มดิน อยู่ช่วงระหว่าง 352 ถึง 524 กิโลกรัมต่อไร่
(ความชื้น 15 %)ดังตารางที่3 จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ตาหรับการทดลองไม่มีผลต่อความแตกต่างทางสถิติ
ของ จานวนกอต่อพืน้ ที่ จานวนต้นต่อกอ จานวนรวงต่อกอ น้าหนัก 1,000 เมล็ด เมล็ดต่อรวงของข้าวมะลิแดงอินทรีย์
ที่แตกต่างทางสถิติ ยกเว้น น้าหนักของฟางข้าว พบว่า ในกลุ่มดินร่วนเหนียว และมีการปรับปรุงดินสู่ระบบอินทรีย์ที่มี
อายุมากกว่า 2 ปีขนึ้ ไป จะทาให้มกี ารทดลองอื่น
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวและผลผลิต
ตารับการ ความสูง กอ
ต้น/ รวง/กอ
นน.
ทดลอง
กอ
1,000
เมล็ด
SL2
151
29.4 21.2
20.1
32.5
SL5
154
26.8 21.3
18.8
31.8
SL6
164
26.0 22.7
19.5
33.6
CL2
141
27.6 22.7
21.3
32.6
CL5
153
27.6 19.5
17.2
32.0
CL6
176
26.6 19.7
18.4
32.8
LSD (0.05) 13.28
ns
ns
ns
ns
CV %
6.43
11.89 15.96 16.87
6.20

จานวน น้าหนักฟาง
ผลผลิต
เมล็ด/รวง
(กก/ไร่)
ข้าว (กก/ไร่)
140
135
142
133
150
154
ns
12.35

936
728
976
680
1032
1312
239
19.22

413
352
422
409
430
524
ns
40.54
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ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลการจัดการแปลงของเกษตรกร โดยเกือบทั้งหมดพบว่า เกษตรกร
นิยมให้ปุ๋ยพืชสดคือปอเทืองปลูกก่อนการเตรียมแปลงไถปลูกข้าว โดยมีวิธีการดังนี้ หว่านเมล็ดปอเทือง 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เดือนพฤษภาคม นับจากวันที่หว่านปอเทือง 35 - 45 วัน ดาเนินการไถกลบ มีเพียงหนึ่งรายที่ไม่ปลูกปอเทืองก่อน
แต่ จะใส่ปุ๋ยคอกแทนเนื่องจากเกษตรกรใช้มูลวัวจากวัวที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ซึ่งมีปริมาณมูลวัวที่เพียงพอจึงไม่ได้ใช้ปุ๋ย
พืชสด (ปอเทือง) ในการปลูกข้าว นอกจากนั้นเกษตรกร มีความรู้การเลี้ยงแหนแดง และการทาปุ๋ยหมักในการเพิ่ม
อินทรียวัตถุแก่ดิน ดังตารางที่ 4 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะใส่ในอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากปุย๋ ที่ใช้เป็นปุ๋ยที่ให้
ธาตุไนโตรเจนจึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางลาต้นและใบมากกว่าองค์ประกอบของผลผลิตอื่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
ความแตกต่างของปริมาณฟางข้าว โดยเฉพาะในแปลงที่มีระดับการปฏิบัตดิ ูแลไม่ดจี ะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
ตารางที่ 4 จานวนเกษตรกร (ราย) ที่เพิ่มอินทรียวัตถุโดยใช้วัสดุหรือพืชต่างๆ
ตารับ
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยพืชสด
SL2
2
1
5
SL5
1
4
SL6
5
CL2
5
CL5
3
5
CL6
2
5

แหนแดง
1

หมายเหตุ
ไม่ใช้ร่วมกัน

1
1
1

นอกจากการจัดการด้านปุ๋ยแล้วในการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ ปัจจัยอย่างการดูแลรักษาจะมีผลต่อปริมาณ
ผลผลิตอย่างชัดเจน ดังตารางที่ 5 ได้แสดงถึงความเอาใจใส่ในการดูแลแปลงหลักการปลูก โดยเกษตรที่ปฏิบัตดิ ีเยี่ยม
จะมีลักษณะดังนี้ คือ เริ่มจากการวางแผนเตรียมดินในแปลงนาโดยการปลูกปอเทืองแล้วทาการไถกลบช่วงปลาย
เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนแล้วไถแปรช่วงเดือนกรกฎาคม 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 7 - 10 วัน
ในระหว่างนั้นทาการตกกล้าตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ทาการปักดาหลังจากตกกล้าได้อายุ
20 - 30 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือ นกรกฎาคมถึ งต้น เดือ นสิง หาคม หลังจากปักดา ภายใน 10 - 14 วัน ทาการ
ควบคุมน้าในแปลงนาเพื่อควบคุมการเกิดของต้นหญ้า หลังจากต้นข้าวมีอายุ 15 - 60 วันทาการฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพ
ฮอร์โมนธรรมชาติทุก ๆ 7 วัน และใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวในปริมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อต้นข้าวมีอายุ 30 วัน และ 60 วัน
เมื่อต้นข้าวมีอายุตงั้ แต่ 60 วันขึ้นไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว จะทาการเฝ้าระวังโรคและแมลง ส่วนวัชพืชจะใช้วธิ ีการถอน
โดยจะเห็นว่าตาหรับที่มีจานวนเกษตรกรที่ได้คะแนนการปฏิบัตดิ ูแลในระดับดีเยี่ยมจานวนที่มากกว่าจะให้แนวโน้มของ
ผลผลิตต่อไร่ของข้าวที่สูงตามไปด้วย
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ตารางที่ 5 จานวนเกษตรกร (ราย) และรูปแบบการปฏิบัตดิ ูแลรักษานาข้าวอินทรีย์ (ราย)
คะแนนการปฏิบัตดิ แู ลรักษา
ตารับ
ไม่ได้ดูแล
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
SL2
1
2
1
1
SL5
3
2
SL6
2
3
CL2
1
1
2
1
CL5
2
3
CL6
2
1
2
หมายเหตุ: แปลงที่ทาการผลิตมากกว่า 5 ปี ถ้าผลผลิตต่ากว่า 500 กิโลกรัมแสดงว่า แปลงอาจจะมีปัญหาอุปสรรค
เช่น ช่วงการดานา ปลูกล่าช้า น้าขาดแคลน จะส่งผลให้ผลผลิตไม่ถึง 500 กิโลกรัม/ไร่
สหสัมพันธ์ของปัจจัยต่างต่อการเจริ:เติบโตและผลผลิตของข้าว
จากการหาความสัมพันธ์พบว่า กลุ่มดินมีความสัมพันธ์กับ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โดยเนื้อดินร่วนปน
ทรายจะมี ก ารสะสมปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ไ ด้ น้อ ยกว่ า เนื้ อ ดิ น ร่ ว นเหนี ย ว และแต่ ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตของข้าวโดยตรง การดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรกับแปลงปลูกข้าว มีผลต่อปริมาณ
ผลผลิตอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (r= 0.894**) ดังภาพที่ 1
ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า จานวนปีที่เข้าสู่ระบบอินทรีย์ มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางลาต้นของข้าว
เช่น น้าหนักของฟาง และความสูงของข้าว ( r= 0.775** , 0.738**) แต่จานวนกอต่อพืน้ ที่มากขึ้นจะทาให้ จานวนต้น
ต่อกอ และจานวนรวงต่อต้นของข้าวลดลง ( r= -0.658**, -0.500**)
800

ผลผลิตของข้าว (กิโลกรัมต่อไร่)

700
600
y = 136.03x

500
400
300
200
100
0
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1

2

คะแนนความปฏิ3บัติการดูแลรักษา 4

5

6

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างคะแนนความปฏิบัตกิ ารดูแลรักษากับผลผลิตของข้าว (กิโลกรัมต่อไร่)
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงผลของปัจจัยต่าง ที่จาเป็นต่อการผลิตข้าวหอมมะลิแดงอินทรียใ์ นพืน้ ที่โดยเฉพาะ
การดูแลเอาใจใส่การจัดการแปลงของเกษตรกร ที่แม้จะยังไม่เป็นไปตามรายงานความสาเร็จในพืน้ ที่อื่นๆแต่ก็ยังคงอยู่
ในแนวทางที่ สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ได้เพิ่มสูงขึ้น ได้ จากการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินด้วยการใช้ปุ๋ยดอกและ
ปุ๋ยพืชสด รวมถึงใช้การจัดการปัจจัยที่มีอยู่ให้สนับสนุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ วิฑูรย์ ปัญญากุล (2555)
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กล่า วว่า ในฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะพบว่า ต้นพืชมีระบบรากที่แตกแขนงและแข็งแรงกว่าพืชที่ปลูกในดินที่มีการใช้
สารเคมีการเกษตร ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกันโดยปัจจัยหลักคือ ดินที่มีอินทรียวัตถุอยูม่ าก จาการศึกษา
ของ บัญชา รัตนีทู (2555) เรื่องปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุง ดินเสื่อมคุณภาพ พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ทาให้ดินมีคุณสมบัติดี
ขึน้ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพสามารถช่วยปรับปรุงสภาพดินเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพดีเหมาะสมสาหรับ
การเจริญเติบโตของพืช ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช และคณะ (2557) รายงานว่าปุ๋ยพืชสดมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุ
ไนโตรเจนของข้าวที่ปลูกในดินลูกรัง โดยการไถกลบปุ๋ยพืชสดสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลผลิตข้าว
ในสภาพดินลุกรังได้
วิฑูรย์ ปัญญากุล (2547) กล่าวว่าในระบบเกษตรอินทรีย์ ความอุดมสมบูรณ์ของดินถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญ
ในการทาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพราะดินที่ มีความอุดมสมบูรณ์ย่อมทาให้พืชและสัตว์แข็งแรง ให้ผลผลิตสูงและ
มีความต้ายทานต่อโรคและแมลง โดยการสร้างความอุดสมบูรณ์ของดินนัน้ เกษตรอินทรีย์จะเน้นที่การทาให้ ดินมีชวี ติ
โดยการใช้อินทรียวัตถุตา่ ง ๆ ให้กับดิน

15
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15

15

14 -25
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1.

1
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2.

2

PI 5 – 15

13
18

80

20
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1.
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3.

7-10

PI 5 – 20

3–5

ภาพที่ 2 แสดงแผนการปฏิบัตกิ ารปลูกดูแลรักษาข้าวมะลิแดงอินทรียต์ าบลหาดกรวด ที่ได้ผลผลิตสูงให้ความสาคัญ
กับระยะ PI (Panicle Initiation)
ระยะสร้างดอกPanicle Initiation (PI) คือ ระยะสร้างรวงอ่อน เป็นระยะที่ขา้ วจะสร้างเมล็ดในรวงให้มากที่สุดเท่าที่
จะสามารถสร้างได้ระยะนี้จึงเป็นระยะที่ข้าวต้องการอาหารให้เพียงพอ การใส่ปุ๋ยล่าช้าไปเพียง 3 - 7 วัน เข้าสู่ช่วงข้าวตั้ง
ท้อง ต้นข้าวกลมแล้วข้าวจะมีเมล็ดคงที่ ระยะสร้างรวงอ่อน สังเกตได้จากช่วงที่ต้นข้าวจะปรับตัวจากต้นลักษณะแบนไป
เป็นต้นกลม หรือช่วงเวลา 30 วัน ก่อนข้าวออกดอก ลัดดาวัลย์ กรรณนุช (2555) ข้าวสร้างจุดดาเนิดดอกขึ้นที่ปล้อง
สุ ดท้ ายซึ่ งยั งค้ างอยู่ ภายในกาบใบถ้ าลอกกาบใบออกจะเห็ นรวงอ่ อนมีลั กษณะคล้ ายพู่ ขนนกลี ขาวยาวประมาณ
1-1.5 มม. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ (2553) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จะออกดอก 100% ในวันที่ 23 ตุลาคม ประสูติ สิทธิ
สรวง (2524) จากประสบการณ์ของผู้วจิ ัยที่เริ่มปลูกข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ปี 2552 และสอบถามเกษตรกรที่ปลูกข้าว
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หอมมะลิแดงอินทรีย์พบว่าจะเริ่มออกดอก 13 ตุลาคม และออกดอก 100% วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ระยะ Panicle
Initiation (PI) ของข้าวหอมมะลิแดงเท่ากับ 20 กันยายน การให้ปุ๋ยทางใบในระยะเจริญพันธุ์เพื่อเสริมการใส่ปุ๋ยในดินให้
ผลดีในธัญพืชหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นถ้าพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารในระยะวิกฤตเช่น ก่อนออกดอก ไม่มวี ธิ ีใดที่จะ
ให้ผลดีและรวดเร็วเท่าการให้ทางใบ ยงยุทธ โอสถสภา (2547) การฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพ และโฮร์โมนธรรมชาติ ระยะ PI
13 กันยายน (5–20 ก.ย.) ทุก 3–5 วัน ร่วมกับการให้ปุ๋ยมูลค้างคาวครั้งที่ 2 ปริมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ จึงเป็นสาเหตุให้
เกษตรที่ปฏิบัตดิ ูแลดีเยี่ยมช่วงระยะสร้างรวงอ่อนได้ผลผลิตของข้าวต่อไร่สูง
การปลูกข้าวระบบอินทรียห์ รือการปลูกพืชระบบอินทรีย์ ลาดับแรกเกษตรกรจะต้องให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
ความอุดมสมบรูณ์ของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสด ให้หลากหลายชนิด เพราะว่าการ
จัดการดินที่ดีเป็นพื้นฐานสาคัญของระบบเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดินและการบริหารจัดการดินและธาตุอาหารมี
เป้าหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบรูณ์ของดินซึ่งรวมถึงการจัดการให้มีธาตุอาหารอย่างเพียงพอกับพืชที่เพาะปลูกและ
เพิ่มพูนอินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเนื่อง (วิฑูรย์ ปัญญากุล,2547) การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์หรือพืชระบบอินทรีย์
เกษตรกรต้องเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรได้รับธาตุอาหารเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยชีวภาพ, ฮอร์โมนธรรมชาติ,หรือปุ๋ยมูล
ค้างคาว แลดูแลเอาใจใส่กับแปลงเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 4 ข้อ ของสหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ
คือ สุขภาพ (Health) นิเวศวิทยา (Ecology) ความเป็นธรรม (Fairness) การดูแลเอาใจใส่ (Care) (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2555)

สรุปผล
การเพิ่มอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด สามารถทาให้คุณสมบัติของดินมีค่าเป็นกรดด่างเพิ่มขึ้น
และอินทรียวัตถุในดินสูงขึ้น การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ดินร่วน ดินปนทราย และดินเหนียว ไม่มคี วาม
แตกต่างกัน ยกเว้นแปลงที่มีการปรับปรุงดินสู่ระบบอินทรีย์ที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป จะทาให้มีการเจริญเติบโตทางลา
ต้นได้ดีกว่าดินกลุ่มอื่น ๆ การปฏิบัตดิ ูแลในระดับที่ดเี ยี่ยม โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยมูลค้างคาว ฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพ ฮอร์โมน
ธรรมชาติ ในระยะข้าวสร้างรวงอ่อน จะทาให้ผลผลิตต่อไร่ของข้าวสูงขึน้
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และการจัดทาผังเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาที่เหมาะสม
Land suitability analysis and spatial planning for potential development.
วิทยา ดวงธิมา1* และ มานัส ศรีวณิช2
Wittaya Daungthima1* and Manat Srivanit2
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งขั้นตอนของการเลือกที่ตั้ง
และการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site selection and analysis) ด้วยเทคนิคการตัดสินใจหลายตัวแปรเชิงพื้นที่ (Spatial
multi-criteria decision analysis, SMCDA) เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่ศักยภาพในการพัฒนา วิเคราะห์ข้อจากัด และกาหนด
ขอบเขตของพื้นที่ จากการศึกษาพบว่าการคัดเลือกพื้นที่วางผังพื้นที่เฉพาะมี 6 ขั้นตอนและสามารถจาแนกระดับ
ศั ก ยภาพของพื้น ที่ ออกเป็ น 5 ระดั บ ผลที่ ไ ด้ ม านามาสรุ ปผลการซ้อ นทั บข้อ มูล ในแต่ละด้า น; (a) ศั ก ยภาพด้าน
กายภาพ, (b) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (c) ศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนาผล
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพืน้ ที่ที่ได้ไปสูก่ ระบวนการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
คาสาคั:: การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพืน้ ที,่ การจัดทาผังเชิงพื้นที่, ศักยภาพในการพัฒนา

Abstract
This article aims to Land suitability analysis and spatial planning for potential development plan the areabased analysis of site selection and site selection using spatial multi-criteria decision analysis (SMCDA). To select
potential development areas, analysis of constraints and the extent of the area, based on the study it was found
that there were 6 stages of site selection and 5 potential levels were identified. The results are summarized in
each section; (a) physical potential, (b) potential for natural resources and environment, and (c) social and cultural
potential. The results of the analysis of the suitability of the area to the analysis process in the next step.
Keywords: Land suitability analysis, spatial planning, potential development
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บทนา
นโยบายของรัฐ บาลได้มุ่ง เน้นการกาหนดยุทธศาสตร์การพั ฒนาประเทศอย่างยั่ง ยืน และครอบคลุ ม ทุ ก
ประเด็น อาทิ แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน การจัดระเบียบการใช้พ้ืนที่ชายแดน การพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อให้สอดรับกับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งของประเทศ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งการเตรียมพร้อ มสู่ ประชาคมอาเซี ยน (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN)
ในการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชายแดน ให้เป็นประตูการค้าของประเทศ
การวางแผนการพัฒนาชุมชนชายแดนที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคมที่ดี และยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในอันที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน การผังเมืองถือเป็น
กลไกสาคัญในการชีน้ าอนาคตและกาหนดแนวทางการพัฒนาพืน้ ที่ภายในประเทศ จะมีการส่งเสริมให้พัฒนาโครงข่าย
การเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งให้สามารถเชื่ อมต่อกับพื้นที่ชายแดนได้อย่างเป็นระบบส่วนพื้นที่ชายแดนที่
เปรียบเสมือนประตูของประเทศ มุง่ เน้นการเชื่อมต่อสูภ่ ายนอก (Connectivity) ควรมีการกาหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ที่
มีความเหมาะสมกับข้อจากัดและศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่ออานวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมดีข้นึ
ดังนั้น จึงจาเป็นในการดาเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน เพื่อกาหนดแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม มีระบบการบริการพื้นฐานสมบูรณ์และได้มาตรฐาน และเป็นจุดผ่านแดนที่
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนการค้าชายแดนไทย-พม่า ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
ลักษณะเฉพาะด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ในภาพรวมอื่น ๆ สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจ
และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน (ชาคริน เพชรานนท์ และคณะ, 2559)
การคัดเลือกพื้นที่วางผัง กระบวนการจัดทาการวางผังพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นนับเป็นขั้นตอนแรกในขบวนการ
การวางแผนชุม ชน ออกแบบสถาปั ต ยกรรม ภู มิส ถาปั ต ยกรรม และการออกแบบผั ง การใช้ประโยชน์ที่ดิ น เพื่ อ
การเกษตร ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดินและกระบวนการ
ออกแบบพัฒนาพื้นที่ หรือ Land planning and design process จึงมีความสาคัญยิ่งต่องานวางแผนทางกายภาพทุก
ชนิด ซึ่งผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการวางอย่างถูกต้องจะก่อให้เกิดการใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด
ปลอดภั ย และที่ ส าคั ญ ยิ่ง ก็ คื อ มีค วามสวยงามน่า ประทั บใจน่า อยู่แ ก่ผู้อ าศั ย ในพื้ น ที่ นั้น ๆ การวางผั ง พื้น ที่ นั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งขั้นตอนของการเลือกที่ตั้งและการวิเคราะห์
ที่ตั้งโครงการ (Site selection and analysis) นัน้ มีส่วนสาคัญ เพื่อนาไปสู่กระบวนการวิเคราะห์อ่นื ๆ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ (Land suitability analysis)
ด้วยเทคนิคการตัดสินใจหลายตัวแปรเชิงพื้นที่ (Spatial multi-criteria decision analysis, SMCDA) เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่
ศักยภาพในการพัฒนา วิเคราะห์ข้อจากัด และกาหนดขอบเขตของพื้นที่ ซึ่งการคัดเลือกพื้นที่วางผังพื้นที่เฉพาะมี 6
ขั้นตอน ดังนี้ (Malczewski, Jacek,1999) (Suppawad Kaewkhow, Manat Srivanit and Wittaya Daungthima, 2017).
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ขั้นตอนที่ 1: การกาหนดปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (Determining Factors) ที่มีความเหมาะสมใน
การวางผังพืน้ ที่เฉพาะ
ขั้นตอนที่ 2: การนาเกณฑ์ต่างๆ สู่โปรแกรมสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) ในรูปแผนที่
ขั้นตอนที่ 3: การวัดค่าปัจจัย (Rating and Scaling Factors)
ขั้นตอนที่ 4: การกาหนดค่าน้าหนักของปัจจัย (Criterion Weighting)
ขั้นตอนที่ 5: การวิเคราะห์ศักยภาพของพืน้ ที่ (Land Suitability Analysis)
ขั้นตอนที่ 6: การแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ (Output Display)

ผลการศึกษา
การคัดเลือกพื้นที่วางผัง กระบวนการจัดทาการวางผังพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นนับเป็นขั้นตอนแรกในขบวนการ
การวางแผนชุม ชน ออกแบบสถาปั ต ยกรรม ภู มิส ถาปั ต ยกรรม และการออกแบบผั ง การใช้ประโยชน์ที่ดิ น เพื่ อ
การเกษตร ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมด้านอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อนาไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์จาเป็นจะต้องมีก าร
รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial information) จะประกอบด้วยปัจจัยทั้งสิ้น 3 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมือง และมีความสัมพันธ์ต่อการบ่งชี้ถึงสภาพปัญหาเชิงพื้นที่ต่าง ๆ (Suppawad Kaewkhow, Manat Srivanit
and Wittaya Daungthima, 2017) ได้แก่
1. ข้อมูลด้านกายภาพ (Physical Inventory) เช่น พื้นฐานทางธรณีวิทยาและรูปทรงของพื้นที่ ลักษณะทางภูมิ
ประเทศ การวิเคราะห์ความลาดชัน อุทกวิทยา ลาธาร ทะเลสาบ หนองน้า การระบายน้า ดิน ระบบคมนาคมและ
การเข้าถึง พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งทางธรรมชาติและเนือ้ มือมนุษย์ เป็นต้น (พรภัทร อธิวิทวัส และสุวดี ทองสุกปลั่ง, 2547)
2. ข้ อ มู ล ด้ า นนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อ ม (Ecological and Environmental Inventory) เช่น การจาแนก
ประเภทการใช้ที่ดนิ พืชพรรณ ป่าไม้ ชั้นคุณภาพลุม่ น้า
3. ข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรม (Socio-cultural inventory) เช่ น ศู น ย์ ชุ ม ชน กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ กลุ่ ม ศาสนา
ความหนาแน่นการตั้งถิ่นฐาน การเชื่อมโยงทางสังคม สุนทรียภาพ เป็นต้น
เพื่อบู รณาการข้ อมู ลเหล่ านี้ประเมินเป็ นแผนที่ ศั กยภาพการพั ฒนาพื้นที่ (Land suitability map) ที่ ผ่ านการ
วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information systems, GIS) (Sisk, T. D., 1998) เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการกาหนดเขตพื้นที่การวางแผนและวางผังพื้นที่ในเขตพื้นที่ชายแดน ร่วมกับการพิจารณาขอบเขตพื้นที่ตาม
สภาพภูมิศาสตร์ เขตการบริหารการปกครอง และลักษณะเขตตามลักษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวางแผนการใช้ที่ดนิ และกระบวนการออกแบบพัฒนาพืน้ ที่
ที่มา: โครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช่องทางกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ศกึ ษา
ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา ที่ปรึกจะใช้วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ (Land suitability analysis) ด้วย
เทคนิคการตั ดสิ นใจหลายตั วแปรเชิงพื้ นที่ (SMCDA) (Malczewski, Jacek, 1999. (Wittaya Daungthima and Kazunori
Hokao, 2014) (Imtiaz Ahmed Chandio A.N. Matori K.Yuso M. A. Hussain Talpur M.Aminu, 2014) เพื่ อ คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่
ศักยภาพในการพัฒนา วิเคราะห์ข้อจากัด และกาหนดขอบเขตของพื้นที่ ภายใต้เกณฑ์ที่ผ่านการเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งการคัดเลือกพื้นที่วางผังพื้นที่เฉพาะมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ (ชาคริน เพชรานนท์ และคณะ, 2559)
ขั้ น ตอนที่ 1: การก าหนดปั จจั ย ในการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพพื้ น ที่ (Determining Factors) ที่ มีค วาม
เหมาะสมในการวางผังพื้นที่เฉพาะ
ทาการลงพื้นที่สารวจ รวบรวมเอกสารเพื่อหาข้อมูล นามาสู่การกาหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการวางผังพื้นที่เฉพาะ โดยได้แบ่ง ปัจจัยออกเป็ น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เกณฑ์ในด้านต่างๆ จะมีพ้ืนฐานอยูบ่ นข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาที่ดนิ กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น ตารางที่ 1
ขั้นตอนที่ 2: การนาเกณฑ์ต่างๆ สู่โปรแกรมสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) ในรูปแผนที่
นาเกณฑ์ต่างๆ มาแปลงลงในรูปแผนที่ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Thompson, W. 1991) (Sisk, T. D., 1998)
(มานัส ศรีวณิช, 2559) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา โดยแบ่งชั้นข้อมูลตามเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้ในในข้อที่ 1) ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่วางผัง
ลาดับ ปัจจัยในการพิจารณา

ที่มา

1
1.1

ด้านกายภาพ (Physical inventory)
ช่วงชั้นความสูงของพื้นที่
กรมแผนที่ทหาร

1.2

ความลาดชันของพืน้ ที่

กรมแผนที่ทหาร

1.3

ถนนสายหลัก

ทางหลวงแผ่นดิน

1.4

ถนนสายรอง

กรมแผนที่ทหาร

1.5

จุดผ่านแดน

สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

1.6

พื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสีย
ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

1.7

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
แล้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

1.8
2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

ปี

มาตรา
ส่วน

เงื่อนไขในการพิจารณา

2548

1:50,000 ยิ่งต่ายิ่งมีค่าคะแนนสูง
ยิ่งความลาดชันต่ายิ่งมีค่า
2548 1:50,000
คะแนนสูง
ยิ่งใกล้ถนนสายหลักยิ่งมีค่า
1:50,000
คะแนนสูง
ยิ่งใกล้ถนนสายรองยิ่งมีคา่
1:50,000
คะแนนสูง
ยิ่งใกล้จุดผ่านแดนยิ่งมีคา่
คะแนนสูง
ยิ่งไกลจากพื้นที่เสี่ยงต่อการ
2542 1:500,000
สูญเสียดินยิ่งมีค่าคะแนนสูง
2547 1:250,000

ยิ่งไกลจากพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดภัยแล้งยิ่งมีคา่ คะแนนสูง

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหลุม
ยิ่งไกลจากพื้นที่เสี่ยงต่อการ
กรมทรัพยากรธรณี
- 1:250,000
ยุบจากโพรงหินปูน
เกิดหลุมยุบยิ่งมีค่าคะแนนสูง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ecological and environmental inventory)
ยิ่งดินมีคุณภาพดีย่งิ มีค่า
คุณภาพของดิน
กรมพัฒนาพื่ดิน
2544 1:50,000
คะแนนสูง
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร
ยิ่งใกล้แหล่งน้ายิ่งมีค่าคะแนน
แหล่งน้าผิวดิน
1:50,000
ธรรมชาติและ
สูง
สิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานรักษาพันธุ์
ยิ่งไกลจากเขตอุทยานแห่งชาติ
เขตอุทยานแห่งชาติ
2543 1:50,000
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ยิ่งค่าคะแนนสูง
กรมอุทยานรักษาพันธุ์
ยิ่งไกลจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
2543 1:50,000
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ป่ายิ่งค่าคะแนนสูง
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร
ชัน้ คุณภาพลุ่มน้า
2544 1:50,000 กาหนดตามชั้นลุ่มน้า
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ลาดับ ปัจจัยในการพิจารณา

ที่มา

2.6

แม่นาสายหลั
้
ก

กรมแผนที่ทหาร

3

ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Socio-cultural inventory)

ปี

มาตรา
ส่วน

เงื่อนไขในการพิจารณา

-

1:50,000

ยิ่งใกล้แม่นาสายหลั
้
กยิ่งมีค่า
คะแนนสูง

ยิ่งใกล้โรงเรียนยิ่งมีคา่ คะแนน
สูง
ยิ่งใกล้สถาบันราชการยิ่งมีคา่
3.2 สถาบันราชการ
กรมแผนที่ทหาร
1:50,000
คะแนนสูง
ยิ่งใกล้การสาธารณะสุขยิ่งมีค่า
3.3 การสาธารณสุข
กรมแผนที่ทหาร
1:50,000
คะแนนสูง
ยิ่งใกล้สถาบันศาสนายิ่งมีค่า
3.4 สถาบันศาสนา
กรมแผนที่ทหาร
1:50,000
คะแนนสูง
*หมายเหตุ: - ค่าคะแนนความใกล้และไกล จะกาหนดโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมศิ าสตร์
- การกาหนดค่าของชัน้ คุณภาพลุ่มน้า จะกาหนดให้ ชัน้ 1A, 1B, 2, 3 4 และ 5 จะมีคะแนนเท่ากับ 1-6 ตามลาดับ
3.1

โรงเรียน

กรมแผนที่ทหาร

-

1:50,000

ภาพที่ 2 รูปแบบการซ้อนทับข้อมูล
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ศกึ ษา
ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่วางผังพื้นที่
(F1) ปัจจัยในด้านกายภาพ (Physical inventories)
(f1-1) ช่วงชั้นความสูงของ

(f1-2) ความลาดชันของ

พื้นที่

พื้นที่

(f1-5) จุดผ่านแดน

(f1-3) ถนนสายหลัก

(f1-4) ถนนสายรอง

(f1-6) พื้นที่เสี่ยงต่อการ

(f1-7) พื้นที่เสี่ยงต่อการ

(f1-8) พื้นที่เสี่ยงต่อการ

สูญเสียดิน

เกิดภัยแล้ง

เกิดหลุมยุบ

(F2) ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural resource and environmental inventories)
(f2-1) คุณภาพของดิน

(f2-5) ชัน้ คุณภาพลุ่มน้า

(f2-2) แหล่งน้าผิวดิน

(f2-3) เขตอุทยาน

(f2-4) เขตรักษาพันธุ์

แห่งชาติ

สัตว์ป่า

(f3-3) สถานพยาบาล

(f3-4) ศาสนสถาน

(f2-6) แม่นาสายหลั
้
ก

(F3) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural inventories)
(f3-1) โรงเรียน

(f3-2) สถานที่ราชการ
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ตารางที่ 3 ปรับฐานของหน่วยตัวแปรให้เป็นหน่วยเดียวกันด้วยวิธีการ Standardize scores
(F1) ปัจจัยในด้านกายภาพ (Physical inventories)
(f1-1) ช่วงชั้นความสูงของ

(f1-2) ความลาดชันของ

พื้นที่

พื้นที่

(f1-5) จุดผ่านแดน

(f1-3) ถนนสายหลัก

(f1-4) ถนนสายรอง

(f1-6) พื้นที่เสี่ยงต่อการ

(f1-7) พื้นที่เสี่ยงต่อการ

(f1-8) พื้นที่เสี่ยงต่อการ

สูญเสียดิน

เกิดภัยแล้ง

เกิดหลุมยุบ

(F2) ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural resource and environmental inventories)
(f2-1) คุณภาพของดิน

(f2-2) แหล่งน้าผิวดิน

(f2-3) เขตอุทยานแห่งชาติ

(f2-4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า

(f2-5) ชัน้ ลุม่ น้า

(f2-6) แม่นาสายหลั
้
ก

(F3) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural inventories)
(f3-1) โรงเรียน

(f3-2) สถานที่ราชการ

(f3-3) สถานพยาบาล

(f3-4) ศาสนสถาน

ที่มา: โครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช่องทางกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่
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ขั้นตอนที่ 3: การวัดค่าปัจจัย (Rating and Scaling Factors)
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว นามาให้คา่ ตามเกณฑ์หรือดัชนีการวัดที่กาหนดไว้ในแต่ละปัจจัยออกมาเป็น
ตัวเลข เมื่อได้ค่าตัวเลขของปัจจัยต่าง ๆ แล้วแสดงค่าลงบนกริด(Grid หรือ Raster data) ในแผนที่ แต่เนื่องจากค่าที่วัดนี้
อาจจะมีหน่วยหรือช่วงคะแนนที่ต่างกัน จึงต้องปรับค่าของทุกปัจจัยให้อยูใ่ นช่วงคะแนนเดียวกัน (Standardize scores หรือ
Z-scores) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ชว่ งคะแนน 0-1 (ตารางที่ 3) โดยใช้สูตร (S. Chapin Kaiser, 1975) ดังนี้
Pij
* K (สมการที่ 1)
Pi max

Pij*



Pij*

=

ค่าปรับในช่วงคะแนนฐาน K

Pij

=

ค่าคะแนนดิบในแต่ละตัวในปัจจัย j

โดยที่

Pi max =
ค่าคะแนนดิบที่มากที่สุดในปัจจัย i
= ค่าฐานที่กาหนดใช้ในที่นเี้ ท่ากับ 1
K
ขั้นตอนที่ 4: การกาหนดค่าน้าหนักของปัจจัย (Criterion Weighting)

หลังจากกาหนดปัจจัยและวัดค่าของปัจจัยโดยปรับค่าของทุกปัจจัยให้อยู่ในช่วงคะแนนเดียวกัน (0-1) ขั้นตอน
ต่อไปเป็นการให้ค่าน้าหนักของแต่ละปัจจัยสาหรับการใช้ที่ดินแต่ละประเภท โดยปัจจัยใดมีความสาคัญมากก็ได้รับ
ค่าน้าหนักมาก (คูณค่าปัจจัยด้วยตัวเลข ที่มีค่าสูง) และปัจจัยใดมีความสาคัญน้อยก็ได้รับค่าน้าหนักน้อย (คูณค่าปัจจัย
ด้วยตัวเลขที่มีคา่ ต่ากว่า) การให้คา่ น้าหนักของปัจจัย (Estimating weighting) ซึ่งสามารถพิจารณาหาค่าน้าหนักของแต่ละ
ปัจจัยได้โดยวิธี Ranking Method เป็นวิธีการประเมินค่าน้าหนักโดยอาศัยวิธีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายใต้หลาย
ปัจจัยเชิงพื้นที่ (SMCDA) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในโครงการฯ ทั้งสิน้ 4 ด้าน ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่งผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ชุมชนเมืองเป็ นผู้ ทาการประเมินจะทาการเรี ยงล าดั บความส าคั ญของปั จจั ยที่ มีความส าคั ญมากที่ สุ ดไปน้อยที่ สุด
ประกอบกับนาผลที่ได้ลงพื้นที่สารวจเบื้องต้น โดยกาหนดให้ปัจจัยความเหมาะสมด้านกายภาพ (Physical suitability) มีค่า
น้าหนั กร้ อยละ 40 รองลงมาได้ แก่ ความเหมาะสมด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (Natural resource and
environmental suitability) มีค่าน้าหนักร้อยละ 35 และด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural suitability) มีค่าน้าหนัก
ร้อยละ 25 ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 5: การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (Land Suitability Analysis)
หลักการที่สาคัญของ Land Suitability Analysis คือการให้ค่าน้าหนักของปัจจัยต่างๆ โดยที่การให้ค่าน้าหนัก
จะแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งวั ต ถุ ประสงค์ กั บทางเลือ ก (Decision Rules) ทาให้ ผู้ ศึก ษาทราบว่า เมื่อ
วัตถุประสงค์ข้อใดมีความสาคัญมาก ผลที่เกิดขึ้นกับการศึกษาจะเป็นอย่างไร สมการที่ใช้ในการศึกษาคือ Simple
Additive Weighting Methods (SAW) มีสมการดังนี้
S = W1X1 + W2X2 + W3X3 + . . . . + WnXn (สมการที่ 2)
โดยที่

S
Wn
Xn

คือ
คือ
คือ

ระดับค่าคะแนนรวมแสดงศักยภาพของพืน้ ที่
ค่าคะแนนรวมแสดงความสาคัญของปัจจัยที่ n (Weight)
ค่าคะแนนความเหมาะสมของช่วงปัจจัยที่ n (Criteria Score)
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การวิเคราะห์ศักยภาพด้านกายภาพทางพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อกับชุมชนโดยใช้เทคนิคการ
ซ้ อ นทั บข้ อ มู ล ที่ เรี ย กว่า Grid-based Overlay Analysis โดยประยุ ก ต์ใ ช้โ ปรแกรม GIS ที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและความ
แม่นยาในการวิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเครื่อ งมือในการคานวณหาศักยภาพของพื้นที่เพื่อจะทราบว่า
บริเวณใดที่สมควรจะได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกและรองๆ ลงไป
ขั้นตอนที่ 6: การแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ (Output Display)
แสดงค่ า คะแนนลงบนแผนที่ ทาให้ ทราบว่า พื้น ที่ ใ ดมีระดั บศั ก ยภาพในการพั ฒ นา เพื่อ น าไปวางผั ง ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้องโดยจาแนกระดับศักยภาพของพื้นที่ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมสู ง สุ ด (Highest suitability) ค่ า คะแนนมากกว่า 90 คะแนน, 2) พื้น ที่ ที่มีค วามเหมาะสมสู ง (High
suitability) 80-90 คะแนน, 3) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderate suitability) 55-80 คะแนน, 4) พื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมน้อย (Low suitability) 40-55 คะแนน และ 5) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยสุด (Lowest suitability)
น้อยกว่า 40 คะแนน
(a)

(b)

(c)

5 km.

(a) Physical Suitability
0 - 0.111
0.111 - 0.222
0.222 - 0.333
0.333 - 0.444
0.444 - 0.556

0.556
0.667
0.778
0.889

-

0.667
0.778
0.889
1

5 km.

(b) Environmental Suitability
0 - 0.111
0.556
0.111 - 0.222
0.667
0.222 - 0.333
0.778
0.333 - 0.444
0.889
0.444 - 0.556

-

0.667
0.778
0.889
1

5 km.

(c) Cultural Suitability
0 - 0.111
0.111 - 0.222
0.222 - 0.333
0.333 - 0.444
0.444 - 0.556

0.556
0.667
0.778
0.889

-

0.667
0.778
0.889
1

ภาพที่ 6 สรุปผลการซ้อนทับข้อมูลในแต่ละด้าน; (a) ศักยภาพด้านกายภาพ, (b) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ (c) ศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึก ษาพบว่า กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนของการวางแผนการวิ เคราะห์ ค วามเหมาะสมของพื้ น ที่
ซึ่งขั้นตอนของการเลือกที่ตั้งและการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site selection and analysis) นั้นมีส่วนสาคัญ ขั้นตอนที่ 1:
การกาหนดปัจจั ยในการวิเคราะห์ศั กยภาพพื้นที่ (Determining Factors) ที่มีความเหมาะสมในการวางผังพื้นที่ เฉพาะ
ขั้นตอนที่ 2: การนาเกณฑ์ต่างๆ สู่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในรูปแบบของแผนที่ ขั้นตอนที่ 3: การวัดค่า
ปัจจัย (Rating and Scaling Factors) ขั้นตอนที่ 4: การกาหนดค่าน้าหนักของปัจจัย (Criterion Weighting) ขั้นตอนที่ 5: การ
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (Land Suitability Analysis) ขั้นตอนที่ 6: การแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ (Output Display)
จากการศึกษาข้างต้นสามารถจาแนกระดับศักยภาพของพื้นที่ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสม
สูงสุด (Highest suitability) 2) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง (High suitability) 3) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderate
suitability), 4) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (Low suitability) และ 5) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยสุด (Lowest suitability)
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สามารถสรุปผลการซ้อนทับข้อมูลในแต่ละด้าน; (a) ศักยภาพด้านกายภาพ, (b) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ (c) ศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนาผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ได้ไปสู่
กระบวนการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
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ลักษณะดินภายใต้ต้นรักให:่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) บริเวณศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาอมก๋อยตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Soil characteristic under Gluta usitata (Wall.) Ding Hou at Sirinthorn princess
education center Om koi, Om koi district, Chiang Mai province
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Thanakorn Lattirasuvan1*, Panadda Rittinoi1, Wanna Mangkita2, Supachai Nuchit3 and Pisut Luxavut3
บทคัดย่อ
ลักษณะดินที่พบใต้ต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) ในบริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทาการศึกษาโดยวาง
แปลงขนาด 100 x 200 ตารางเมตร พบว่าดินมีลักษณะแข็งมากตั้งแต่ระดับลึก 44 เซนติเมตร ลงไป และส่วนใหญ่
พบว่าดินมีลักษณะแข็งปานกลาง ถึงอ่อนในระดับดินชั้นบน และดินชัน้ ล่าง และ ความแข็งของดินชัน้ ล่างมีค่ามากกว่า
ความแข็งของดินชัน้ บน ดินชัน้ บนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam) และดินชัน้ ล่างเป็นดินเหนียวปนทราย
(Sandy clay) ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะลดลงตามระดับความลึก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างในระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินกับค่าการนาไฟฟ้าบริเวณผิวดินมีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จากการศึกษาลักษณะดินบริเวณที่พบต้นรักใหญ่ สามารถใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการจัดการป่าแห่งนี้ คือดินชั้น
บนส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายที่มีการระบายน้าดี ไม่อมุ้ น้า และมีธาตุอาหารปริเวณดินชั้นบนมาก แต่มสี มบัตเิ ป็นกรด
คาสาคั:: คุณสมบัตขิ องดิน ต้นรักใหญ่, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดาริ, สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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Abstract
Soil Characteristic under Gluta usitata (Wall.) Ding Hou at Sirinthorn Princess Education Center Om koi,
Om koi district, Chiang Mai Province. Soil hardness were very hard level under 44 cm soil depth and mostly soil
hardness at medium hard level to weak at both of surface soil (0-5 cm) and subsurface soil (20-25 cm).
Subsurface soil has soil hardness higher than surface soil. Surface soil texture is sandy clay loam and subsurface
soil is sandy clay. Chemical properties of soil at subsurface soil is lower than surface soil. Soil was medium acidity.
The relationship between soil moisture and soil electric conductivity at surface soil found same direction. Result
from this study should be used for forest management such as; soil physical properties was heavy sandy soil good
drainage of water and soil fertility at surface soil was higher than subsurface soil but soil acidity was acid.
Keywords: soil characteristic, Gluta usitata (Wall.) Ding Hou, Sirithorn Princess Education Center at Om koi

บทนา
โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า ในพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า อมก๋ อ ย อ าเภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เป็นโครงการของกรมป่าไม้ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมเกล้ารับสนองงานตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี ตัง้ แต่ปี 2552 เป็นต้นมา ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่นบริเวณนั้น
และถิ่นทุรกันดารควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่
จานวนประมาน 50,000 ไร่ ซึ่งได้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์อยู่ในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาที่มีความลาดชันสูง ประมาน 10 - 30 องศา และยังเป็นพื้นที่ป่าในลักษณะของ
ป่าเต็งรังผสมสน ที่ปรากฏกระจายเป็นบริเวณกว้างในระดับความสูงจากระดับน้าทะเล และยังมีต้นรักใหญ่ขึ้นอยู่เป็น
จานวนมาก เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้บนที่สูงที่มีความหลากหลายของชนิดพรรณพืชอยูเ่ ป็นจานวนมาก เป็นถิ่นอาศัยของ
สัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ป่าเต็งรังผสมสนบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย เป็นป่าที่มีไม้เด่น เช่น เต็ง รัง
พลวง เหี ยง สนสองใบ และรั กใหญ่ โดยรั กใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) ในพื้นที่ น้ีมีประมาณ 2,058,461 ต้น
(โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย, 2555) ยางรักจากต้นรักใหญ่เป็นของป่า
ที่ใช้ในงานลงรักปิดทองและเครื่องใช้ชั้นสูงสืบมาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันการใช้ยางรักเริ่มลดน้อยลง ด้วยหลายปัจจัยที่
เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังมีความจาเป็นต้องใช้อย่างสม่าเสมอ ปัญหาที่สาคัญของรักใหญ่ในพื้นที่น้ีคือการยืนต้นตายเป็ น
จานวนมาก คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญในการศึกษาถึงข้อมูลนิเวศวิทยาโดยเฉพาะคุณสมบัติของดิน ทางกายภาพ
และทางเคมี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานหนึ่งที่สาคัญในการจัดการต้นรักใหญ่ให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วางแปลงตัวอย่างศึกษาในแปลงถาวรขนาด 100 × 200 ตารางเมตร (2 เฮกแตร์) บริเวณศูนย์การเรียนรู้อมก๋อย
ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 1) ติดหมายเลขตันรัก
วัดความโตที่ความสูงเพียงอก จับพิกัดด้วยเครื่อง GPS เก็บข้อมูลความแข็งของดินในแนวตั้งเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
Soil Penetration tester ตอกวั ดความแข็ งของดิ นระยะห่ างจากรั กใหญ่ ประมาณ 30 เซนติเมตร ความแข็ งของดิ นใน
แนวราบโดยใช้เครื่องมือ Yamanaka-type push cone penetrometer โดยทิ่มลงไปในบริเวณหลุมที่ขุดรอบต้นของรักใหญ่
หลุมละ 3 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ย ความชื้นของดิน ค่าการนาไฟฟ้าของดินโดยใช้เครื่องมือ Soil Moisture Meter รุ่น TDR 100
และเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิ ารดินและปุ๋ย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิเคราะห์การกระจายของรักใหญ่ และจัด
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กลุ่มการกระจายตามความสูงจากระดับน้าทะเล ออกเป็น 3 กลุ่มตามพื้นที่ที่พบได้แก่ กลุ่มแรกอยู่สูงกว่า 950 เมตร
กลุ่ มที่ สองพบระหว่าง 941-950 เมตร และกลุ่ มที่ 3 พบต่ ากว่า 941 เมตร ความแข็ งของดิ นในแนวตั้ง อ้างอิงจาก
(Sakurai, 1995) โดยใช้เครื่อง Soil Penetration tester จาแนกความแข็งของดินโดยใช้ค่าพล็อตบนแกนแนวนอน (เรียกว่า
one drop penerability, ODP) หรือ drop ดังนั้น ค่า drop (ODP) น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร = ดินมีความแข็งมาก, ค่า drop
(ODP) อยูร่ ะหว่าง 0.5 - 1 เซนติเมตร = ดินมีความแข็ง, ค่า drop (ODP) อยูร่ ะหว่าง 1 - 2 เซนติเมตร = ดินแข็งปานกลาง
, ค่า drop (ODP) มากกว่า 2.0 เซนติเมตร = ดินอ่อน (ภาพที่ 2) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 ความ
แข็งของดินในแนวราบนามาหาค่าเฉลี่ยแล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแตกต่าง โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 2 ค่าความแข็งของดินในแนวตัง้ (One drop penetrability, ODP) (Sakurai, 1995)
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ผลการศึกษา
ความแข็งของดินเป็นลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อ การชอนไชของรากพืช และการหาอาหาร รวมทั้งการ
ยึดเหนี่ยวดินของรากพืช ความแข็งของดินที่ทดสอบโดยเครื่อง Soil penetration tester เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นที่มี
ขนาดเล็กและขนาดกลางพบว่า รักใหญ่ตน้ ที่มีขนาดกลางจะเป็นดินอ่อนช่วงดินทีใ่ นระดับลึกตัง้ แต่ ระดับผิวหน้าดินไป
จนถึงระดับความลึก 22 เซนติเมตร แต่หลังจากระดับลึกที่ต่ากว่า 44 เซนติเมตร ต้นรักใหญ่ที่มีขนาดเล็กนัน้ จะพบดิน
ทีม่ ลี ักษณะแข็งมากตั้งแต่ระดับความลึกตัง้ แต่ 68 เซนติเมตรลงไป (ภาพที่ 3.1)
ส่วนความแข็งของดินใต้ตน้ รักใหญ่ที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่พบว่า ต้นขนาดใหญ่จะมีดินที่แข็งมากระดับ
ความลึกต่ากว่า 44 เซนติเมตร โดยที่ระดับลึกตั้งแต่ 14-40 เซนติเมตร จะมีความแข็งของดินอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่ ง แตกต่ า งจากต้ น ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ พ บว่ า ดิ น จะมี ค วามแข็ ง ในระดั บ ปานกลางอยู่ ใ นระดั บ ความลึ ก ตั้ ง แต่ 8-60
เซนติเมตร (ภาพที่ 3.2) ขณะที่ความแข็งของดินใต้ต้นรักใหญ่ที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่า ดินที่มีความแข็ง
ระดับมากจะพบในระดับต่ากว่า 44 เซนติเมตร เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 3.3)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

ภาพที่ 3 ความแข็งของดินในแนวตั้ง
ขนาดเล็ก (S); DBH < 10 เซนติเมตร และขนาดกลาง (M); DBH = 10-20 เซนติเมตร
ขนาดเล็ก (S); DBH < 10 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ (L); DBH 20 เซนติเมตร
ขนาดกลาง (M); DBH = 10-20 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ (L); DBH > 20 เซนติเมตร
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ความแข็งของดิน (Soil hardness) ที่ทาการวัดโดย Yamanaka-type push cone penetrometer พบว่าดินชัน้
ล่างมีความแข็งมากกว่าดินชั้นบน และความแข็งของดินที่อยู่ในระดับที่สูงจากระดับน้าทะเลจะมีค่าความแข็งของดินที่
สูงกว่า (Table 3) ความชื้นของดิน (Soil moisture) ในดินชั้นล่างจะมีค่าสูงกว่าในระดับดินชั้นบน และความชื้นดินใน
บริ เ วณพื้ น ที่ น้ี จ ะมี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่ อ มี ค วามสู ง จากระดั บ น้ าทะเลที่ สู ง ขึ้ น และค่ า การน าไฟฟ้ า (Electrical soil
conductivity) มีทิศทางเช่นเดียวกันกับความชื้นของดิน (ตารางที่ 1) ผลการวิเคราะห์คา่ ทางสถิติพบว่าในการศึกษาครัง้
นี้คา่ ความแข็งของดินในแนวระดับ ความชื้นดิน และค่าการนาไฟฟ้า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ตารางที่ 1 ความแข็งของดินในแนวระดับ ความชืน้ ดิน และค่าการนาไฟฟ้า
< 941 a msl
(n=11)
Mean

941 to 950 a msl
(n=12)

SD

Mean

> 950 a msl
(n=8)

SD

Mean

Total
(n=31)

SD

Mean

SD

Surface soil (0-5 cm)
Soil hardness (mm)

10.83

2.60

11.08

2.67

11.29

3.97

11.04

2.93

Soil moisture (%)

10.80

2.07

8.50

1.59

8.85

3.68

9.41

2.58

Electrical soil conductivity (uS) 2227.02 43.03

2180.42

32.12 2184.38

75.59

2197.98 53.02

Subsurface soil (20-25 cm)
Soil hardness (mm)

12.14

1.98

13.12

2.26

15.32

3.91

13.49

2.96

Soil moisture (%)

11.37

2.55

8.39

5.17

9.83

6.60

9.82

4.88

2151.36 30.81 2200.63 130.64

2192.26

81.11

Electrical soil conductivity (uS) 2231.14 55.51

สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน
สมบัตเิ คมีดินในบริเวณป่าเต็งรังผสมสนที่พบต้นรักใหญ่ พบว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินของดินจะลดลงในระดับ
ดินที่ลึกลง ดินมีค่าความเป็นกรดปานกลาง และธาตุอาหารส่วนใหญ่ในดินชั้นบนจะมีค่าสูงกว่าบริเวณดินชั้นล่าง ขณะที่
สมบัตทิ างกายภาพของดินพบว่า เนื้อดินโดยทั่วไปในดินชั้นบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) และดินชั้นล่าง
เป็นดินเหนียวปนทราย (sandy clay) ส่วนค่าความหนาแน่นรวมในดินชั้นบนมีค่าต่ากว่าในดินชั้นล่าง (ตารางที่ 2) ผลการ
วิเคราะห์คา่ ทางสถิติ คุณสมบัตทิ างเคมีดินพบว่าในการศึกษาครั้งนี้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ความสัมพันธ์ความชื้นและค่าการนาไฟฟ้า
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความชืน้ ดินและค่าการนาไฟฟ้าบริเวณผิวดินพบว่ามีความสัมพันธ์
ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน (ภาพที่ 4)
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ตารางที่ 2 ลักษณะดินชั้นบนและดินชั้นล่างบริเวณป่าเต็งรังผสมสนที่พบต้นรักใหญ่
Surface (0-5 cm)
pH

Subsurface (20-25 cm)

5.45

(4.80-6.00)

5.54

(4.60-6.10)

O.M.

%

2.88

(1.47-3.86)

1.08

(0.49-1.60)

N

%

0.08

(0.04-0.11)

0.04

(0.01-0.06)

P

ppm

7.19

(5.40-11.30)

1.88

(0.50-3.00)

Exchangeble K

cmol/kg

0.46

(0.17-0.64)

0.47

(0.24-0.90)

Exchangeble Ca

cmol/kg

2.88

(1.20-5.70)

0.76

(0.20-2.10)

Exchangeble Mg

cmol/kg

1.27

(0.81-1.80)

1.16

(0.14-2.76)

Exchangeble Na

cmol/kg

0.52

(0.03-1.50)

0.45

(0.03-0.93)

CEC

cmol/kg

9.93

(7.00-14.10)

8.53

(2.72-16.30)

Sand

%

62.05

(45.74-77.30)

46.43

(15.86-79.380

Silt

%

18.63

(13.86-24.07)

17.73

(10.00-33.57)

Clay

%

19.32

(8.55-36.40)

35.84

(8.84-64.07)

Bulk density

g/cm

1.30

(1.10-1.54)

1.33

(1.06-1.62)

Note: Average and the minimum and maximum values are in parentheses.

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ความชืน้ และค่าการนาไฟฟ้าบริเวณผิวดิน (0-5 เซนติเมตร)
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วิจารณ์และสรุปผล
ลักษณะดินภายใต้ต้นรักใหญ่ มีลักษณะแข็งมากตั้งแต่ระดับลึก กว่า 44 เซนติเมตร ดินมีลักษณะแข็งปาน
กลาง ถึงอ่อนในระดับดินชั้นบน และดินชั้นล่าง โดยความแข็งของดินชั้นล่างมีค่ามากกว่าความแข็งของดินชั้นบน ดิน
ชั้นบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย และดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวปนทราย การศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ธนากร และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องสมบัติดินและโครงสร้างสังคมพืชที่พบผักหวานป่า ที่มีลักษณะนิเวศเป็น
ป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สมบัติเคมีดินภายใต้ต้นรักใหญ่พบปริมาณอินทรียวัตถุ
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส รวมถึง โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ ลดลงในระดับดิน
ที่ลึกลง อีกทั้ง ดินมีค่าความเป็นกรดปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินกับค่าการนาไฟฟ้าบริเวณผิวดินมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน จากการศึกษาลักษณะดินบริเวณที่พบรักใหญ่ สามารถใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการจัดการป่าแห่งนี้ คือ ชั้นบนส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย มีการระบายน้าดี ไม่อมุ้ น้า และธาตุอาหารบริเวณ
ดินชั้นบนมาก แต่มีสมบัติเป็นกรด ซึ่งจะส่งผลให้เมล็ดงอกตามธรรมชาติได้ยาก วิธีการช่วยเหลือการตั้งตัวของรัก
ใหญ่ในธรรมชาติระยะแรก จึงจาเป็นต้องเพาะให้งอกในเรือนเพาะชาก่อนจึงนาไปปลูกฟื้นฟู รวมถึงต้องกันไฟป่าใน
ระยะตั้งตัว จะเสริมการตั้งตัวของกล้ารักใหญ่ในพื้นที่ได้ การจัดการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งนิเวศต้นรักใหญ่ ควรพิจารณา
ถึงลักษณะ นิเวศสังคมพืชเดิม การช่วยเร่งรัดกระบวนการฟื้นฟูป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม วิธีการเจาะน้ายางรักที่เหมาะสม
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์ตน้ รักใหญ่และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรใน ตาบล เขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
Changes of Agricultural Land Use in Khuean Phak Sub-District, Phrao District,
Chiang Mai Province
กิล รากอฟสกิ1้ และ อรทัย มิง่ ธิพล2
Gil Ragowsky1 and Orathai Mingtipon2
บทคัดย่อ
ประเด็นคาถามงานวิจัยที่น่าสนใจคือทิศทางของการซื้อที่ดินของคนภายนอกชุมชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน และทาให้ราคาที่ดินในตาบลสูงขึ้นหรือไม่ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ประกอบการการศึกษาสัดส่วน
การถือครองที่ดนิ จากคนภายนอกชุมชน และการกาหนดราคาที่ดนิ ย้อนหลังกลับไป 6 ปี รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ และราคา
กระบวนการศึกษาวิจัย เริ่มด้วยการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนและนายหน้าขายที่ดิน ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งทางการ
และไม่เป็นทางการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลและชาวบ้านที่ขายที่ดิน นอกจากนั้นมีการศึกษาเชิงพื้นที่
ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ หลายช่วงเวลา และการสารวจเพื่อวิเคราะห์พนื้ ที่ที่ขอ้ มูลเชิงพื้นที่ไม่ชัดเจน
ผลการศึกษา พบว่า ในระยะเวลาเพียง 6 ปี ที่ดินจานวน 63 แปลงรวมพื้นที่ 720 ถูกขายให้คนภายนอก
ชุมชน ขนาดและจานวนพื้นที่ที่ถูกขายมีเพียงจานวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมทั้งชุมชน ยิ่งไปกว่านัน้ พบว่า
ไม่มหี ลักฐานที่บ่งชีถ้ ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ และผลให้ราคาที่ดนิ สูงขึ้น
คาสาคั:: การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน, การถือครองการที่ดนิ

1

สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ 50290
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางแผนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290
1 Sustainable Land-use and Natural Resources Management ,Faculty of Agricultural Products Maejo University,ChiangMai Province 50290
2 Faculty of Architecture and Environmental Design2 Maejo University,ChiangMai Province 50290
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Abstract:
The interested issue of this research was to investigate if there is a trend of people from out of Khuean
Phak area purchasing land plots from locals, and change the current land-use, thus changing the characteristics
of this sub-district, drive land prices up, and in essence taking over the land.
The research objectives were to investigate the proportion of land plots now held by outsiders and its
current land-use, to establish land price timeline over the past 6 years and to investigate factors influencing landuse changes and land price.
The methods used to collect the data were by semi structured interviews with selected Village Chiefs
and land dealers, as well as unstructured interviews with T.A.O. officials and random local villagers who sold their
lands. Aerial images from 2014 and 2016 were studied and some field sightings were also conducted to verify
land-use on plots where the aerial image was not clear.
The results of the research show that since 2010 there are 63 land plots totaling approximately 720 rai
purchased by outsiders, the total area and number of such plots is negligible. There was no evidence of any major
land-use changes and there is no major effect on land prices.
Keywords: land-use change, land ownership

State of interest
Changes of land plots ownership are a normal occurrence that sometimes drive changes in land-use.
The need to secure and increase land productivity in order to survive is crucial for many people in rural areas.
That means they need to expand and develop agricultural areas in order to secure their livelihood. Land-use
changes are typically characterized in terms of changes of crops, land husbandry practices, and inputs used, such
as capital, labor, fertilizers, and pesticides (Khin Mar Cho, 2005).
Generally there are 3 aspects that cause changes in Land-use: as follow 1) Bio-physical 2) Socioeconomic and 3) Decentralization, globalization and sustainable livelihoods. The first aspect can be due to changes
of natural resources, for example reduction or increase in water supply, deterioration of soil quality due to over
usage or chemicals used, climate changes. The second aspect might due to changes of land rights, household
economies, transformation of livelihood due to resources constraints. The third aspect might occur due to
governmental directions of land-use in some areas (Suebsak Sonirat, Peter Kosen and Piya Duangpatra, 2004).
This research focuses on Khuean Phak sub-district of Phrao district, Chiang Mai province. This sub district
was selected due to its location. As can be verified by using Google Maps freeware (2016), Khuean Phak is
stretches between approximately 85Km from the city of Chiang Mai at its most southern point to approximately
95Km from Chiang Mai city at its most northern point. Traveling time is about one and a half hours and the road
is well maintained. From the center of Khuean Phak sub district to Phrao District Office the distance is approximately
10Km, less than 15 minutes’ drive.
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Khuean Phak borders Mae Pang sub district to the south, Nam Phrae sub district to the west and northwest, Thung Luang sub district to the north, Pa Tum sub district to the north-east and Mae Waen sub district to
the east as portrayed in figure 1.

Figure 1 Khuean Phak and Neighboring Sub-districts
Source: applied from Geographic information of Department of Land Development (year 2006)
Khuean Phak is spread over approximately 25,000 rai – 40 Km2. The topographic elevation ranges from
420 m to 720 m above sea level. Phrao is located at the upstream area of Mae Ngat Watershed. There are 10
villages in this sub-district.
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Figure 2 gives a clear visualization of Khuean Phak sub district, the flat area in the center and the
mountainous areas in the east and western parts of the sub district.

Figure 2 Khuean Phak Sub District
Source: applied from Geographic information of Department of Land Development (year 2006)
In 2010 nearly 25% of the total area consisted of natural landscape, and slopes of class 1 (0-12%) and
2 (13-20%). Therefore Khuean Phak covers parts of both the mountainous and the flat areas of Phrao district and
can be a good research ground for land-use changes.
All above information was derived from GIS files sourced by the Department of Land Development. Aerial
images from Goggle Earth and Google Maps (2016) were used to verify the data and calculate distances and
exact locations.
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According to the village chiefs who were interviewed during 2016 for this research, the villages of Khuean
Phak sub-district started to form about 35-50 years ago as government agencies allocated land plots to villagers.
Each household received a plot of ½ rai to 1 rai in the area that would become the residential area, and another
10-20 rai of land for agricultural usage. Most land plots have full ownership title deeds (Chanot).
Water streams and canals go through the lower areas of the sub-district where rice is being grown
throughout the year. The higher areas depend on water holes and deep water wells for supply off water.
Using secondary data, namely GIS data files from Department of Land Development of land-use from the
years 2002 and 2010, and viewing Google Earth aerial images from 2016 we could determine that there were nearly
no land-use changes, and the small changes were mostly within agricultural land-use. This fact was verified through
interviews with village chiefs, land dealers and random villagers. All interviewed village chiefs explained that since the
land-use consists of mostly fruit tree plantations, there would be no changes as on average a fruit tree takes five to 7
years to mature and yield commercially, and the life span of the fruit trees is approximately twenty years.
There were some minor changes, when in 2008-2009 sub-district official were trying to organize the
establishment of oil palm processing center and encouraged local villagers to plant oil palm trees. Some farmers
actually planted palm trees, but apparently not enough to justify a processing center and therefore the plan never
materialized and those who have planted the trees had no market for their produce and had to change the landuse once again. Some of those plantations were changed to longan trees – which is the biggest single produce of
this sub district, others changed to field crops. Although this could not be confirmed by TAO officials, the oil palm
plantations were visible on older aerial images and some of the plantations were seen by the researcher during
initial sighting of the area. Interviewing random local villagers during 2016 and inquiring for the reason of the
changes, the farmers confirmed this issue.
As can be seen in figure 2, at the center of Khuean Phak sub district runs the main stream, and on both
sides of the stream there are rice paddies. Further from the center we can notice the slopes and that area is
covered mostly by fruit trees plantations and some field crops.
The purpose of the research was to find out if there is there a trend of outsiders “taking over” lands in this
sub-district, and if there is – does it reduce agricultural land-use? Does such a trend drive land prices up? The results
of the research show that the proportion of land plots now held by outsiders is negligible, and that the new owners kept
the original land-use mostly. Price timeline over the past few years was established based on memory of interviewees.
The price has increased, but not by as much as in areas with direct effect of ASEAN.

Research Methodology
The first step in the research was to compare land-use secondary data available from 2002 and 2010.
The data was in the form of shape files used in GIS application. This was later compared with areal images of
2016. Interviewing village chiefs included questions regarding land-use changes as well, and this information was
used to verify the areal images. An aerial image of 2014 was downloaded and digitalized to be used in the GIS
application, and the shape files containing the land-use of 2002 and 2007 were added as layers on top of the
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image. By comparing the data from 2010 to the aerial image it is possible to see if there are any major land-use
changes. In case of inconclusive areas, a field view was conducted to see the actual current land-use and the
data was entered to the GIS application. A quantitative analysis of the land-use changes from 2010 to 2016
revealed that only minor land-use changes were made in approximately 1100 rai of the total 25000 rai – less
than 5% of the area. All changes were within agricultural land-use.
Interviews were conducted with:
 6 village chiefs, each about his village – land-use and land-use changes, price timeline, changes of
ownership and reasons as well as expectations for the future.
 3 land dealers who reside in 3 different villages in this sub district about their knowledge and
experience regarding sales of land plots in Khuean Phak in general, price timeline, current offers and demands,
method of promoting land plot sales, potential buyers.
 2 TAO officials regarding official plans of the TAO
 Numerous random local villagers.
A large scale printed version of the aerial image - approximately 1.5 x 2.5 meters - was used in the
interviews in order to verify village borders, changes of land-use and changes of ownership. All data derived from
the interviews was digitalized in form of shape files and used to create maps and tables by the GIS application for
better visualization of current and past state of the sub-district.

Results and Discussion
Figure 3 shows the result of comparing the latest available areal imaging to data from 2010, it is
noticeable that there is very small changes in land-use in the sub-district of Khuean Phak. There is no reduction
in agricultural land-use, but the changes are from one type to another type of agriculture.
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Figure 3 Land-use changes from 2010 to 2016
Source: applied from Geographic information of Department of Land Development (year 2006)
Table 1 is a summary of the land-use changes. The total change is of about 1100 rai, which is under 5%
of the total area of the sub-district (about 25,000 rai). The changes are basic and natural evolution of land-use.
About 95% of the changes occurred in the 6 years period are from field crops to tree plantations.
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Table 1 Changes of Land-use in Khuean Phak from 2010 to 2016
Land-use Changes
Abandoned paddy field change to Other Agriculture1
Abandoned paddy field change to Tree2
Field Crops change to Other Agriculture
Field Crops change to Tree
Total

Rai
6
30
18
1052
1106

Figure 4 shows the land plots owned by outsiders. In two of the villages the plots are within the residential
area, whereas in the remaining four villages the plots are in the agricultural area.

1 Other Agriculture refers to mixed farm where on 1 plot of land there are different types of crops, such as chickens/pigs/fish, 1 or more Species
of trees, etc’
2 Tree refers to any type of tree plantation, fruit trees or otherwise.
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Figure 4 Land Plots Owned by Outsiders
Source: applied from Geographic information of Department of Land Development (year 2006)
Table 2 contains the number of plots owned by outsiders as well as the villages they are in. In the 6
surveyed villages there are about 730 rai in 63 plots owned by outsiders, approximately 5% of the total 15220
rai of those villages. The plots range in sizes from about 1 rai to 35 rai.
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Table 2 Plots Owned by Outsiders
Village no.

No. of Plots

Total rai

1
2
3
6
7
10
Total

2
3
17
18
3
20
63

2
30
253
230
3
205
723

Most of the outsiders are from Phrao district – some from other sub-districts, many are Lisu tribe people
from the mountains around Phrao. Few are from other provinces such as Surin and Bangkok, and few from the
city of Chiang Mai.
All outsiders kept the original land-use or made some minor changes but within agricultural land-use
such as different crops or different plantations. It can be said with certainty that the outsiders bought the land
plots as future security for themselves rather than for short term profiting from dealing with the land.
The conclusion of this research is that there is no trend of outsiders “taking over” lands in this sub-district.

Conclusion and Discussion
Changes of ownership might cause a change of land-use. In areas where outsiders purchase land plots for
capital gain, new owners might change the land-use in order to develop their plots and drive the price up for resale.
Another possibility is change of not so profitable land-use into land-use with higher profitability such as commercial,
industrial or residential. Any such changes might change the characteristics of the village, sub-district and even the
whole district. It is evident in districts closer to Chiang Mai city such as Sansai and Maerim where there are less and
less agricultural use nowadays and more commercial, residential, industrial and even hospitality land-use.
This, however, did not happen in Khuean Phak sub-district which remains mostly agricultural. As most
new owners are from other sub-districts of Phrao, all farmers that purchased plots to increase their income from
agriculture. The few new owners from further away – Chiang Mai city, Bangkok, Surin, the south of Thailand – all
keep the agricultural land-use and use the plots for their future security rather than for fast financial gains.

Reference
Khin Mar Cho, 2005 Land-Use Changes and Their Driving Forces in Northeastern Thailand. Suebsak Sonirat,
Peter Kosen and Piya Duangpatra. 2004 Transformation Processes in the use of Natural Resources and
Effects on Sustainability.

Proceedings
1155

ความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้และการกักเก็บคาร์บอนในป่าเต็ งรังและเบ:จพรรณ
พื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Plant species diversity and carbon storage in dry dipterocarp and mixed
deciduous forests at Mae Tao Watershed, Mae Sot district, Tak povince
เบญจพร พรมเสนวงศ์1* และ สุนทร คายอง1
Benjaporn Phomsenwong1* and Soontorn Khamyong1
บทคัดย่อ
ศึ ก ษาความหลากหลายชนิ ด พั น ธุ์ ไ ม้ แ ละปริ ม าณคาร์ บ อนสะสมในมวลชี ว ภาพของป่ า เต็ ง รั ง และป่ า
เบญจพรรณพื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาวตอนบน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวางแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 40 x40 ตาราง
เมตร จานวนชนิดป่าละ 5 แปลง รวมทั้งหมด 10 แปลง ในแต่ละแปลงวัดเส้นรอบวงลาต้นที่ความสูง 1.3 เมตร จาก
พื้นดินของต้นไม้ที่มีความสูงมากกว่า 1.5 เมตรและความสูงต้นไม้ พบว่า ป่าเต็งรัง มีจานวนชนิดพันธุ์ไม้ 56 ชนิด 47
สกุ ล และ 26 วงศ์ ดั ชนีค วามหลากหลายของชนิด พั น ธุ์ ไม้ (SWI) และค่ า ดั ชนีบ่ง ชี้ส ภาพป่า มีค่า 4.05 และ 14.91
ตามลาดับ มีมวลชีวภาพ 206,507.45 kg/ha และคานวณเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพเท่ากับ 101,975.35
kg/ha ในป่าเบญจพรรณมีจานวนชนิดพันธุ์ไม้ 57 ชนิด 52 สกุลและ 27 วงศ์ ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้
(SWI) และและดัชนีบ่งชีส้ ภาพป่ามีค่า 4.61 และ 22.94 ตามลาดับ มีมวลชีวภาพ 364,249.84 kg/ha และปริมาณการ
สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเท่ากับ 146,956.60 kg/ha
คาสาคั:: ความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้, คาร์บอน, ป่าเต็งรัง, ป่าเบญจพรรณ, ลุ่มน้าแม่ตาว

Abstract
Plants species diversity and carbon storages in the Dry Dipterocarp (DDF) and Mixed Deciduous (MDF)
forests at Upper Mae Tao watershed, Mae Sot district, Tak province were studied using 10 sampling plots, each
of size 40x40 m. The plots were arranged using a stratified random sampling. In each plot, stem girths at breast
height (1.3 m above ground of the tree's height over 1.5 meters, and tree heights were measured. The species
richness in the DDF was 56 species (in 47 genera and 26 families). Values of Shannon-Wiener Index (SWI) of
species diversity, the forest condition index (FCI) and biomass amount in the DDF were 4.05, 14.91 and
206,507.45 kg/ha, respectively. The total carbon biomass was calculated at 101,975.35 kg/ha. The species
richness in the MDF was 57 species (52 genera and 27 families). The values of SWI, FCI and biomass amount in
the MDF were 4.61, 22.94 and 364,249.84 kg/ha, and the total carbon amount stored in plant biomass was
estimated at 146,956.60 kg/ha.
Keywords: plant diversity, carbon, dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest, Mae Tao watershed
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บทนา
ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) และป่าไม่ผลัดใบ
(Evergreen Forest) ป่าผลัดใบเป็นระบบนิเวศที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่มีการผลัดใบในฤดูแล้งหมดทั้งต้นและทั้งป่า
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) และป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) สาหรับ
ป่ า ไม่ ผ ลั ด ใบนั้ น แบ่ ง ออกเป็ น 7 ชนิ ด คื อ ป่ า ดิ บ ชื้ น ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า ดิ บ เขา ป่ า สน ป่ า พรุ ป่ า ชายเลนและ
ป่าชายหาด ป่าเต็งรังเป็นป่าโปร่งทีส่ ภาพพืน้ ที่มีความชุ่มชื้นเล็กน้อยในช่วงฤดูฝนและแห้งแล้งมากในช่วงฤดูแล้ง มักจะ
มีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี ดินผันแปรจากดินตื้นถึงลึก แต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า บางพื้นที่มีกรวดหินในชั้นดินมากและมีหนิ
โผล่ พันธุ์ไม้เด่นในป่าคือ วงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) ได้แก่ เต็ง รัง เหียงและพลวง ขึ้นบนพื้นที่มีความสูง 150 ถึง
1,300 ม. พบบนพื้นที่ราบ ที่ราบสูงและตามภูเขา ได้รับปริมาณน้าฝนผันแปรประมาณ 800-1,500 มม. ต่อปี ใน
ภาคเหนือพบป่าเต็งรังขึน้ อยูเ่ ป็นบริเวณกว้างมากกว่าป่าชนิดอื่น จึงจัดเป็นป่าที่ใกล้ชดิ และมีความสาคัญต่อชีวติ ความ
เป็นอยูข่ องชาวไทยในชนบทเป็นอย่างมาก ป่าเบญจพรรณเป็นป่าโปร่งทีม่ ไี ม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึน้ อยูม่ าก เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่
ไผ่รวก ไผ่บง เป็นต้น พันธุ์ไม้เด่นในป่าคือ วงศ์ไม้สัก (Lamiaceae) ได้แก่ สัก กาสามปีก ตีนนก เป็นต้น พื้นป่ามีความ
ชุ่มชื้นปานกลางในช่วงฤดูฝนและแห้งแล้งมากในช่วงฤดูแล้ง มักจะมีไฟป่าเช่นเดียวกับป่าเต็งรัง แต่มีดินลึกและอุดม
สมบูรณ์มากกว่า พบขึน้ ตามพื้นที่ริมห้วยหรือหุบเขาที่ความสูงพื้นที่ไม่เกิน 800 เมตร
ลุ่มน้าแม่ตาวตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ป่าไม้ในลุ่มน้าได้รับผลกระทบจากการแผ้วถางป่า
เพื่อการเพาะปลูกพืชเกษตรและการลักลอบตัดไม้ ทาให้พ้ืนที่ลุ่มน้ามีความแห้งแล้งมากและขาดแคลนน้าในช่วง
ฤดู แ ล้ ง จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่อ ชุม ชนในพื้น ที่ ด้ านล่ าง เกษตรกรมั ก จะปลู ก พืชไร่ เชิง เดี่ ย ว ได้ แ ก่ ข้ า วโพด อ้อ ย มั น
สาปะหลัง พริก เป็นต้น หน้าดินมักจะถูกเซาะกร่อนพั งทลายมากในช่วงฤดูฝนและน้าในลาห้ วยมีสีแ ดง ป่าไม้ที่
เหลืออยู่ในพื้นที่ลุ่มน้า พบเหลือเป็นหย่อมป่าขนาดต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีการแผ้วถางป่าเบญจพรรณให้เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่หินปูนที่สลายตัวเป็นดินที่ลึกและมีความอุดมสมบูรณ์สูง วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ บริเวณลุ่มน้า
แม่ตาวตอนบน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการทางป่าไม้ สาหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
ที่เหลืออยูใ่ นพืน้ ที่ลมุ่ น้า รวมทั้งเป็นแนวทางคัดเลือดชนิดพันธุ์ไม้เพื่อปลูกในพืน้ ที่ไร่ร้างที่ยึดคืนจากชาวบ้าน

วิธีการศึกษา
1. การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้
1.1 การวางแปลงสุ่มตัวอย่าง
ทาการวางแปลงสุ่มตัวอย่างที่มีขนาด 40 x 40 เมตร ภายในแต่ละแปลงแบ่งออกเป็น 16 แปลงย่อย
ที่มีขนาด 10 x 10 เมตร ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ชนิดป่าละ 5 แปลง โดยวางแปลงให้กระจายในพื้นที่ป่า
เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ โดยวัดเส้นรอบวงลาต้นที่ระดับ 1.3 เมตร จากพื้นดิน ความสูงต้นไม้และขนาดความกว้างของทรงพุ่ม
โดยเก็บข้อมูลต้นไม้ทุกต้นที่มีความสูงจากพื้นดินมากกว่า 1.5 เมตรขึ้นไป บันทึกข้อมูลสภาพพื้นที่ ได้แก่ ความสูงจาก
ระดับน้าทะเล พิกัดทางภูมิศาสตร์ ความลาดชัน เป็นต้น
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ภาพที่ 1 วิธกี ารวางแปลงสารวจและเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้โดยการวัดเส้นรอบวงลาต้นที่ระดับ 1.3 เมตร (GBH)
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุ์ไม้
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับ
จานวนประชากรและขนาดของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด ได้แก่ ความถี่ ความหนาแน่น ความเด่นและดัชนีความสาคัญ
สาหรับตัวขี้วัดเกี่ยวกับลักษณะของสังคมพืช ได้แก่ ดัชนีบ่งชีค้ วามหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และดัชนีบ่งชี้สภาพของ
ป่าไม้ ส่วนข้อมูลเชิงคุณ ภาพเป็ นข้อ มูล เชิงอธิบาย ได้แก่ การจัดทาบัญชีรายชื่อของพรรณไม้เป็ นชื่อสามัญ และ
ชื่อวิทยาศาสตร์ รวมทั้งชื่อวงศ์ของพันธุ์ไม้ [1] ข้อมูลความหลากหลายเชิงปริมาณ ได้แก่
(1) ความถี่ของพันธุ์ไม้ (Plant frequency)
เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงการกระจายตามพื้นที่ของพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในป่า ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
ความถี่สัมพัทธ์

ความถี่ของพันธุ์ไม้ชนิด ก
=

ความถี่ของพันธุ์ไม้ชนิด ก. =

ผลรวมค่าความถี่ของพันธุ์ไม้ทกุ ชนิด
จานวนแปลงตัวอย่างที่พบพันธุ์ไม้ชนิด ก
จานวนแปลงสุม่ ตัวทั้งหมด

X 100
X 100

(2) ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ (Plant Density)
เป็ น ค่ า แสดงให้เห็ น ถึง จานวนประชากรของพั นธุ์ ไ ม้ชนิด ต่า ง ๆ ในป่ า โดยเฉลี่ย ต่อ แปลงสุ่ม ตัวอย่าง
ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ชนิด ก

จานวนต้นทั้งหมดของพันธุ์ไม้ชนิด
(ต้น/แปลง)
จานวนแปลงสุม่ ตัวอย่างที่ใช้ศกึ ษาทัง้ หมด

=

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ชนิด ก =

ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ชนิด ก
ผลรวมความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ทุกชนิด

X 100

(3) ความเด่นของพันธุ์ไม้ (Plant Dominance)
เป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับปริมาณมวลชีวภาพและการปกคลุมพื้นที่ของพรรณไม้ในป่า ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
ความเด่นสัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ชนิด ก

=

พื้นที่หน้าตัดลาต้นรวมของพันธุ์ไม้ชนิด ก

X 100

ผลรวมพืน้ ที่หน้าตัดของพันธุ์ไม้ทุกชนิด
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(4) ดัชนีความสาคั:ทางนิเวศวิทยา (Ecological Importance Value Index, IVI)
เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลโดยรวมทางนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดในป่าที่ได้จากผลรวมของ
ค่าความถี่สัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์และความหนาแน่นสัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ ซึ่งคานวณได้ดังนี้
ดัชนีความสาคัญของพันธุ์ไม้ชนิด ก = ความถี่สัมพัทธ์ + ความหนาแน่นสัมพัทธ์ + ความเด่นสัมพัทธ์
ดัชนีความสาคัญสัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ชนิด ก =

ดัชนีความสาคัญของพันธุ์ไม้ชนิด ก
ผลรวมของดัชนีความสาคัญของพันธุ์ไม้ทุกชนิด

X 100

(5) ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ (Species Diversity index)
ในที่นใี้ ช้ Shannon-Wiener Index (SWI)
s
H = ∑ (pi) log2 pi)
i=1
เมื่อ H = ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้
S = จานวนชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมด
pi = สัดส่วนจานวนต้นของพันธุ์ไม้ชนิด i ต่อจานวนต้นของพันธุ์ไม้ทุกชนิด
1.3 ดัชนีบ่งชีส้ ภาพของป่าไม้ (Forest Condition Index, FCI)
ดัชนีบ่งชีส้ ภาพป่าพิจารณาจากขนาดลาต้นของต้นไม้และจานวนประชากร [2]
FCI = Σ n110-4+n210-3+n310-2+ n410-1+1(n5) +2(n6) +3(n7) +.....
เมื่อ FCI = ดัชนีบ่งชีส้ ภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
n1 คือ จานวนต้นของพันธุ์ไม้ที่มีเส้นรอบวงลาต้นน้อยกว่า < 25 เซนติเมตร
n2 คือ จานวนต้นของพันธุ์ไม้ที่มีเส้นรอบวงลาต้นระหว่าง 26 ถึง 50 เซนติเมตร
n3 คือ จานวนต้นของพันธุ์ไม้ที่มเี ส้นรอบวงลาต้นระหว่าง 51 ถึง 75 เซนติเมตร
n4 คือ จานวนต้นของพันธุ์ไม้ที่มีเส้นรอบวงลาต้นระหว่าง 76 ถึง 100 เซนติเมตร
n5 คือ จานวนต้นของพันธุ์ไม้ที่มเี ส้นรอบวงลาต้นระหว่าง 101 ถึง 200 เซนติเมตร
n6 คือ จานวนต้นของพันธุ์ไม้ที่มีเส้นรอบวงลาต้นระหว่าง 201 ถึง 300 เซนติเมตร
n7 คือ จานวนต้นของพันธุ์ไม้ที่มีเส้นรอบวงลาต้นระหว่าง 301 ถึง 400 เซนติเมตร
2. การศึกษามวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอนในพืช
ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ได้จากการสารวจนามาใช้ในการคานวณปริมาณมวลชีวภาพของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดและทัง้ ป่า
โดยจาแนกออกเป็นการสะสมในส่วนของลาต้น กิ่ง ใบและราก ตามสมการแอลโลเมทรี [3] ดังนี้
WS = 189 (D2 H)0.902 หรือ log WS = 0.902log (D2 H) +2.276 เมื่อ D2 H มีหน่วยเป็น m3
WB = 0.125 WS 1.204 หรือ log WB = 1.204log WS- 0.904 25
1/ WL = (11.4/ WS 0.90) + 0.172
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Ws คือ มวลชีวภาพของลาต้น มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อต้น
WB คือ มวลชีวภาพของกิ่ง มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อต้น
WL คือ มวลชีวภาพของใบ มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อต้น
D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นไม้ที่ความสูงระดับอก (1.30 เมตร)
H คือ ความสูงของต้นไม้ มีหน่วยเป็นเมตร
มวลชีวภาพของราก (WR , กิโลกรัม/ต้น) คานวณตามสมการแอลโลเมทรีของ [4]
WR = 0.026 (D2 H)0.775
หรือ log WR = 0.775 log (D2 H) – 1.578 และ D2 H มีหน่วยเป็น cm2.m.
WR = มวลชีวภาพของราก มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อต้น
D = เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นไม้ทคี่ วามสูงระดับอก (1.30 เมตร)
S = ความสูงของต้นไม้มหี น่วยเป็นเมตร
ความเข้มข้นเฉลี่ยของคาร์บอนและธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืชส่วนที่เป็นลาต้น กิ่ง ใบ และราก [5] มีความ
เข้มข้นของคาร์บอนเฉลี่ยเท่ากับ 49.9, 48.7, 48.3 และ 48.12% ตามลาดับ

ภาพที่ 2 สภาพทั่วไปของพื้นทีล่ ุ่มน้าแม่ตาว

ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงปริมาณของพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ได้จากการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง
ชนิดป่าละ 5 แปลง มีดังนี้
1. ชนิดพันธุไ์ ม้และจานวนชนิดพันธุ์ไม้ในป่า (Species Composition and Richness)
ป่าเต็งรัง: พบต้นไม้ทั้งหมด 1,076 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ 56 ชนิด ใน 47 สกุล และ 26 วงศ์ (ตารางที่ 1) โดย
พบไม้เต็งมากที่สุด (312 ต้น) รองลงมาได้แก่ พลวง (151 ต้น) รัง (99 ต้น) เหมือดหลวง (66 ต้น) และก่อแพะ (57 ต้น)
พันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ ที่เหลือพบค่อนข้างน้อย โดยมีจานวนน้อยกว่า 50 ต้น
ป่าเบ:จพรรณ: พบต้นไม้ทั้งหมด 581 ต้น จานวน 57 ชนิด ใน 52 สกุล และ 27 วงศ์ โดยพบไผ่ซางอยู่
มากที่สุด (78 กอ) รองลงมาได้แก่ ไผ่ไร่ (57 กอ) แดง (48 ต้น) ประดู่ (47 ต้น) เปล้าหลวง (46 ต้น) และสัก (41 ต้น)
ส่วนพันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่เหลือมีจานวนน้อยกว่า 40 ต้น (ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 3 สภาพทั่วไปของป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในพืน้ ที่ลมุ่ น้าแม่ตาว
2. ลักษณะเชิงปริมาณของพันธุ์ไม้
ก. ความถี่ของการพบพันธุไ์ ม้ (Plant Frequency)
ป่าเต็งรัง : ไม้เต็ง รัง ก่อแพะ เหมือดหลวง ประดู่ รักขนและแสลงใจมี ค่าความถี่มากกว่าพั นธุ์ไม้ชนิ ดอื่น
(100%) จึงเป็นพันธุ์ไม้ที่กระจายอยู่ทั่วไปในป่าเต็งรัง รองลงมาคือ พลวง แข้งกวาง สมอไทย เค็ด เครือกวาวดู กและ
เครือพันซ้าย (80%) จัดเป็นไม้ที่พบมากเกือบทั่วทั้งป่า พันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มคี ่าความถี่นอ้ ยลงและพบได้น้อยหรือหายาก
ในป่าเต็งรัง (ตารางที่ 2)
ป่าเบ:จพรรณ : ไม้ประดู่ สักและตะคร้อ มีความถี่มากกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่น (100%) จัดเป็นพันธุ์ไม้ที่พบได้
ทั่วไปในป่าเบญจพรรณ รองลงมาคือ ไผ่ซาง แดง เก็ดดา สมอไทย งิ้วป่า ตุม้ กว้าว แคดอกขาว และแหน (80%) จึงพบพบ
มากเกือบทั่วทั้งป่า พันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีคา่ ความถี่นอ้ ยลง และพันธุ์ไม้ที่พบน้อยหรือหายากในป่า (ตารางที่ 4)
ข. ความหนาแน่นเฉลี่ยของพันธุ์ไม้ (Plant density)
ป่าเต็งรัง: ความหนาแน่นเฉลี่ยในป่าเต็งรังมีค่าเท่ากับ 215.2 ต้น/ไร่ พันธุ์ไม้ที่มีค่าความหนาแน่นมากที่สุด คือ
เต็ง (62.4 ต้น/ไร่) รองลงมา ได้แก่ พลวง (30.2 ต้น/ไร่) รัง (20 ต้น/ไร่) เหมือดหลวง (13.2 ต้น/ไร่) ก่อแพะ (11.4 ต้น/ไร่)
พันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ ที่เหลือมีค่าต่ากว่า 10 ต้น/ไร่ (ตารางที่ 2)
จานวนต้นแยกตามชั้นขนาดเส้นรอบวงลาต้นของต้นไม้ในป่า (ซม.) แบ่งออกเป็นขนาด <25, 25-50, 50-75,
75-100 และ >100 ซม. พบจานวนต้นทั้งหมด 1,076 ต้น (5 แปลง) มีจานวนเท่ากับ 463, 322, 149, 77 และ 65 ต้น
ตามลาดับ ต้นไม้ที่มีลาต้นขนาดใหญ่ >100 ซม. ได้แก่ ไม้เต็ง รัง ก่อแพะ พลวง ประดู่ หว้า สมอไทยและรักขน จานวนต้น
แยกตามชั้นความสูงของต้นไม้ในป่าแบ่งระดับความสูงช่วงละ 5 ม. พบว่า พันธุ์ไม้ที่มีความสูง <5, 5-10, 10-15, 15-20,
20-25, 25-30, 30-35 และ > 35 เมตร เท่ากับ 243, 482, 183, 97, 44, 18, 7 และ 2 ต้น ตามลาดับ ต้นไม้ที่มีลาต้นสูง
ใหญ่ ในป่ า ได้ แก่ ไม้พลวง เต็ งและรั ง ไม้เรือนยอดรองลงมา ได้ แก่ ไม้เต็ ง รั งและพลวง ไม้เรือนยอดปานกลางคือ
ไม้เต็ง รัง ก่อแพะ ประดู่และสมอไทย
ป่าเบ:จพรรณ: ความหนาแน่นเฉลี่ยในป่าเบญจพรรณมีค่าเท่ากับ 116.2 ต้น/ไร่ พันธุ์ไม้ที่มีค่าความหนาแน่น
มากที่สุด คือ ไผ่ซาง (15.60 กอ/ไร่) รองลงมา ได้แก่ ไผ่ไร่ (11.4 กอ/ไร่) แดง (9.60 ต้น/ไร่) ประดู่ (9.40 ต้น/ไร่) เปล้าหลวง
(9.20 ต้น/ไร่) สัก (8.20 ต้น/ไร่) และโมกหลวง (6.00 ต้น/ไร่) พันธุไ์ ม้ชนิดอื่นๆ ที่เหลือมีค่าต่ากว่า 5 ต้น/ไร่ (ตารางที่ 4)
จานวนต้นแยกตามชั้นขนาดเส้นรอบวงลาต้นของต้นไม้ในป่าแบ่งออกเป็น ชั้นขนาด <25, 25-50, 50-75,
75-100 และ >100 ซม. พบจานวนต้นทั้งหมด 581 ต้น (5 แปลง) มีจานวนเท่ากับ 248, 79, 49, 101 และ 104 ต้น
ตามลาดับ ต้นไม้ที่มีลาต้นขนาดใหญ่ >100 ซม. ได้แก่ สัก แดง สมอไทย เก็ดดา ประดู่ ตุม้ กว้าว งิว้ ป่า รกฟ้า มะกอก
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ตะคร้อ ตับเต่าต้น ติ้ว ส้าน ดู่ด้อง อินทนิลบก แคดอกขาว เปาหนาม และ มะห้า จานวนต้นแยกตามชั้นความสูงของ
ต้นไม้ในป่าแบ่งระดับชั้นความสูงช่วงละ 5 ม. พบว่า พันธุ์ไม้ที่มีความสูง <5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30,
30-35 และ >35 เมตร มีจานวน 141, 176, 68, 118, 36, 25, 9 และ 8 ต้น ตามลาดับ ต้นไม้ที่มีลาต้นสูงใหญ่ในป่า
ได้แก่ แดง ประดู่ งิว้ ป่า และมะห้า ไม้เรือนยอดรองลงมา ได้แก่ แดง สัก เก็ดดา ตะคร้อ และรกฟ้า
ค. ความเด่นของพันธุ์ไม้ (Plant Dominance)
ป่าเต็งรัง: ค่าความเด่นของพันธุ์ไม้คานวณจากพื้นที่หน้าตัดของลาต้น พบว่า ไม้เต็ง มีค่าความเด่นมากที่สุด
คือ 33.67% ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด รองลงมาคือ รัง พลวง และก่อแพะ คือ 21.9%, 11.62% และ 9.6% ตามลาดับ
ส่วนพันธุ์ไม้ที่เหลือมีความเด่นน้อยกว่า 5% ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด
ป่าเบ:จพรรณ: ไผ่ซางมีค่าความเด่นมากที่สุดคือ 32.11% ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด รองลงมาคือ ไผ่ไร่ แดง สัก
ประดู่และไผ่ขา้ วหลาม โดยมีคา่ 14.66%, 8.01%, 7.73%, 6.76% และ 6.40% ตามลาดับ ส่วนพันธุ์ไม้ที่เหลือมีความ
เด่นน้อยกว่า 5% ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด (ตารางที่ 4)
ง. ดัชนีความสาคั:ทางนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้ (Ecological Importance Value Index, IVI)
ป่าเต็งรัง: ผลรวมของค่าความถี่สัมพัทธ์ ความหนาแน่นสัมพัทธ์และความเด่นสัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
คือ ค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศวิทยาของพันธุ์ ไม้ พบว่า ไม้เต็ง มีค่ามากที่สุด คือ 22.14% ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด
รองลงมา คือ รัง พลวง และก่อแพะ มีค่าความสาคัญเท่ากับ 11.62%, 9.44% และ 6.22% ตามลาดับ ส่วนพันธุ์ไม้
ชนิดอื่นมีค่าความสาคัญทางนิเวศวิทยาน้อยกว่า 5% (ตารางที่ 2)
ป่าเบ:จพรรณ: ไผ่ซางมีค่าความสาคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุดคือ 16.14% ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่ ไผ่ไร่ แดง ประดู่และสัก มีค่าความสาคัญ โดยมีค่าเท่ากับ 8.69%, 6.49%, 6.28% และ 6.26% ตามลาดับ
พันธุ์ไม้ชนิดอื่นมีค่าต่ากว่า 5%
จ.ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity Index)
ป่ า เต็ ง รั ง : ดั ช นี ค วามหลายหลากของชนิ ด พั น ธุ์ ไ ม้ ข องป่ า เต็ ง รั ง โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI)
ในแปลงสุม่ ตัวอย่าง 5 แปลงในป่าเต็งรังลุ่มน้าแม่ตาวตอนบน พบว่ามีค่า 4.05 ซึ่งเป็นค่าที่คอ่ นข้างสูง
ป่าเบ:จพรรณ: ในแปลงสุ่มตัวอย่าง 5 แปลงในป่าเบญจพรรณลุ่มน้าแม่ตาวตอนบน พบว่า มีค่า SWI
เท่ากับ 4.61 ซึ่งเป็นค่าที่คอ่ นข้างสูงและสูงกว่าป่าเต็งรัง
ฉ. ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (Forest Condition index, FCI)
ป่ า เต็ ง รั ง : ดั ช นี บ่ ง ชี้ ส ภาพความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องป่ า ไม้ (FCI) มี ค่ า ผั น แปรระหว่ า งแปลงสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยพิจารณาจากจานวนต้นต่อไร่ของต้นไม้ขนาดต่างๆ ถ้ามีต้นไม้ขนาดใหญ่จานวนมากก็จะทาให้ค่า FCI สูงขึ้น
แบ่งออกเป็นขนาด <25, 25-50, 50-75, 75-100 และ >100 ซม. พบจานวนต้นทั้งหมด 1,076 ต้น (5 แปลง)
มีจานวนในแต่ชั้นขนาดเส้นรอบวงลาต้นเท่ากับ 463, 322, 149, 77 และ 65 ต้น ตามลาดับ สาหรับค่า FCI ในแต่ละ
แปลงสุม่ ตัวอย่างพบว่า แปลงที่มีคา่ ความอุดมสมบูรณ์สูงสุดคือ แปลงที่ 1 มีค่าเท่ากับ 21.35 รองลงมาคือ แปลงที่ 2
เท่ากับ 20.65 ส่วนแปลงที่มีคา่ ต่าที่สุดคือ แปลงที่ 3 เท่ากับ 6.05 โดยมีคา่ เฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 14.912
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เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume

รัง Shorea siamensis Miq.

ภาพที่ 4 พันธุ์ไม้ที่พบในป่าเต็งรัง พื้นที่ลมุ่ น้าแม่ตาว
ป่าเบ:จพรรณ: ในจานวนต้นไม้ทั้งหมด 581 ต้น (5 แปลง) แบ่งออกเป็นขนาด <25, 25-50, 50-75, 75100 และ >100 ซม. มีจานวนต้นในแต่ชั้นขนาดเส้นรอบวงลาต้นเท่ากับ 248, 79, 49, 101 และ 104 ต้น ตามลาดับ
แปลงที่มีค่า FCI สูงสุดคือ แปลงที่ 3 มีค่าเท่ากับ 30.36 รองลงมาคือ แปลงที่ 2 เท่ากับ 26.02 ส่วนแปลงที่มีค่าต่า
ที่สุดคือแปลงที่ 5 เท่ากับ 15.24 โดยมีคา่ เฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 22.94

สัก Tectona grandis L.f.

ไผ่ชนิดต่าง ๆ

ภาพที่ 5 พันธุ์ไม้ที่พบในป่าเบญจพรรณ พื้นที่ลมุ่ น้าแม่ตาว
3. การสะสมมวลชีวภาพและคาร์บอนในป่าไม้
ป่าเต็งรัง: พันธุ์ไม้ที่พบจานวน 56 ชนิด แต่ละชนิดมีมวลชีวภาพที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจานวนต้นและ
ขนาดของลาต้น ซึ่งมวลชีวภาพทั้งหมดเท่ากับ 206,507.45 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพลาต้น กิ่ง ใบ
และราก เท่ากับ 127,735.97, 56,319.58, 2,008.56 และ 20,443.33 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ พบไม้เต็งมีการ
สะสมมวลชีวภาพมากที่สุด คือ 71235.31 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ รองลงมาคือ รัง พลวง และก่อแพะ มีการสะสมมวล
ชีวภาพ 49,346.61, 33,007.49 และ 16,817.31 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ
ปริมาณการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่เหนือกันและส่วนที่อยู่ใต้ดิน พบว่า ป่าเต็งรังมีการ
สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้ 101,975.35 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพลาต้น กิ่ง ใบ และราก พบว่า
ธาตุ C มีค่าเท่ากับ 63,740.25, 27,427.64, 970.14 และ 9,837.33 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ พบไม้เต็งมีการสะสมคาร์บอนใน
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มวลชีวภาพมากที่สุด คือ 35,178.74 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ รองลงมาได้แก่ รัง และ พลวง มีการสะสมคาร์บอนในมวล
ชีวภาพเท่ากับ 24,371.11 และ 16,289.41 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ (ตารางที่ 3)
ป่ า เบ:จพรรณ: ในจ านวนพั น ธุ์ ไ ม้ 57 ชนิด มี ม วลชีว ภาพทั้ ง หมด 364,249.84 กิ โ ลกรั ม ต่อ เฮกแตร์
แยกเป็นมวลชีวภาพลาต้น กิ่ง ใบ และราก เท่ากับ 179,148.34, 91,390.14, 1,575.98 และ 25,547.35 กิโลกรัมต่อ
เฮกแตร์ ตามลาดับ พบไผ่ซางมีการสะสมมวลชีวภาพมากที่สุด คือ 99,041.80 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ รองลงมาคือ
แดง ประดู่ สัก และ ไผ่ไร่ มีการสะสมมวลชีวภาพ 46,143.94, 39,763.89, 37,202.26 และ 22,974.81 กิโลกรัมต่อ
เฮกแตร์ ตามลาดับ
การสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่เหนือกันและส่วนที่อยู่ใต้ดิน พบว่า ป่าเบญจพรรณมีการ
สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้ 146,956.60 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพลาต้น กิ่ง ใบ และราก พบว่า
ธาตุ C มีค่าเท่ากับ 89,395.02, 44,507.00, 761.20 และ 12,293.38 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ พบไผ่ซางมีการสะสมคาร์บอน
ในมวลชีวภาพมากที่สุด คือ 40,043.51 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ รองลงมาได้แก่ แดง ประดู่ และสัก มีการสะสมคาร์บอนใน
มวลชีวภาพเท่ากับ 18,539.88, 15,896.22 และ 15,035.82 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 1 ชนิดพันธุ์ไม้และจานวนชนิดพันธุ์ไม้ในป่า (Species Composition and Richness)
Species
Family
Thai Name
Plant name full
No.
1
Anacardiaceae
กุ๊ก
Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
2
มะกอก
Spondias pinnata (L.f.) Kurz
3
รักขน
Holigarna albescens Kurz
4
Annonaceae
ขางหัวหมู
Miliusa velutina (Dunal) Hook.f. & Thomson
5
ปอขี้แฮด
Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban
6
Apocynaceae
โมกมัน
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
7
โมกหลวง
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don
8
Aquifoliaceae
เน่าใน
Ilex umbellulata Loes.
9
Bignoniaceae
แคดอกขาว
Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.
10
แครกฟ้า
Hetereophragma sulfureum Kurz
11
เพกา
Oroxylum indica (L.) Kurz
12
อ้อยช้าง
Heterophragma sulfureum Kurz
13
Burseraceae
มะเกิ้ม
Canarium subulatum Guillaumin
14
Combretaceae
ตะแบกเลือด Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss.
15
รกฟ้า
Terminalia alata Heyne ex Roth
16
สมอไทย
Terminalia chebula Retz.
17
สมอพิเภก
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
18
แหน
Terminalia glaucifolia Craib
19
Dilleniaceae
ส้าน
Dillenia obovata (Blume) Hoogland
20
Dipterocarpaceae เต็ง
Shorea obtusa Wall. ex Blume
21
พลวง
Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
22
รัง
Shorea siamensis Miq.
23
Ebenaceae
ดาดง
Diospyros variegata Kurz
24
ตับเต่าต้น
Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don
25
Euphorbiaceae
เปล้าหลวง
Croton persimilis Mull Arg.
26
Fabaceae
กระพี้
Dalbergia nigrescens Kurz

DDF MDF
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ

พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
-
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Species
No.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Family

Fagaceae
Hypericaceae
Juglandaceae
Lamiaceae
Lecythidaceae
Loganiaceae
Lythraceae
Malpighiaceae
Malvaceae

Moraceae
Myrtaceae
Olacaceae
Pentaphylaceae
Phyllanthaceae

Poaceae

Thai Name

Plant name full

กางขี้มอด
กางหลวง
ก๋าวดูก
เก็ดดา
คูน
เครือกวาวดูก
เครือพันซ้าย
ชิงชัน
ดู่ด้อง
แดง
ประดู่
ปี้เครือ
ปี้พง
ก่อแพะ
ก่อหมาก
ติ้ว
ค่าหด
กาสามปีก
สัก
กระโดน
แสลงใจ
เสลา
อินทนิลบก
กาลังช้างเผือก
งิว้ ป่า
ปอยาบ
ปอเลียง
ไม้ลาย
หาดหนุน
เคาะ
มะห้า
หว้า
ขีห้ นอน
สารภีป่า
เปาหนาม
ผักขี้มด
มะขามป้อม
มะเม่าไข่ปลา
มะเม่าสร้อย
เหมือดวอน
เหมือดหลวง
ไผ่ขา้ วหลาม
ไผ่ซาง

Albizia odoratissima (L.f.) Benth.
Albizia chinensis (Osbeck) Merr
Millettia sp.
Dalbergia assamica Benth.
Cassia fistula L.
Millettia extensa (Benth.) Baker
Spatholobus parviflorus (Roxb. ex DC) Kuntze
Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
Dalbergia ovata Graham ex Benth.
Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob.
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Dalbergia velutina Benth.
Millettia brandisiana Kurz
Quercus kerrii Craib.
Quercus brandisiana Kurz.
Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f.
Engelhardtia spicata Lechen ex Blume
Vitex peduncularis Wall. ex Schauer
Tectona grandis L.f.
Careya arborea Roxb.
Strychnos nux-vomica L.
Lagerstroemia tomentosa C. Presl
Lagerstroemia calyculata Kurz
Hiptage benghalensis (L.) Kurz
Bombax anceps Pierre
Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib.
Byrreya mollis Wall. ex Kurz
Microcos paniculate L.
Artocarpus lagomezianus Wall ex Trecul
Tristaniopsis burmanica (Griff) Peter G
Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz) Bahadur
Syzygium
& R.C.Guarcumini (L.) Skeels
Schoepfia fragrans Wall.
Anneslea fragrans Wall
Bridelia retusa (L.) A.Juss.
Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss
Phyllanthus emblica L.
Antidesma ghaesembilla Gaertn.
Antidesma acidum Retz.
Aporosa wallichii Hook.f.
Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.
Cephalostachyum pergracile Munro
Dendrocalamus membranaceus Munro

DDF MDF
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
-

พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
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Species
No.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Family

Rhamnaceae
Rubiaceae

Salicaceae
Sapindaceae
Symplocaceae

Thai Name
ไผ่บง
ไผ่ไร่
มะควัด
ข้าวสารป่า
แข้งกวาง
คามอกน้อย
คามอกหลวง
เค็ด
ตุม้ กว้าว
มะคังแดง
ขานาง
ตะคร้อ
มะเม่าเครือ
เหมือดหอม

Plant name full
Bambusa nutans Wall.
Canrium subulatum Guillaumin
Ziziphus rugosa Lam.
Parvetta indica L.
Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC.
Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f.
Gardenia sootepensis Hutch
Catunaregum spathulifolia Tirveng.
Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze
Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.
Homalium tomentosum (Vent.) Benth.
Schleichera oleosa (Lour.) Merr
Antidesma thwaitesianum Mull.
Symplocos recemosa Roxb.

DDF MDF
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ

พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
-

ตารางที่ 2 ดัชนีความสาคั:ทางนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้ (Ecological Importance Value Index, IVI)
Relative Value
Species Plant name Frequency density Basal Area
of most dominant species (%)
No.
(%)
(tree/rai)
(m2)
Density Dominance IVI
1
เต็ง
100
62.40
15441.63
3.76
29.00 33.67
2
รัง
100
19.80
10046.46
3.76
9.20 21.90
3
พลวง
80
30.20
5174.44
3.01
14.03 11.28
4
ก่อแพะ
100
11.40
4403.22
3.76
5.30 9.60
5
เหมือดหลวง
100
13.20
853.85
3.76
6.13 1.86
6
ประดู่
100
5.40
2028.86
3.76
2.51 4.42
7
รักขน
100
7.40
1356.50
3.76
3.44 2.96
8
แข้งกวาง
80
7.00
717.80
3.01
3.25 1.56
9
สมอไทย
80
2.00
1131.17
3.01
0.93 2.47
10
เค็ด
80
6.20
108.94
3.01
2.88 0.24
11
แสลงใจ
100
3.40
204.08
3.76
1.58 0.44
12
ก๋าวดูก
80
3.40
289.98
3.01
1.58 0.63
13
เครือกวาวดูก
80
2.20
362.44
3.01
1.02 0.79
14
เคาะ
60
2.40
586.72
2.26
1.12 1.28
15
รกฟ้า
60
3.40
238.62
2.26
1.58 0.52
16
หว้า
20
3.00
793.69
0.75
1.39 1.73
17
เครือพันซ้าย
80
1.40
93.41
3.01
0.65 0.20
18
เก็ดดา
60
1.20
207.75
2.26
0.56 0.45
19
มะเม่าสร้อย
60
2.00
12.53
2.26
0.93 0.03
20
กุ๊ก
60
1.00
34.76
2.26
0.46 0.08
21
ชนิดที่ 21 - 56
1080
26.80
1781.33
40.60
12.45 3.88
2660
215.20 45868.19
100
100
Total
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วิจารณ์และสรุปผล
ป่าเต็งรัง จากการวางแปลงสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ป่าเต็งรังบนพื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาวตอนบน 5 แปลง พบต้นไม้
ทั้งหมด 1,076 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ทั้งหมด 56 ชนิด ใน 47 สกุล 26 วงศ์ โดยพบไม้เต็งอยูม่ ากที่สุด (312 ต้น) มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย 215.2 ต้น/ไร่ ความถี่ของการพบพันธุ์ไม้ พบว่า ไม้เต็ง รัง ก่อแพะ เหมือดหลวง ประดู่ รักขนและ
แสลงใจ มีความถี่มากกว่าพันธุ์ไม้ชนิด อื่น (100%) จึงเป็นพันธุ์ไม้ที่ก ระจายอยู่ทั่วไปให้ป่า ดัชนีความสาคัญ ทาง
นิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้ (IVI) พบ ไม้เต็ง มีค่าความสาคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุด คือ 22.14 %ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด
ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) พบค่า SWI ของพันธุ์ไม้ทั้งหมดคือ 4.049
ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า ( FCI ) เท่ากับ 14.912 การสะสมมวลชีวภาพป่าไม้ทั้งหมด 206,507.45
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ มีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้ 101,975.35 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ส่วนการสะสมธาตุ
อาหาร (N P K Ca Mg) พบว่า ป่ า เต็ ง รั ง มีก ารสะสมธาตุ อ าหารเท่ า กั บ 939.85, 115.62, 469.34, 1877.36 และ
289.09 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ
แสงคา (2552) ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรัง บริเวณป่าชุมชนบ้านทรายทอง จังหวัด
ลาพูน ใน 2 พื้นที่ โดยการวางแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 40 x 40 เมตร.จานวนพื้นที่ละ 10 แปลง ในพื้นที่ 1 และ 2 พบ
พันธุ์ไม้ 71 และ 64 ชนิด ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) พบว่ามีค่า 3.80
และ 3.33 ตามลาดับ ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ (FCI) มีค่า 31.03 และ 18.82 ปริมาณการสะสม
คาร์บอน 59,163.89 และ 23,498.32 kg/ha ตามลาดับ [6] พัชร์ธีรัตน์ (2559) ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ไม้ในป่าเต็งรังบนพื้นที่หินทรายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง
ขนาด 40 x 40 เมตร จ านวนพื้น ที่ ล ะ 12 แปลง ในปี 2553 และ 2558 พบพั น ธุ์ ไ ม้ 60 และ 53 ชนิด ดั ชนีค วาม
หลากหลายของชนิ ด พั น ธุ์ โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) มี ค่ า 3.17 และ 3.05 ดั ชนีบ่ง ชี้ส ภาพความอุ ด ม
สมบูรณ์ของป่าไม้ (FCI) มีค่า 1.94 และ 2.27 การสะสมคาร์บอน 41,587.5 และ 44,787.5 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ [7]
ตารางที่ 3 การสะสมมวลชีวภาพและคาร์บอนในป่าไม้ (Biomass and Carbon Storage in Forests)
Species Plant name
Biomass
Carbon (Kg/ha)
No.
(kg/ha)
Stem
Branch Leaf
Root
1
เต็ง
71235.31 22067.40 9399.55 319.65 3392.13
2
รัง
49346.61 15326.52 6558.87 186.34 2299.39
3
พลวง
33007.49 9605.08 5308.63 94.83 1280.88
4
ก่อแพะ
16817.32 5291.26 2086.26 85.79 843.10
5
ประดู่
8140.84 2582.84 977.72 42.78 417.97
6
สมอไทย
6262.63 1855.87
981.71 11.87 242.07
7
รักขน
4196.72 1351.15 439.67 36.33 245.87
8
หว้า
2897.25
917.27 346.92 16.46 150.42
9
แข้งกวาง
1945.16 632.68
178.32 22.87 126.92
10
เคาะ
1792.06 579.99
183.62 15.79 105.88
11
เหมือดหลวง
1725.11
564.12
132.09 27.57 128.15
12
เครือกวาวดูก
1019.56
331.56
96.81 11.02
64.24
13
ชิงชัน
944.82
300.45
112.11 5.08
49.07
14
ก๋าวดูก
761.05
247.92
67.34 9.58
51.07
15
เก็ดดา
751.47
242.01
80.19 5.90
43.12
16
รกฟ้า
642.58
208.84
58.50 7.65
42.40

Total
35178.74
24371.11
16289.41
8306.41
4021.31
3091.52
2073.03
1431.07
960.79
885.27
851.92
503.63
466.72
375.90
371.22
317.39
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Species
No.
17
18
19
20
21

Plant name
สารภีป่า
แสลงใจ
เน่าใน
คามอกหลวง
ชนิดที่ 21 - 56
Total

Biomass
Carbon (Kg/ha)
(kg/ha)
Stem
Branch Leaf
Root
Total
484.52
156.77
50.04
4.13
28.40
239.35
464.72
152.18
34.36
7.79
35.16
229.49
419.86
134.69
46.83 2.82
23.07
207.41
274.83
89.91
22.76 3.89
19.18
135.74
3377.54 1101.74 265.32 52.01 248.85 1667.92
206507.45 63740.25 27427.64 970.14 9837.33 101975.35

ป่าเบ:จพรรณ จากวางแปลงสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ป่าเบญจพรรณบนพื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาวตอนบน 5 แปลง
พบต้น ไม้ทั้ง หมด 581 ต้น ประกอบด้ ว ยพั น ธุ์ ไม้ทั้งหมด 57 ชนิด 52 สกุ ล 27 วงศ์ โดยพบไผ่ซ างอยู่มากที่สุด
(78 กอ) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 116.2 ต้น/ไร่ ไม้ประดู่ สัก และตะคร้อ มีความถี่มากกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่น (100%)
จึงเป็นพันธุ์ไม้ที่กระจายอยู่ทั่วไปให้ป่า ไผ่ซางมีค่าความสาคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุด (16.14 % ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด)
ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (SWI) มีค่า 4.61 ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า ( FCI ) มีค่า 22.94
ปริมาณการสะสมมวลชีวภาพทั้งหมด 364,249.84 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ พบไผ่ซางมีการสะสมมวลชีวภาพมากที่สุด
คือ 99,041.80 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ มีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้ 146,956.60 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์
แสงคา (2552) ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ในป่าเบญจพรรณบริเวณป่าชุมชนบ้านทรายทอง จังหวัด
ลาพูน ใน 2 พื้นที่ โดยการวางแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 40 x 40 เมตร จานวนพื้นที่ละ 10 แปลง พบพันธุ์ไม้ 122
และ 121 ชนิด ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) มีค่า 6.09 และ 4.48 ดัชนี
บ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ (FCI) มีค่า 64.42 และ 22.79 และปริมาณการสะสมคาร์บอน 102,374.37
และ 30,942.85 kg/ha ตามลาดับ [8]
ตารางที่ 4 ดัชนีความสาคัญทางนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้ (Ecological Importance Value Index, IVI)
Relative Value
Species Plant name Frequency density Basal Area
of most dominant species (%)
No.
(%)
(tree/rai)
(m2)
Density Dominance IVI
1
ไผ่ซาง
80
15.60
22289.81
13.43
32.11 16.24
2
ไผ่ไร่
40
11.40
10173.57
9.81
14.66 8.69
3
แดง
80
9.60
5562.47
8.26
8.01 6.49
4
ประดู่
100
9.40
4694.94
8.09
6.76 6.28
5
สัก
100
8.20
5364.78
7.06
7.73 6.26
6
ไผ่ขา้ วหลาม
60
3.60
4444.27
3.10
6.40 3.97
7
เปล้าหลวง
60
9.20
465.72
7.92
0.67 3.66
8
เก็ดดา
80
4.20
2498.12
3.61
3.60 3.47
9
ตะคร้อ
100
4.60
869.82
3.96
1.25 3.07
10
สมอไทย
80
2.00
2342.80
1.72
3.37 2.77
11
โมกหลวง
60
6.00
385.94
5.16
0.56 2.71
12
งิว้ ป่า
80
1.80
1780.96
1.55
2.57 2.44
13
ดู่ด้อง
60
3.80
388.58
3.27
0.56 2.08
14
ตุม้ กว้าว
80
1.60
983.65
1.38
1.42 2.00
15
รกฟ้า
60
1.60
1016.32
1.38
1.46 1.75
16
แคดอกขาว
80
1.60
288.63
1.38
0.42 1.66
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Species
No.

Plant name

17
18
19
20
21

แสลงใจ
อินทนิลบก
แหน
ปอยาบ
ชนิดที่ 21 - 57
Total

Frequency density
(%)
(tree/rai)
60
60
80
60
1040
2500

Basal Area
(m2)

2.20
1.40
1.00
1.80
15.6
116.20

161.10
383.25
26.66
24.65
5273.17
69419.19

Relative Value
of most dominant species (%)
Density Dominance IVI
1.89
0.23 1.51
1.20
0.55 1.39
0.86
0.04 1.37
1.55
0.04 1.33
13.43
7.60 20.87
100
100
100

ตารางที่ 5 การสะสมมวลชีวภาพและคาร์บอนในป่าไม้ (Biomass and Carbon Storage in Forests)
Species Plant name
Biomass
Carbon (Kg/ha)
No.
(kg/ha)
Stem
Branch Leaf
Root
Total
1
ไผ่ซาง
99041.80 24920.15 11393.94 204.37 3525.05 40043.51
2
แดง
46143.94 10758.19 6456.41 41.23 1284.05 18539.88
3
ประดู่
39763.89 8690.93 6256.19 23.18 925.93 15896.22
4
สัก
37202.26 9321.87 4321.93 78.00 1314.01 15035.82
5
ไผ่ไร่
22974.81 6003.84 2216.70 109.12 988.45
9318.11
6
เก็ดดา
15914.20 3943.98 1899.97 33.97 547.98 6425.89
7
งิว้ ป่า
14783.25 3513.31 1987.25 15.13 433.19 5948.88
8
สมอไทย
14556.48 3609.56 1754.42 23.73 490.45 5878.15
9
ไผ่ขา้ วหลาม
14186.43 3607.21 1566.01 37.11 530.37 5740.70
10
มะห้า
9725.10 2217.89 1434.40
3.37 245.04 3900.70
11
รกฟ้า
6650.31 1653.05 787.53 14.42 230.96 2685.96
12
ตุม้ กว้าว
5509.51 1418.78 579.33 17.27 216.50 2231.88
13
ตะคร้อ
5342.95 1358.99 576.37 18.78 207.86
2162.01
14
ตับเต่าต้น
3308.78
841.74 366.04
8.14 123.08
1339.01
15
มะกอก
2768.32
702.38
310.40
6.04 101.23
1120.05
16
ติ้ว
2676.39 683.52 290.79
7.44 101.68 1083.43
17
ส้าน
2483.35
621.49 288.95
5.43
87.69 1003.57
18
เปล้าหลวง
2223.55
584.11
197.37 14.81 105.82
902.10
19
ดู่ด้อง
1990.11
507.78 209.22 8.02
80.45
805.47
20
อินทนิลบก
1974.33
500.91
216.93 5.95
74.97
798.76
21
ชนิดที่ 21-57
15030.09 3935.33 1396.88
85.7
678.6 6096.47
206507.45 63740.25 27427.64 970.14 9837.33 101975.35
Total

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานวิจัยนี้
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ผลของการเติมสารส่งเสริมการเจริ:ของพืชจากแบคทีเรียในวัสดุปลูกต่อ การเจริ:
ของยอดกุหลาบหนูจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Effect of bacterial plant growth promoting substances supplemented in growth
material on growth of in vitro miniature rose cutting shoot
เปรมบุรี มโนเชี่ยวพินจิ 1* อภิชาติ ชิดบุรี2 นารีลักษณ์ นาแก้ว1 และ ศิริพรรณ สารินทร์1
Premburi Manocheowpinij1* Apichat Chidburee2 Nareeluk Nakaew1 and Siripun Sarin1
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมสารส่งเสริมการเจริญของพืชที่ผลิตจากแบคทีเรีย
Methylobacterium radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 ในวัสดุปลูกต่อการเจริญของกุหลาบหนูที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเนื่อในสภาพปลอดเชื้อ จากผลการศึกษาพบว่า หลังจากเพาะเลี้ยงกุหลาบหนูในสภาพปลอด
เชื้อเป็นเวลา 4 สัปดาห์ กุหลาบหนูที่ปลูกในวัสดุปลูกชนิดหินภูเขาไฟผสมกับอาหารพืช ½ MS medium ที่มีส่วนผสม
ของน้าหมักจาก M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 4 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 5.22
มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถส่งเสริมการเจริญของกุหลาบหนูได้ดีที่สุด โดยมีอัตราการรอด (100%) อัตราการเกิดราก
(50%) จานวนราก (1.67 ต่อต้น) ความยาวราก (1.33 เซนติเมตรต่อต้น) อัตราการเกิดใบ (100%) น้าหนักสด (48.24
มิลลิกรัม) และ น้าหนักแห้ง (5.70 มิลลิกรัม) และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อราเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มการทดลอง
ควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรรมวิธีที่มีการเติมน้าหมักจาก Streptomyces sp. TM32
คาสาคั:: Methylobacterium radiotolerans Streptomyces sp.,สารส่งเสริมการเจริญ, กุหลาบหนู

Abstract
This experiment was aimed to determine the effect of plant growth promoting substances produced form
Methylobacterium radiotolerans ED5-9 and Streptomyces sp. supplementing in growth materials on growth of in vitro
miniature rose cutting shoot. Results showed that after cultivation for 4 weeks the miniature rose grown in the pumice
½ MS medium supplemented with the fermentation broth concentrations of M. radiotolerans ED5-9 of 4 ml L-1 and of
Streptomyces sp. TM32 of 5.22 ml L-1 gave the best growth parameters of miniature rose measured including survival
rate (100%) root germination rate (50%), number of root per plant (1.67), root length (1.33 cm./plant), leave germination
rate (100%), fresh weight (48.24 mg/plant), and dry weight (5.70 mg/plant). There was also no fungal contamination in
all the treatments which the fermentation broth of Streptomyces sp. TM32 were added.
Keywords: Methylobacterium radiotolerans Streptomyces sp. plant growth promoting miniature rose
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บทนา
กุหลาบหนูจัดเป็นพืชในตระกูลกุหลาบที่นิยมนามาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (plant tissue
culture) โดยการนาส่วนเนื้อเยื่อเพาะบนอาหารวุน้ ในขวดทดลองซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วต่อการขยายพันธุ์กุหลาบหนูจนได้
จานวนที่มากพอต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ และสามารถทดแทนการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม [1] แต่จากการศึกษา
ของ Preece และ Sutter ในปี ค.ศ. 1991 อธิบายการพัฒนารากพืชที่เพาะในอาหารวุ้นความเข้มข้นร้อยละ 8 พบว่า
ชนิดลักษณะของอาหารวุ้นส่งผลต่อการพัฒนารากของพืช และมีอัตราการเจริญต่าเมื่อย้ายมาปลูกลงในกระถาง
เนื่องจากลักษณะโครงสร้างภายในอาหารวุน้ มีรูพรุนที่น้อยซึ่งการพัฒนารากของพืชขึ้นอยูก่ ับอากาศที่อยู่ภายในรูพรุน
ของวัสดุปลูกนั้น [2] จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่ใช้ชนิดของวัสดุปลูกที่หลากหลายชนิด ได้แก่ Florialite, Saborod และ
Vermiculite ในการส่งเสริมการเจริญของพืชทั้งในขวดทดลอง ซึ่งลักษณะความเป็นรูพรุนของวัสดุปลูกมีผลต่อการ
พัฒนาชนิด และจานวนของรากแขนง กับรากฝอยของพืช อีกทัง้ ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของพืชด้วย [3] นอกจากนี้การ
ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารส่งเสริมการเจริญ
ของพืช เช่น กรดอินโดลบิวไทริค หรือ กรดแนฟทาลินอะซีติก [4] และเป็นยาปฏิชีวนะสาหรับป้องกันการปนเปื้อนจาก
เชื้อก่อโรคในพืช แต่การใช้สารเคมีสังเคราะห์เป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ เนื่องจากการ
ตกค้างและปนเปื้อนไปในแหล่งธรรมชาติอ่นื ๆ ดังนัน้ การศึกษาการใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชซึ่งเป็นสารชีวภาพ
ที่ได้จากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ งที่น่าสนใจ รวมทั้ง แบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative
Methylotrophs (PPFMs) ที่มีคุณสมบัตสิ ามารถสังเคราะห์สารกลุม่ ควบคุมการเจริญของพืช (plant growth regulators)
ชนิดที่เป็นออกซิ น (auxin) และไซโตไคนิน (cytokinin) นอกจากนี้สามารถสร้างเอนไซม์ 1-aminocyclopropane-1carboxylate (ACC) deaminase ที่มีผลต่อระดับเอทิลนี ภายในเซลล์พืช [5],[6] ในปี พ.ศ. 2559 ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย
ได้ ท าการศึ ก ษาแยกเชื้ อ แบคที เ รี ย กลุ่ ม PPFMs จากใบหญ้ า ปั ก กิ่ ง พบว่ า น้ าหมั ก จากเชื้ อ Methylobacterium
radiotolerans ED5-9 มีคุณสมบัติสร้างสารประกอบออกซิน ชนิด indole-3-acetic acid (IAA) และสามารถส่งเสริม
การเจริญของหญ้าปักกิ่งด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ [7] นอกเหนือจากใช้สารชีวภาพจากแบคทีเรียกลุ่ม PPMFs
ที่มีคุณสมบัติควบคุมการเจริญ แล้ว พบว่าจุลินทรีย์กลุ่ม Actinobacteria ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะคล้ายกับเชื้อรา
ติดสีย้อมแกรมบวก เจริญเป็นเส้นใยและสามารถสร้างสปอร์ได้ บางชนิดสามารถสารชีวภาพที่ส่งเสริมการเจริญของ
พืช ตลอดจนสารปฏิชวี นะทีย่ ับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดอื่นที่พบในธรรมชาติทั่วไปได้ ในจานวนยาปฏิชีวะร้อยละ
80 ที่ใช้ในทางการแพทย์และการเกษตรมีแหล่งที่มาจากแบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ [8],[9],[10] จากการศึกษาของ
Nakeaw et al (2015) พบว่าโรครากขาวที่เกิดจากเชื้อ Rigidoporus sp. ในต้นยางพาราสามารถถูกยับยัง้ การเจริญด้วย
น้าหมักจากเชื้อ Streptomyces sp. TM32 โดยพบว่า ระดับความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ ราขาวได้
ร้อยละ 50 (ED50) เท่ากับ 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร นอกจากนี้น้าหมักที่ได้ ยังมีสารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช ชนิด
IAA ประมาณ 54.00 มิลลิกรัมต่อลิตร [11]
ดั ง นั้น ผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจในการประยุ กต์ใช้ น้าหมักที่ ได้ จากการเพาะเลี้ย งแบคทีเรี ย ทั้ง สองชนิด คือ
M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 มาส่งเสริมการเจริญของกุหลาบหนู ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ โดยการขยายพันธุใ์ นวัสดุปลูกที่ออกแบบให้เหมาะสมต่อการย้ายปลูกในสภาพปลอดเชื้อ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเพาะเลี้ยงและการเตรียมน้าหมักจาก M. radiotolerans ED5-9
ทาการถ่ายเชื้อบริสุทธิ์จานวน 1 ลูป ลงในอาหารเหลว low nutrient medium (LNM) ปริมาตร 12 มิลลิลิตร
ที่บรรจุอยู่ในหลอดทดลองฝาเกลียวขนาด 20 x 125 มิลลิเมตร จากนั้นใส่ลงในอาหารเหลว LNM ปริมาตร 95 มิลลิลิตร
บรรจุ ในฟลาสก์ ขนาด 250 มิลลิ ลิ ตร จากนั้นบ่ มบนเครื่ องเขย่าแบบควบคุ มอุ ณหภู มิที่ อั ตราเขย่า 180 รอบต่อนาที
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 วัน เมื่อครบเวลาตามกาหนดวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโน
เมตร จากนั้นเปรียบเทียบความขุ่นของเชื้อด้วย LNM ปราศจากเชื้อที่ค่าการดูดกลืนแสง เท่ากับ 0.5 นาเชื้อที่เตรียมไว้
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเหลว LNM ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ทีบ่ รรจุอยูใ่ นหลอดทดลองขนาด 25 x 150 มิลลิลิตร
บ่มบนเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิที่อัตราเขย่า 180 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 วัน
เมื่อครบระยะเวลาเก็บตัวอย่างอาหารเหลว LNM จากการเพาะเลี้ยงไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่
ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 นาที จากนั้นเก็บส่วนใส (supernatant) และ
นาไปผ่านแผ่นกรองเซลลูโลสที่มีขนาดของรูกรองเท่ากับ 0.45 ไมโครเมตร ทาการแบ่งส่วนใสส่วนหนึ่งไปทาการวิเคราะห์
ปริมาณ IAA โดยดูดส่วนใสปริมาตร 1 มิลลิลิตรที่ได้ ผสมกับ salkowski reagent ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง
ขนาด 13 x 100 มิลลิเมตรผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อครบกาหนดเวลาน า
สารละลายผสมไปวั ดค่ าการดู ดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร ค านวณหาปริ มาณ IAA เที ยบกั บกราฟ
มาตรฐานของสารละลาย IAA และเก็บส่วนใสอีกส่วนหนึ่งบรรจุในขวดสีชาที่ปราศจากเชื้อในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส สาหรับใช้ในการทดลองต่อไป
การเพาะเลี้ยงและการเตรียมน้าหมักจาก Streptomyces sp. TM32
ทาการถ่ายเชื้อบริสุทธิ์จานวน 1 ลูป ลงในอาหารเหลว International Streptomyces Project Medium 2 (ISP2)
ปริมาตร 12 มิลลิลิตร ที่บรรจุอยู่ในหลอดทดลองฝาเกลียวขนาด 20 x 125 มิลลิเมตร จากนั้นใส่ลงในอาหารเหลว
ISP2 ปริมาตร 95 มิลลิลิตร บรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร บ่มบนเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิที่อัตราเขย่า
120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 7 วัน เมื่อครบเวลาตามกาหนดวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 600 นาโนเมตร เปรียบเทียบความขุ่นของเชื้อด้วยอาหารเหลว ISP2 ปราศจากเชื้อที่ค่าการดูดกลืน แสง
เท่ากับ 0.5 แล้วนาเชื้อที่เตรียมไว้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเหลว ISP2 ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ที่บรรจุอยู่ใน
หลอดทดลองขนาด 25 x 150 มิลลิลิตร แล้วนาไปบ่มบนเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิที่อัตราเขย่า 120 รอบต่อ
นาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 7 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่กาหนดทาการเก็บตัวอย่า งอาหารเหลว
ISP2 จากการเพาะเลีย้ ง นาไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 นาที จากนั้นเก็บส่วนใส (supernatant) และนาสารไปผ่านแผ่นกรองเซลลูโลสที่มี
ขนาดของรูกรองเท่ากับ 0.2 ไมโครเมตร เพื่อกาจัดเชื้อในสารสกัด ทาการแบ่งส่วนใสส่วนหนึ่งไปทาการวิเคราะห์
ปริมาณ IAA ด้วยวิธี salkowski จากนั้นเก็บส่วนใสอีกส่วนหนึ่ง บรรจุในขวดสีชาที่ ปราศจากเชื้อ และเก็บในตู้เย็ น
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สาหรับใช้ในการทดลองต่อไป
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การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวภาพที่ได้จากเชื้อ M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp.
TM32 ต่อการเจริ:ของกุหลาบหนูในวัสดุปลูกสาหรับการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
เตรียมอาหาร ½ MS medium ที่มีวุ้นความเข้มข้นร้อยละ 0.8 บรรจุลงในฟลาสต์ขนาด 500 มิลลิลิตร
จากนั้น ทาให้ ปราศจากเชื้อ ด้ ว ยเครื่อ งนึ่ง ความดั น ไอ (autoclave) แรงดั น ไอน้า 15 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว อุ ณ หภู มิ
121 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 นาที เก็บรักษาไว้ในเครื่องอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียสจากนั้น
เติมส่วนผสมที่ความเข้มข้น ต่างๆ ร่วมกับวัสดุปลูกสาหรับการเพาะเลี้ยงกุหลาบหนู ได้แก่ พีทมอส (Peatmoss : P)
และ หินภูเขาไฟ (Volcanic rock : V) โดยทาให้วัสดุปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งความดันไอ (autoclave) แรงดันไอน้า 15
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที โดยกาหนดอัตราส่ วนปริมาณวัสดุปลูกชนิดพี
ทมอสเท่ากับ 25 กรัม ต่ออาหารเพาะเลี้ยง 20 มิลลิลิตร และหินภูเขาไฟเท่ากับ 35 กรัมต่ออาหารเพาะเลี้ยง 20
มิลลิลิตร ในแต่ละกรรมวิธี และนาแต่ละตัวอย่างบรรจุลงในขวดแก้วเพาะเลีย้ งปราศจากเชื้อขนาด 16 ออนซ์ จากนัน้
ตัง้ ไว้ทีอ่ ุณหภูมหิ ้องจนอาหารแข็งตัว
โดยการวางแผนการทดลองในการศึกษานี้เป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Ramdomized Design : CRD)
มีทั้งหมด 10 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้า ดังแสดงในตารางที่ 1
กรรมวิธีที่

อาหาร
½ MS medium
+
+
+
+
+
+
+
+

อาหารวุน้
(0.8%)
T1 (control)
T2
T3
T4
T5
T6
T7 (control)
T8
T9
+
T10
+
# ระดับความเข้มข้นสองเท่าของค่า ED
50

น้าหมัก M. radiotolerans
ED5-9 (ml/L)
1
2
4
8
4
4
-

น้าหมัก Streptomyces
sp. TM32# (ml/L)
5.22
5.22
5.22
5.22
5.22
5.22

IAA
(mg/L)
0.01
-

ทาการทดสอบการเจริญของชิ้นกุหลาบหนูในวัสดุปลูก โดยนายอดกุหลาบหนูขนาด 1 เซนติเมตรที่มีใบติดอยู่
จ านวน 3 ใบ ที่ ได้ จากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ เป็ น เวลา 4 สั ปดาห์ จ านวน 5 ยอด ปั กลงในต่ ออาหารเพาะเลี้ ย ง
1 ขวด โดยแต่ละกรรมวิธีมีจานวน 2 ขวด ที่ความลึกลงไปจากผิวหน้าอาหารประมาณ 2.5 มิลลิเมตร จากนั้นนาไปปลูก
โดยให้แสงที่ความเข้ม 42 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที เป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความชื้นสัมผัสประมาณร้อย
ละ 70 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ ดังแสดงในภาพที่ 1 ทาการเก็บตัวอย่างของแต่ละกรรมวิธี
ทุก 1 สัปดาห์ โดยวิธีการสังเกต เพื่อบันทึกข้อมูลการเจริญของพืช ได้แก่ อัตราการเกิดใบ จานวนใบ อัตราการรอด อัตรา
การเกิดราก จานวนราก ความยาวราก น้าหนักสดและน้าหนักแห้งของกุหลาบหนู
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ภาพที่ 1 แสดงการเพาะเลีย้ งชิ้นกุหลาบหนูที่เพาะปลูกในขวดอาหารในสภาพปลอดเชื้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม SPSS v.17.0 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติของข้อมูลผลการทดลองที่ได้ โดยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วยวิธีการใช้สถิติเปรียบเทียบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance
: ANOVA)

ผลการทดลอง
จากการศึ ก ษาผลการเพาะเลี้ ย งและเตรี ย มน้ าหมั ก จากเชื้ อ M. radiotolerans ED5-9 พบว่ า น้ าหมั ก
มีปริมาณของ IAA ความเข้มข้น 4.98 มิลลิกรัมต่อลิตร การเติมสารส่งเสริมของพืชที่ผลิตจากเชื้อ M. radiotolerans
ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 ในวัสดุปลูกต่อการเจริญของกุหลาบหนูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพ
ปลอดเชื้อ พบว่า ในสัปดาห์ที่ 4 ของการเพาะปลูก กุหลาบหนูที่ปลูกในวัสดุปลูกชนิดหินภูเขาไฟ (V) ผสมกับอาหารพืช
½ MS medium ที่มีสว่ นผสมของน้าหมักจาก M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 4 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces
sp. TM32 ปริมาตร 5.22 มิลลิลิตรต่อลิตร (กรรมวิธี T5) มีอัตราการเกิดใบเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่ากลุ่มทดลอง
ควบคุมกรรมวิธี T7 (ร้อยละ 90) แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับกรรมวิธี T1 ดังแสดงในตารางที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่า กรรมวิธี T5 ที่เพาะปลูกในวัสดุปลูก V มีจานวนใบต่อชิ้นส่วนเท่ากับ 13.50±0.8 ใบ ซึ่งมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
(P < 0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุปลูกพีทมอส (P) ที่มีจานวนใบต่อต้นเท่ากับ 9.86±1.08 ใบ ดังแสดงในตารางที่ 2
และอัตราการรอดของกุหลาบหนูในกรรมวิธี T5 ที่เพาะปลูกในวัสดุปลูก V เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เท่ากับร้อยละ 100 ซึ่ง
มากกว่ากรรมวิธีในกลุ่มทดลองควบคุม (T7) สาหรับอัตราการเกิดรากของกุหลาบหนูระหว่างชนิดของวัสดุปลูกในแต่ละ
กรรมวิธี พบว่า กุหลาบหนูที่เจริญในวัสดุปลูก V มีอัตราการเกิดรากสูงกว่ากุหลาบหนูที่เจริญในวัสดุปลูก P แสดงใน
ตารางที่ 3 และจากการเพาะปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณน้าหนักสดของกุหลาบหนูของกรรมวิธี T7 ในวัสดุ
ปลูก V มีปริมาณสูงที่สุด เท่ากับ 5.700±0.667 มิลลิกรัมต่อต้น (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองพบว่า
การเพาะปลูกกุหลาบหนูในวัสดุปลูก V ในทุกกรรมวิธีที่เติมสารส่งเสริมการเจริญของพืชจากเชื้อ Streptomyces sp.
TM32 ไม่พบการปนเปื้อน แสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 1 อัตราการเกิดใบของกุหลาบหนูที่เพาะปลูกด้วยวิธีการปักลงในอาหารเพาะเลีย้ งในแต่ละกรรมวิธี
อัตราการเกิดใบต่อสัปดาห์
วัสดุ
กรรมวิธี
ปลูก
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
P
50.0±16.7 bcde
30.0±15.3 cde
60.0±16.3 bc
60.0±16.3 bc
T1
V
100.0±0.0 a
90.0±10.0 a
100.0±0.0 a
100.0±0.0 a
P
50.0±16.7 bcde
20.0±13.3 de
70.0±15.3 abc
70.0±15.3 abc
T2
V
80.0±13.3 ab
70.0±15.3 ab
90.0±10.0 ab
90.0±10.0 ab
P
10.0±10.0 e
30.0±15.3 cde
40.0±16.3 c
40.0±16.3 c
T3
V
30.0±15.3 cde
20.0±13.3 de
60.0±16.3 bc
60.0±16.3 bc
P
30.0±15.3 cde
20.0±13.3 de
60.0±16.3 bc
60.0±16.3 bc
T4
V
70.0±15.3 abc
90.0±10.0 a
90.0±10.0 ab
90.0±10.0 ab
P
40.0±16.3 bcde
60.0±16.3 abc
70.0±±15.3 abc
70.0±15.3 abc
T5
V
70.0±15.3 abc
80.0±13.3 ab
100.0±0.0 a
100.0±0.0 a
P
30.0±15.3 cde
60.0±16.3 abc
80.0±13.3 ab
80.0±13.3 ab
T6
V
70.0±15.3 abc
70.0±15.3 ab
90.0±10.0 ab
90.0±10.0 ab
P
70.0±15.3 abc
70.0±15.3 ab
80.0±13.3 ab
80.0±13.3 ab
T7
V
70.0±15.3 abc
80.0±13.3 ab
90.0±10.0 ab
90.0±10.0 ab
P
20.0±13.3 de
10.0±10.0 e
40.0±16.3 c
40.0±16.3 c
T8
V
80.0±13.3 ab
70.0±15.3 ab
80.0±13.3 ab
80.0±13.3 ab
P
50.0±16.7 bcde
50.0±16.7 bcd
70.0±15.3 abc
70.0±15.3 abc
T9
V
60.0±16.3 abcd
50.0±16.7 bcd
80.0±13.3 ab
80.0±13.3 ab
P
80.0±13.3 ab
0.00±0.00 e
80.0±13.3 ab
80.0±13.3 ab
T10
V
50.0±16.7 bcde
0.00±0.00 e
90.0±10.0 ab
90.0±10.0 ab
LSD
**
**
*
*
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ * P ≤ 0.05,
** P ≤ 0.01
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ตารางที่ 2 จานวนใบของกุหลาบหนูที่เพาะปลูกด้วยวิธีการปักลงในอาหารเพาะเลีย้ งในแต่ละกรรมวิธี
จานวนใบต่อต้น
วัสดุ
กรรมวิธี
ปลูก
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
P
6.00±0.00
6.43±1.02
10.00±0.63 abc
11.50±0.92 abc
T1
V
6.00±0.00
8.70±0.30
10.50±0.92 ab
12.90±1.19 ab
P
6.00±0.00
6.00±0.93
8.29±1.58 abcd
8.29±1.58 cdefg
T2
V
6.00±0.00
8.65±0.37
7.89±1.10 bcd
10.22±1.52 bcde
P
6.00±0.00
6.00±3.00
7.50±1.94 abcd
10.50±2.60 abcdef
T3
V
6.00±0.00
6.00±1.34
9.00±1.34 abcd
11.00±1.84 abcd
P
6.00±0.00
6.00±1.34
8.50±0.92 abcd
10.50±0.67 abcde
T4
V
6.00±0.00
9.00±0.00
9.33±0.93 abc
11.00±1.22 abc
P
6.00±0.00
7.50±1.50
9.86±1.08 abc
9.86±1.08 bcdef
T5
V
6.00±0.00
7.20±0.92
10.80±0.49 a
13.50±0.81 a
P
6.00±0.00
6.00±1.73
7.13±1.49 cd
7.13±1.49 efgh
T6
V
6.00±0.00
7.00±1.00
9.00±±1.55 abc
10.00±1.32 bcdef
P
6.00±0.00
7.50±0.80
8.33±0.83 abcd
6.75±1.36 fgh
T7
V
6.00±0.00
8.14±0.86
9.90±1.35 abc
11.00±0.87 abc
P
6.00±0.00
5.40±1.12
7.50±1.94 abcd
7.50±1.94 h
T8
V
6.00±0.00
7.50±0.81
11.25±0.94 a
11.25±0.94 abc
P
6.00±0.00
7.00±1.00
9.43±0.43 abc
9.43±0.43 cdefg
T9
V
6.00±0.00
7.50±1.02
7.50±1.27 bcd
7.50±1.27 defgh
P
6.00±0.00
6.00±0.00
5.63±0.8 d
5.63±0.89 h
T10
V
6.00±0.00
6.00±0.00
6.00±0.86 d
6.00±0.87 gh
LSD
ns
ns
*
**
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ
* P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01, ns = ไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 3 อัตราการรอด อัตราการเกิดราก จานวนรากและความยาวรากเฉลี่ยต่อต้นของกุหลาบหนูที่เพาะปลูกเป็น
เวลา 4 สัปดาห์ ในแต่ละกรรมวิธี
วัสดุ
อัตราการเกิดรากต่อ
จานวนรากต่อ
กรรมวิธี
อัตราการรอด (%)
ความยาวราก (ซม.)
ปลูก
สัปดาห์
ต้น
P
60.0±16.3 bc
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00 f
T1
V
100.0±0.0 a
60.0±16.3
1.67±0.33
1.30±0.33 bc
P
70.0±15.3 abc
20.0±13.3
1.50±0.50
0.95±0.35 bcdef
T2
V
90.0±10.0 ab
30.0±15.3
1.00±0.00
0.30±0.057 ef
P
40.0±16.3 c
30.0±15.3
1.33±0.33
1.36±0.48 bcd
T3
V
60.0±16.3 bc
30.0±15.3
1.33±0.33
0.93±±0.45 bcdef
P
60.0±16.3 bc
20.0±13.3
1.50±0.50
2.65±0.80 a
T4
V
90.0±10.0 ab
30.0±15.3
1.67±0.33
1.33±0.42 bcd
P
70.0±15.3 abc
30.0±15.3
1.67±0.67
1.30±0.20 bcdef
T5
V
100.0±0.0 a
50.0±16.7
1.40±0.25
1.26±0.33 bc
P
80.0±13.3 ab
20.0±13.3
1.00±0.00
0.75±0.25 bcdef
T6
V
90.0±10.0 ab
20.0±13.3
1.50±0.50
0.55±0.05 cdef
P
80.0±13.3 ab
20.0±13.3
2.00±1.00
1.80±0.20 ab
T7
V
90.0±10.0 ab
40.0±16.3
2.00±0.71
0.57±0.10 cdef
P
40.0±16.3 c
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00 f
T8
V
80.0±13.3 bc
20.1±13.3
1.77±0.23
1.35±0.25 bcdef
P
70.0±15.3 abc
40.0±16.3
1.00±0.00
1.25±0.25 bcd
T9
V
80.0±13.3 bc
50.0±16.7
1.80±0.37
0.48±0.15 df
P
80.0±13.3 bc
10.0±10.0
2.00±0.00
1.20±0.60 bcdef
T10
V
90.0±10.0 bc
60.0±16.3
2.17±0.47
1.11±0.20 bcdef
LSD
*
ns
ns
*
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ * P ≤ 0.05,
ns = ไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 4 น้าหนักสดและน้าหนักแห้งเฉลี่ยของกุหลาบหนูที่เพาะปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในแต่ละกรรมวิธี
วัสดุ
กรรมวิธี
น้าหนักสด (มิลลิกรัมต่อต้น)
น้าหนักแห้ง (มิลลิกรัมต่อต้น)
ปลูก
P
40.58±4.58 abcefgh
5.217±0.869 abcd
T1
V
52.35±3.90 ab
6.590±0.587 ab
P
36.17±6.16 fghi
4.74±1.01 def
T2
V
35.69±4.31 bcefgh
4.810±0.678 abcde
P
37.80±6.90 i
4.725±0.718 f
T3
V
28.79±6.34 cefghi
3.714±0.911 d
P
30.07±6.00 hi
3.967±0.734 cdef
T4
V
48.09±5.22 abcd
7.022±0.754 a
P
37.06±3.66 cefgh
4.829±0.423 bcde
T5
V
48.24±5.02 abc
5.700±0.667 abcd
P
41.09±6.16 abcefg
4.775±0.738 cde
T6
V
46.74±3.64 abcde
5.956±0.686 abc
P
27.59±5.54 fghi
3.478±0.738 ef
T7
V
42.78±4.00 abcef
6.122±0.461 abc
P
24.42±3.82 ghi
3.675±0.898 def
T8
V
53.42±6.11 a
6.788±0.656 a
P
43.26±5.62 abcef
5.329±0.419 abcde
T9
V
33.39±1.90 efgh
4.913±0.240 bcde
P
43.35±3.89 abcef
4.088±0.257 def
T10
V
44.32±3.26 abcef
3.911±0.407 ef
LSD
*
**
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ * P ≤ 0.05,
** P ≤ 0.01
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ตารางที่ 5 ร้อยละการปนเปื้อนเชื้อราเฉลี่ยของกุหลาบหนูที่เพาะปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี
วัสดุปลูก
ร้อยละการปนเปื้อนเชื้อรา
P
0.0±0.0 b
T1
V
10.0±10.0 b
P
0.0±0.0 b
T2
V
0.0±0.0 b
P
70.0±15.3 a
T3
V
0.0±0.0 b
P
20.0±13.3 b
T4
V
0.0±0.0 b
P
10.0±10.0 b
T5
V
0.0±0.0 b
P
0.0±0.0 b
T6
V
0.0±0.0 b
P
50.0±16.7 a
T7
V
0.0±0.0 b
P
50.0±16.7 a
T8
V
0.0±0.0 b
P
60.0±16.3 a
T9
V
0.0±0.0 b
P
0.0±0.0 b
T10
V
0.0±0.0 b
LSD
**
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ ** P ≤ 0.01

วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของการประยุกต์ใช้สารส่งเสริมการเจริญ ที่ผลิตจากเชื้อ M. radiotolerans ED5-9 และ
Streptomyces sp. TM32 ร่วมกับการเลือกใช้วัสดุปลูกให้เหมาะสมต่อการเจริญของกุหลาบหนูที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า กรรมวิธีที่ใช้หินภูเขาไฟให้ผลดีที่สุด ทั้งในด้านอัตราการรอด อัตราการเกิดราก
จานวนรากและความยาวราก ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของวัสดุปลูกชนิดหินภูเขาไฟมีความพรุนมากทาให้สามารถกัก
เก็บอากาศไว้ภายในได้มากกว่าพีทมอสที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Afreen-zobayed
และคณะในปี 1999 พบว่าหากวัสดุปลูกมีปริมาณของรูพรุนที่มากส่งผลให้เกิดการชักนาการเกิดรากของพืชที่มาก
ยิ่งขึ้น โดยความพรุนของวัสดุทาให้มีการซึมผ่านและการถ่ายเทของอากาศได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอัตราการเจริญ
และอัตราการรอดของพืช
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ผลจากการเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารส่งเสริมการเจริญของพืชจากเชื้อ M. radiotolerans ED5-9 พบว่า
ในสัปดาห์ที่ 4 ที่ความเข้มข้นของ indole acetic acid (IAA) เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการเกิดราก จานวน
ราก และความยาวรากของกุหลาบหนูลดลง ซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับการใช้สาร IAA ชนิดสังเคราะห์ เนื่องจากสาร
ส่งเสริมการเจริญของพืชชนิด IAA สามารถใช้เป็นสารชักนารากให้กับพืช แต่ต้องมีการควบคุมปริมาณสารการใช้ที่
เหมาะสมต่อความต้องการของพืชแต่ละชนิด เนื่องจากถ้าถูกใช้ในปริมาณสูงส่งผลให้เกิดการยับยั้งการแบ่งเซลล์พชื
{12} และเมื่อเปรียบเทียบผลอัตราการเกิดใบ อัตราการรอด อัตราการเกิดราก และจานวนรากต่อต้นของแต่ละ
กรรมวิธีกับกรรมวิธีกลุ่มทดลองควบคุม พบว่า การไม่ใ ช้อาหารสูตร MS แต่ใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชจากเชือ้
M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 สามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ซึ่ ง อาหารสู ต ร MS
ประกอบด้วยสารจาเป็นต่อการเจริญของพืช โดยมีมหาธาตุ จุลธาตุ น้าตาล วิตามิน และเหล็ก [13] แสดงให้เห็นว่า
การใช้น้าหมักจากแบคทีเรียอาจที่สารอาหารที่เหมาะสมและสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญของกุหลาบหนูได้
สาหรับผลจากการศึกษาร้อยละการปนเปื้อนเชื้อราเฉลี่ยของกุหลาบหนูที่เพาะปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์
พบว่า ทุกกรรมวิธีที่เติมน้าหมักจากเชื้อ Streptomyces sp. TM32 เป็นปริมาณสองเท่าของค่า effective dose (ED50)
ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ได้เติม สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยซึ่งพบว่าแอคติโน
แบคที เ รี ย Streptomyces sp. TM32 มี คุ ณ สมบั ติ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ราขาวร้ อ ยละ 50 (ED50) เท่ า กั บ 2.61
มิลลิลิตรต่อลิตร [11] ส่วนผลการปนเปื้อนเชื้อราของกุหลาบหนูที่ใช้วัสดุปลูกพีทมอสที่พบว่ามีการปนเปื้อนสูงกว่า
วัสดุปลูกหินภูเขาไฟ เนื่องจากวัสดุปลูกพีทมอสที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดอาจเกิดการตกค้างของสปอร์เชื้อราที่อยู่
ภายในวัสดุทาให้ความร้อนไม่สามารถเข้าถึงได้จากการทาให้ปราศการจากเชือ้ ในขั้นตอนการทดลอง
จากผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า การเติมสารส่ งเสริ มการเจริ ญของพืชที่ ผลิ ตจากแบคที เรี ย Methylobacterium
radiotolerance ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 ในวัสดุปลูกสามารถช่วยส่งการเจริญของกุหลาบหนูที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเนื่อในสภาพปลอดเชื้อได้ โดยกุหลาบหนูที่ปลูกในวัสดุปลูกชนิดหินภูเขาไฟ (V) ผสมกับอาหารพืช ½ MS
medium ที่มีส่วนผสมของน้าหมักจาก M. radiotolerance ED5-9 ปริมาตร 4 มิลลิลิตรต่อลิ ตร และ Streptomyces sp.
TM32 ปริมาตร 5.22 มิลลิลิตรต่อลิตร เป็นกรรมวิธีที่เหมาะสมสาหรับการขยายพันธุ์กุหลาบหนูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อส่งเสริมการเจริญและพัฒนาการเกิดราก

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลาปาง สาหรับการสนับสนุนต้น
พันธุ์ สถานที่เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกุหลาบหนูในงานวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ตลอดการวิจัย

เอกสารอ้างอิง
1. Wardrop, J., Lowe, K.C., Davey, M.R. and Marchant, R. Carbon dioxide-gassed fluorocarbon enhances
micropropagation of rose. Plant Cell Rep, 17: 1997, 17-21.
2. Preece, J.E. and Sutter, E.G. Acclimatization of micropropagated plants to the greenhouse and field. Kluwer
Academic Publishers; 1991, 71-93.

Proceedings
1181

3. Afreen-zobayed, F., Zobayed, S. M. A., Kubota, C., Kozai, T. and Hasegawa, O. Supproting material affects
the growth and development of in vitro sweet potato plantlets cultured photoautotrophically. Plant, 35: 1999;
470-474
4. Neumann, K. H., Kumar, A. and Imani, J. (2009). Plant cell and tissue culture – A tool in biotechnology: basics
and application. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
5. Ivanova, E.G., Doronina, N.V. and Trotsenko, Yu.A. (2001). Aerobic Methylobacteria are capable of
synthesizing auxin. Microbiology, 70(4), 452-458.
6. Madhaiyen, M., Poonguzhali, S., Ryu, J. and Sa, T. Regulation of ethylene levels in canola (Brassica
campestris) by 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase-containing Methylobacterium fujisawanse.
Planta, 224(2); 2006, 268-278.
7. ธนวุ ฒิ , พ. ศั ก ยภาพของแบคที เ รี ย กลุ่ ม Pink-Pigmented facultative methylotrophs (PPFMs) ที่ มี ต่ อ การ
เจริญเติบโตของหญ้าปักกิ่งในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = Potential of pink-pigmented facultative methylotrophs
(PPMS) to enhance growth of murdannia loriformis (HASSK.) P.Rao & Kammathy in tissue culture; 2559.
8. Sanglier, JJ., Haag, H., Huck, TA. and Fehr, T. Review of actinomycetes compounds: 1990-1995. Expert Opin
Investing Drug, 5: 1995; 207-23.
9. Bulock, JD. and Kristiansen, B. Basic biotechnology. New York: Academic, P; 1997, 433.
10. Baltz, RH. Antibiotic discovery from actinomycetes: will a renaissance follow the decline and fall? SIM News,
55: 2005; 189-96.
11. Nakaew, N., Rangjaroen, C. and Sungthong, R. Utilization of rhizopheric Sterptomyces for biological control of
Rigidoporus sp. Causing white root disease in rubber tree. European Journal of Plant Pathology, 142; 2015, 93-105.
12. George, E.F. and Sherrington, P.D. Plant propagation by tissue culture: Handbook and dictionary of commercial
laboratories. England: Estern Press; 1984, 709.
13. Arditti, J. Clonal propagation of orchids by means of tissue culture: a manual. In J. Arditti, Orchid Biology, 203
– 293. New York: Cornell Univpress; 1977.

Proceedings
1182

ปริ มาณธาตุ อาหารในผั กหวานป่ า (Melientha suavis Pierre) บริ เวณพื้ นที่ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
Nutrition quantity of Melientha suavis Pierre at plant genetic conservation
project area of Maejo university PHRAE campus.
วรรณา มังกิตะ1* ทิวา จามะรี1 ธนากร.ลัทธิ์ถีระสุวรรณ2 และฑีฆา โยธาภักดี3
Wanna Mangkita1*, Tiwa Jamaree1, Thanakorn Lattirasuvan2 and Teeka Yothapakdee3
บทคัดย่อ
ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ เป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติที่หวานอร่อย ชาวบ้านเก็บผักหวานป่าใน
พื้นที่ อนุ รักษ์ ฯ เกิ นขี ดความสามารถที่ จะแพร่ พั นธุ์ ตามธรรมชาติได้ ส่ งผลให้ เกิ ดความเสื่อมโทรมของผั กหวานป่า
การฟื้นฟูผักหวานป่าในพื้นที่อนุรักษ์ฯ เป็นสิ่งที่สาคัญ ซึ่งต้องมีข้อมูลนิเวศวิทยาของผักหวานป่าเพื่อใช้ดาเนินการฟื้นฟู
ดังนัน้ จึงทาการศึกษาปริมาณธาตุอาหารในผักหวานป่าบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ในแต่ละระดับความสูง โดยการเก็บตัวอย่างกิ่ง
ใบเจริญเต็มที่ และใบอ่อนกับยอดอ่อนของผักหวานป่า จากแปลงขนาด 20 x 50 ตารางเมตร ใน 3 บริเวณ คือ ยอดเขา
กลางเขา และตีนเขา มาวิเคราะห์แร่ธาตุอาหารที่สาคัญ พบว่า ในใบอ่อนและยอดอ่อนของผักหวานป่า ซึ่งเป็นส่วนที่นิยม
นามารับประทาน ในแปลงบริเวณยอดเขา มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
เท่ากับ 3.50, 0.56, 1.97, 0.30 และ 0.24 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ แปลงบริเวณกลางเขา มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ 3.55, 0.48, 2.04, 0.17 และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และแปลง
บริเวณตีนเขา มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ 3.58, 0.51, 1.95, 0.34
และ 0.19 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ จากข้อมูล ปริมาณธาตุอาหารที่พบในส่วนต่าง ๆ ของผักหวานป่าในแปลงยอดเขา
กลางเขา และตีนเขา ในพื้นที่ศึกษามีปริมาณธาตุอาหารไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม
คาสาคั:: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผักหวานป่า ธาตุอาหาร
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Abstract
Melientha suavis Pierre in Plant Genetic Conservation Project, Meajo University Phrae Campus is a native
vegetable that is very popular because it has a sweet flavor. The villagers collected it more than the capability
resulting in the decline. The restoration of M. suavis Pierre in the conservation area was important. The M. suavis
Pierre ecology data were necessary. Therefore, M. suavis Pierre nutrition quantity in different land level of
conservation area were studied. The samples of branches, mature leaves, young leaves and shoots were
conducted from sampling plot size 20 x 50 m2 in 3 plot sites; top, middle and bottom site for mineral analysis.
The result shown that young leaves and shoots that are consumptions part; In the top site, the amount of nitrogen,
phosphorus, potassium, calcium and magnesium were 3.50, 0.56, 1.97, 0.30 and 0.24 percent, respectively. In
the middle site, the amount of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in young leaves and
shoots were 3.55, 0.48, 2.04, 0.17 and 0.20 percent, respectively. In the bottom site, the amount of nitrogen,
phosphorus, potassium, calcium and magnesium in young leaves and shoots were 3.58, 0.51, 1.95, 0.34 and
0.19 percent, respectively. Data analyzation was found that plant nutrition from branches, mature leaves, young
leaves and shoots in top, middle and bottom site not different. Therefore, it should be studied in more locations.
Keywords: plant genetic conservation project, Melientha suavis Pierre, nutrition

บทนา
ผักหวานป่าเป็นพืชผักพื้นบ้านที่มีช่ือเสียงมาก มีอายุยืนยาวนับร้อยปี ใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบอ่อน ยอดอ่อน และ
ช่ อผล มาบริ โภค (ณั ฏฐากร และบั ณฑิ ต, 2552) เป็ นพื ชที่ ปลอดภั ย ต่ อสารพิ ษ (ถนอมหวั ง และมงคล, 2507 )
โดยยอดผักหวานอ่อน และใบผักหวานอ่อนให้พลังงานถึง 39 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 8.3 กรัม โปรตีน 0.1 กรัม ไขมัน
0.6 กรัม และแร่ธาตุตา่ ง ๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เป็นต้น อุดมไปด้วยวิตามินเอ วีตามินบี 1 บี 2 และไนอะซิน
(กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2535) อีกทั้งสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ มาทายาได้ เช่น ราก ใช้เป็นยาเย็น แก้ร้อนในกระหายน้า
ใบ และราก ใช้รักษาแผล แก้ปวดท้อง เป็นต้น (ณัฏฐากร และบัณฑิต, 2552) ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีผักหวานป่าเป็นพืชท้องถิ่น และพบการเจริญเติบโตอยู่ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้พ้ืนที่
ดังกล่าวอยู่ติดกับแหล่งชุมชน ทาให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บผักหวานป่าเพื่อนาไปบริโภค และขายเป็นอาชีพเสริม เพราะ
สามารถสร้างรายได้ดี เนื่องจากชาวบ้านให้เหตุผลว่ามีรสชาติที่อร่อย ทาให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บผักหวานป่าในพื้นที่เกินขีด
ความสามารถที่ จะแพร่ พั นธุ์ ตามธรรมชาติ ได้ อยู่ เป็ นประจ าทุ กปี ส่ งผลให้ เกิ ดความเสื่ อมโทรมของผั กหวานป่ า
จึงจาเป็นต้องศึกษาแนวทางการฟื้นฟู และการจัดการระบบนิเวศของผักหวานป่า ซึ่งรสชาติและความอร่อยของผักหวาน
ป่าเกิดจาก แร่ธาตุต่าง ๆ ในผักหวานป่า ทีมนักวิจัยจึงคิดหาแนวทางการฟื้นฟูผักหวานป่า โดยที่ยังคงรสชาติความอร่อย
ให้เหมือนกับผักหวานป่าที่ปลูกในพื้นที่ อนุรักษ์ ซึ่งจาเป็นต้องทราบข้อมูลปริ มาณแร่ธาตุหลักที่ผักหวานป่ามีความ
ต้องการในการเจริญเติบโต เพื่อเป็นข้อมูลในการเติมแร่ธาตุอาหารลงไปในพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
ผักหวานป่าที่คงรสชาติที่ใกล้เคียงกับในธรรมชาติ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วางแปลงตัวอย่างในบริเวณพื้นที่ที่มีผักหวานเจริญอยู่ของพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ภาพที่ 1) ขนาด 20 x 50 ตารางเมตร จานวน 3 แปลง ในบริเวณพื้นที่ที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่
แปลงที่ 1 (ยอดเขา : 267 เมตร จากระดับน้าทะเล) แปลงที่ 2 (กลางเขา : 258 เมตร จากระดับน้าทะเล) และแปลงที่ 3
(ตีนเขา : 233 เมตร จากระดับน้าทะเล) (ภาพที่ 1 และ 2)

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งแปลงศึกษาในพืน้ ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะตาแหน่งของแปลงตัวอย่างในพื้นที่อนุรักษ์ฯ ที่ทาการเก็บตัวอย่าง
การเตรียมตัวอย่างผักหวานป่า โดยสุ่มเก็บต้นผักหวานป่าในแปลงตัวอย่าง จานวน 3 ต้น เก็บยอดอ่อนกับ
ใบอ่อน ใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ และกิ่งของผักหวานป่า ทาความสะอาดอย่าให้มีสิ่งเจือปน นามาอบที่อุณหภูมิ 70
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตามวิธีการเตรียมตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์ดิน น้า พืช คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาทรัพยากรดิน และสิ่ง แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วบรรจุ ใ ส่
ถุงพลาสติกที่สะอาด ปิดปากถุงให้สนิท เพื่อส่งวิเคราะห์ธาตุอาหารต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ไนโตรเจนใช้วิธี Kjeldahl
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method การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสใช้วิธี Yellow Method และการวิเคราะห์โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ที่
ห้ อ งปฏิบัติก าร หน่ว ยวิเคราะห์ ดิ น น้า พืช คณะผลิ ต กรรมการเกษตร ภาควิชาทรั พ ยากรดิ น และสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ในกิ่ง ใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ และใบอ่อนกับยอดอ่อน ใน 3 แปลง
พบว่า แปลงยอดเขา กิ่ง พบปริมาณแคลเซียมสูงสุด คือ 3.49 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ โพแทสเซียม ไนโตรเจน
แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 1.31, 1, 0.73 และ 0.31 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ใบเจริญเต็มที่ พบปริมาณ
โพแทสเซียมสูงสุด คือ 5.35 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ แคลเซียม ไนโตรเจน แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ
3.16, 1.58, 0.78, และ 0.32 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดั บ ใบอ่ อ นกั บ ยอดอ่ อ น พบปริ ม าณ ไนโตรเจนสู ง สุ ด คื อ
3.5 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ 1.97, 0.56, 0.3 และ 0.24
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อนของผักหวานป่า แปลงยอดเขา
N
Total P
Total K
Total Ca
Total Mg

หน่วย
%
%
%
%
%

กิ่ง
1.00
0.31
1.31
3.49
0.73

ใบเจริ:เต็มที่
1.58
0.32
5.35
3.16
0.78

ใบอ่อน และยอดอ่อน
3.50
0.56
1.97
0.30
0.24

แปลงกลางเขา กิ่ง พบปริมาณแคลเซียมสูงสุด คือ 3.65 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณโพแทสเซียมแมกนีเซียม
และฟอสฟอรัส เท่ากับ 1.23, 0.88, 0.28 และ 0.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ใบเจริญเต็มที่ พบปริมาณแคลเซียมสูงสุด คือ
5.85 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ โพแทสเซียม ไนโตรเจน แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 4.94, 1.36, 0.73, และ 0.18
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ใบอ่อนกับยอดอ่อน พบปริมาณไนโตรเจนสูงสุด คือ 3.55 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ โพแทสเซียม
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และแคลเซียม เท่ากับ 2.04, 0.48, 0.20 และ 0.17 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อนของผักหวานป่า แปลงกลางเขา
หน่วย
กิ่ง
ใบเจริ:เต็มที่
ใบอ่อน และยอดอ่อน
N
%
0.88
1.36
3.55
Total P
%
0.18
0.18
0.48
Total K
%
1.23
4.94
2.04
Total Ca
%
3.65
5.85
0.17
Total Mg
%
0.28
0.73
0.20
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แปลงตีนเขา กิ่ง พบปริมาณแคลเซียมสูงสุด คือ 4.55 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ โพแทสเซียม ไนโตรเจน
แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 1.03, 0.88, 0.39 และ 0.27 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ใบเจริญเต็มที่ พบปริมาณ
โพแทสเซียมสูงสุด คือ 6.74 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ แคลเซียม ไนโตรเจน แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ
6.49, 1.34, 0.72, และ 0.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ใบอ่อน และยอดอ่อน พบปริมาณ ไนโตรเจนสูงสุด คือ 3.58
เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ 1.95, 0.51, 0.34 และ 0.19
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่3)
ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อนของผักหวานป่า แปลงตีนเขา
หน่วย
กิ่ง
ใบเจริ:เต็มที่
ใบอ่อน และยอดอ่อน
N
%
0.88
1.34
3.58
Total P
%
0.27
0.18
0.51
Total K
%
1.03
6.74
1.95
Total Ca
%
4.55
6.49
0.34
Total Mg
%
0.39
0.72
0.19
จากปริมาณธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ และใบอ่อนกับยอดอ่อนของผักหวานป่าพบปริมาณธาตุอาหารใน
แต่ละส่วนที่แตกต่างกัน เมื่อนาปริมาณธาตุอาหารที่พบในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ และใบอ่อนกับยอดอ่อน มาเปรียบเทียบกัน
ด้วยวิธีของ Duncan โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 16 พบว่า ปริมาณไนโตรเจนในใบอ่อนกับยอดอ่อนพบมากที่สุด โดย
ในแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ไนโตรเจน พบปริมาณมากขึ้นจากกิ่ง ใบเจริญเต็มที่
และใบอ่อนกับยอดอ่อน ตามลาดับ ซึ่งทั้งสามแปลงนั้น มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน (ตารางที่ 4) สอดคล้องกั บ
Khamyong and Seramethakun (1996) ซึ่ งศึกษาธาตุ อาหารในยอดอ่อนผั กหวานป่ า ที่พบอยู่ใกล้ หมู่บ้านห้ วยหิ นดา
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่ามีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด คือ 4.80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไนโตรเจนจะถูกนาไปใช้ใน
การสร้างโปรตีนที่เป็นโปรโตพลาซึมของเซลล์เป็นส่วนใหญ่ (สมศักดิ์, 2544)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อน
หน่วย
กิ่ง
ใบเจริ:เต็มที่
ใบอ่อน และยอดอ่อน
ยอดเขา
%
1.00c
1.58b
3.50a
กลางเขา
%
0.88c
1.36b
3.55a
ตีนเขา
%
0.88c
1.34b
3.58a
ปริมาณฟอสฟอรัสในใบอ่อนกับยอดอ่อนพบมากที่สุด โดยให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(P<0.05) ฟอสฟอรั ส ในกิ่ง และใบเจริ ญเต็ มที่ พบปริ ม าณใกล้เคีย งกัน โดยทั้ ง สามแปลงมีแนวโน้ม ไปในทิ ศทาง
เดียวกัน (ตารางที่ 5) ฟอสฟอรัส พบในใบอ่อนกับยอดอ่อนสูงสุด เนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบของสารที่ให้
พลังงานสูง เช่น ATP หรือ NADPH ซึ่งยอดอ่อนกับใบอ่อน เป็นส่วนที่มีการสังเคราะห์สารต่าง ๆ อยู่เป็นจานวนมาก จึง
จาเป็นต้องใช้พลังงานในการสังเคราะห์ต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อสร้าง และขยายขนาดของยอดอ่อนกับใบอ่อนให้เจริญเติบโต
เต็มที่
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อน
หน่วย
กิ่ง
ใบเจริ:เต็มที่
ใบอ่อน และยอดอ่อน
ยอดเขา
%
0.31b
0.32b
0.56a
กลางเขา
%
0.18b
0.18b
0.48a
ตีนเขา
%
0.27b
0.18b
0.51a
ปริ ม าณโพแทสเซี ย มในใบเจริ ญ เต็ ม ที่ พ บมากที่ สุ ด โดยให้ ผ ลแตกต่า งกั น อย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) กั บโพแทสเซีย มในกิ่ง และยอดอ่อน ที่มีปริ ม าณใกล้ เคีย งกัน โดยทั้ ง สามแปลงมีแ นวโน้ม ไปในทิ ศทาง
เดี ย วกั น (ตารางที่ 6) เนื่ อ งจากในช่ ว งผั ก หวานป่ า แตกยอดอ่ อ น จะสร้ า งสารอาหารจากใบที่ เ จริ ญ เต็ ม ที่ ใ น
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช และลาเลียงไปยังกิ่งใบอ่อนและยอดอ่อน ที่สร้างอาหารได้น้อย โดยมีโพแทสเซียม
ส่งเสริมการเคลื่อนย้า ยของน้าตาลจากแหล่ งสร้า งไปยัง ปลายทาง (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารต่าง
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมในกิง่ ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อน
หน่วย
กิ่ง
ใบเจริ:เต็มที่
ใบอ่อน และยอดอ่อน
ยอดเขา
%
1.31b
5.35a
1.97b
กลางเขา
%
1.23b
4.94a
2.04b
ตีนเขา
%
1.03b
6.74a
1.95b
ปริมาณแคลเซียมในกิ่ง และใบเจริญเต็มที่พบมากที่สุด โดยให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) แคลเซียม พบน้อยที่สุดในใบอ่อนกับยอดอ่อน ซึ่งทั้งสามแปลงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน (ตารางที่ 7)
เนื่องจากแคลเซียมยังเป็นองค์ประกอบในสารที่เชื่อมผนังเซลล์ให้ติดกัน เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับใบ และกิ่ง (สม
บุญ, 2548) ในเซลล์ที่อายุยังน้อยจึงยังไม่มกี ารสะสมแคลเซียมมากนัก
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อน
หน่วย
กิ่ง
ใบเจริ:เต็มที่
ใบอ่อน และยอดอ่อน
ยอดเขา
%
3.49a
3.16a
0.30b
กลางเขา
%
3.65a
5.85a
0.17b
ตีนเขา
%
4.55a
6.49a
0.34b
ปริมาณแมกนีเซียมในใบเจริญเต็มที่พบมากที่สุด โดยให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
เมื่อเทียบกับในใบอ่อนและยอดอ่อน (ตารางที่ 8) แมกนีเซียม พบในใบเจริญเต็มที่สูงสุด เนื่องจากแมกนีเซียมเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญของคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีหน้าที่สาคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยในใบที่เจริญ
เต็มที่นั้น จะพบคลอโรฟิลล์เป็นองค์ประกอบอยูเ่ ป็นจานวนมาก
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในกิง่ ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อน
หน่วย
กิ่ง
ใบเจริ:เต็มที่
ใบอ่อน และยอดอ่อน
ยอดเขา
%
0.73a
0.78a
0.24b
กลางเขา
%
0.28b
0.73a
0.20b
ตีนเขา
%
0.39b
0.72a
0.19b

วิจารณ์และสรุปผล
จากการตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจริญเต็มที่ ใบอ่อนและยอดอ่อน ของผักหวานป่าทั้งสาม
แปลง พบว่าเป็นในทิศทางเดียวกัน แร่ธาตุอาหารที่พบมีปริมาณไม่แตกต่างกันมากนัก ปริมาณแร่ธาตุอาหารในกิ่ง
และใบเจริ ญ เต็ ม ที่ พบ แคลเซี ย มและโพแทสเซี ย มเป็ น ส่ ว นประกอบอยู่ม าก ในขณะที่ ใ บอ่อ นกั บยอดอ่อ น พบ
ไนโตรเจน เป็นส่วนประกอบมากที่สุด จากผลการศึกษาสามารถนาไปประเมินได้ว่าผักหวานป่ามีความต้องการแร่ธาตุ
ใดบ้าง ในปริมาณเท่าใดในช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโต เพื่อเป็นแนวทางการปลูกพื้นฟูผักหวานป่าในพื้นที่อนุ
รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และการปลูกผักหวาน
ป่าเพื่อสร้างรายได้ใ นชุม ชนในพื้น ที่ใกล้เคีย ง แต่ควรทาการศึกษาในประเด็น อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น นิเวศวิทยาขอ ง
ผักหวานป่า ปริมาณธาตุอาหารในดิน แร่ธาตุอาหารในดินที่เหมาะสมกับการปลูกผักหวานป่า และปัจจัยที่เกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตของผักหวานป่า และควรมีการศึกษาในพืน้ ที่อื่น ๆ เพิ่มเติม
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การเพิ่มฐานพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจากที่สูงโดยวิธีสร้างลูกผสมรวมหมู่กับสายพันธุ์ก้าวหน้า
ไม่ไวต่อช่วงแสง
Increasing genetic diversity of local high land rice by composite cross with
photoperiod insensitive advanced lines
วรวิทย์ สุขคำปำ1 จันทร์จิรำ รุง่ เจริญ2 ต่อนภำ ผุสดี1 และศันสนีย์ จำจด1*
Vorrawit Sukkumpa1, Janjira Rungjaroen2, Tonapha Pusadee1 and Sansanee Jamjod1*
บทคัดย่อ
ข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองมีควำมหลำกหลำยสูงถือได้ว่ำเป็นแหล่งพันธุกรรมที่สำคัญ กำรสร้ำงลูกผสมรวมหมู่สำมำรถช่วย
รักษำควำมหลำกหลำยไว้ภำยในประชำกรได้ กำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมหลำกหลำยในลักษณะทำงสัณฐำน
และลักษณะทำงพืชไร่ของประชำกรลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่ำงข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองและสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำไม่ไวต่อช่วงแสง โดยประเมิน
จำกลักษณะทำงสัณฐำน 14 ลักษณะ และลักษณะทำงพืชไร่ 4 ลักษณะในข้ำวพันธุ์พื้นเมือง 3 พันธุ์ (พันธุ์แม่) สำยพันธุ์ก้ำวหน้ำ
ไม่ไวต่อช่วงแสง 2 สำยพันธุ์ (พันธุ์พ่อ) และ ลูกผสมชั่วที่ 1 จำนวน 6 ชุด พบว่ำลูกผสมชั่วที่ 1 ทั้ง 6 ชุด มีควำมหลำกหลำยใน
ลักษณะทำงสัณฐำนเช่นเดียวกันกับข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง และ มีควำมแปรปรวนในทำงพืชไร่ทุกลักษณะสูงกว่ำสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำ
เมื่อนำข้อมูลลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่มำจัดกลุ่มข้ำวทั้งหมดพบว่ำสำมำรถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ผลผลิตสูงและมีสีตำมส่วนต่ำงๆ ของต้นเป็นสีเขียวและสีขำวทุกประชำกร กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลผลิตปำนกลำงและมีสีม่วงในบำง
ลักษณะของต้น และกลุ่มที่ 3 กลุ่มผลผลิตต่ำและมีสีม่วงตำมส่วนต่ำง ๆ ของต้น ผลกำรศึกษำนี้ได้สร้ำงลูกผสมรวมหมู่ที่มีฐำน
พันธุกรรมกว้ำงและไม่ไวต่อช่วงแสงจำนวน 6 ชุดเพื่อใช้เป็นฐำนพันธุกรรมในกำรคัดเลือกลักษณะที่ต้องกำรในชั่วต่อ ๆ ไป
คาสาคัญ: ฐำนพันธุกรรม, ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม, ลูกผสมรวมหมู,่ ข้ำวพันธุ์พนื้ เมือง สำยพันธุ์ก้ำวหน้ำ
Abstract
Local rice varieties are genetically diverse and are considered as the important genetic resource. Composite cross population
is one of the breeding methods that can improve local rice varieties and stil maintain genetic diversity within the population. The
objective of this study is to evaluate the diversity in 14 morphological and 4 agronomical characters of the F1 hybrid populations derived
from the cross between 3 local rice varieties (female parents) and 2 photoperiod insensitivity advance lines (male parents). All the F1
hybrid populations have high diversity in morphological characters as their local rice parents. Agronomic characters of the F1 hybrid
populations and the local rice parents showed a higher variation than the advanced lines parents. Three cluster groups were obtained
from cluster analysis using both morphological and agronomical characters; 1) high yielding ability and found green and white colors in
many parts of rice plants, 2) moderate yielding ability and found purple color in some parts of rice plants, and 3) low yielding ability
and found purple color in many parts of rice plants. This study has established the photoperiod insensitivity-composite cross populations
that have a wide range of genetic diversity, which are appropriate for selection in the later generations.
Keywords: genetic base, genetic diversity, composite cross populations, local rice varieties, advanced lines
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บทนา
ประเทศไทยนับว่ำเป็นศูนย์กลำงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของข้ำวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพำะข้ำว
พันธุ์พ้ืนเมืองที่มีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมสูง เนื่องจำกโครงสร้ำงทำงพันธุกรรมของข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นแบบ
heterogeneous population จึงมีควำมหลำกหลำยของลักษณะอยู่ภำยในประชำกร และบำงพันธุ์ยังเป็นแหล่งพันธุกรรมของ
ลักษณะที่ดเี ด่น เช่น ควำมทนแล้ง ทนต่อน้ำท่วม และควำมต้ำนทำนต่อโรคและแมลง (สงกรำนต์, 2537) มีคุณภำพกำรหุงต้ม
ที่ดี (เอกรำชและคณะ, 2557) นอกจำกนี้ยังมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อสภำพแวดล้อมท้องถิ่นได้ดี (กิตติชัย และคณะ,
2554) เนื่องจำกได้ถูกคัดเลือกและเก็บรักษำพันธุ์ตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรในท้องถิ่นนัน้ ๆ
เกษตรกรในเขตพื้ นที่ สู ง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ และจั งหวั ดตำก ของประเทศไทย นิ ยมปลู กข้ ำวพั นธุ์ พ้ื นเมื อง
ที่มีคุณภำพในกำรบริโภคที่ดีเพื่อบริโภคเป็นอำหำรหลักภำยในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันเนื่องจำกสภำวะโลกร้อน ทำให้ฤดูกำลที่
เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวเปลี่ยนแปลงไป เกิดกำรระบำดของโรคและแมลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มำก่อน ในปี 2554-2555 มี
รำยงำนกำรระบำดของแมลงบั่วที่เข้ำทำลำยนำข้ำวในพื้นที่ดังกล่ำว ทำให้ผลผลิตเสียหำยมำกกว่ำ 40% (จันทร์จิรำ, 2557) ดังนัน้
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนต่อแมลงบั่ ว และปรั บปรุ งพั นธุ์ ไม่ให้ไวต่อช่วงแสง จึ งเป็ นอีกแนวทำงหนึ่งที่ จะเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของข้ำวพื้นเมืองได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวพื้นเมือง จึงควร
รักษำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของข้ำวพื้นเมืองนั้นไว้ด้วย กำรสร้ำงลูกผสมรวมหมู่ composite cross population เป็นวิธีกำร
ปรับปรุงพันธุ์วิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถรักษำควำมหลำกหลำยไว้ภำยในประชำกรได้ (Phil ips, 2005)
ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้คัดเลือกพันธุ์ขำ้ วพื้นเมืองที่มคี ุณภำพดี ที่นิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดดังกล่ำว มำปรับปรุงพันธุ์
ให้มีลักษณะที่ดีขึ้น และยังรักษำควำมหลำกหลำยไว้ภำยในประชำกร โดยนำมำผสมกับข้ำวสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำต้ำนทำนต่อ
แมลงบั่ วและไม่ ไวต่ อช่ วงแสง ที่ พั ฒนำโดยกลุ่ มวิจั ยทรั พยำกรพั นธุ กรรมและธำตุ อำหำรพื ชมหำวิท ยำลั ยเชียงใหม่
(CMUPNlab) ดังนั้นกำรทดลองนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมในลักษณะทำงสัณฐำนและ
ลักษณะทำงพืชไร่ของลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่ำงข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองและสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำดังกล่ำว ลูกผสมที่ได้จำกกำรทดลองนี้
จะเป็นประโยชน์ในกำรใช้เป็นฐำนพันธุกรรมที่มีควำมหลำกหลำย สำหรับใช้คัดเลือกในชั่วหลัง ๆ ต่อไปได้

อุปกรณ์และวิธีการ
การประเมินลักษณะข้าวพันธุพ
์ ื้นเมือง
ใช้ข้ำวพันธุ์พนื้ เมืองจำกหมูบ่ ้ำนเลอตอ ต.แม่ต่นื อ.แม่ระมำด จ.ตำก จำนวน 2 พันธุ์ คือ ข้ำวนำพันธุ์วำเจำะ (WJ) และ
ข้ำวไร่พันธุ์บือคอ (BK) และข้ำวพื้นเมืองจำกหมูบ่ ้ำนแม่สำยนำเลำ ต.โหล่งขอด อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 พันธุ์ คือ ข้ำวนำ
พันธุ์กินบ่ำเสีย้ ง (KBS)
ปลูกข้ำวพันธุ์พนื้ เมืองทั้ง 3 พันธุ์ดังกล่ำวข้ำงต้นในฤดูนำปี (มิถุนำยน-ตุลำคม 2555) เพื่อประเมินควำมหลำกหลำย
ทำงพันธุกรรม โดยปลูกในกระถำงดินขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 30 เซนติเมตร จำนวน 10 ต้นต่อกระถำง พันธุ์ละ 3 กระถำง ที่
เรือนทดลองสำขำวิชำพืชไร่ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำหรับพันธุ์ WJ และ KBS ที่เป็นพันธุ์ขำ้ วนำ จะปลูกใน
สภำพข้ำวนำสวน คือรักษำระดับน้ำให้อยูเ่ หนือผิวดินประมำณ 5-10 เซนติเมตร ตลอดช่วงกำรเจริญเติบโต ส่วนพันธุ์ BK ที่เป็น
ข้ำวไร่ จะปลูกในสภำพไม่ขังน้ำ สำหรับกำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม ได้สังเกตและบันทึกข้อมูลลักษณะทำง
สัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่ของข้ำวทุกต้นตำมแบบบันทึกของ Bioversity International (2007) โดยลักษณะทำงสัณฐำนจะ
บันทึกทั้งหมด 14 ลักษณะที่ระยะต่ำงๆ ดังนี้ ที่ระยะแตกกอ บันทึกลักษณะทรงกอ (Plant type) สีแผ่นใบ (Leaf blade color) สี
กำบใบ (Leaf sheet color) สีหูใบ (Auricle color) สีขอ้ ต่อใบ (Collar color) ที่ระยะออกดอก บันทึกสียอดดอก (Apiculus color) สีกลีบ
รองดอก (Wing) ลักษณะรวง (Panicle type) กำรโผล่พ้นคอรวง (Panicle exsertion) และมุมของใบธง (Flag leaf type) และที่ระยะ
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เก็บเกี่ยว บันทึกกำรมีหำงของเมล็ด (Spikelet awning) สีเปลือกเมล็ด (Husk color) สีเยื่อหุ้มเมล็ด (Pericarp color) ส่วนลักษณะ
ทำงพืชไร่บันทึกทั้งหมด 4 ลักษณะ โดยบันทึกวันออกดอก (Days to flowering) ควำมสูงต้น (Culm length) จำนวนรวงต่อต้น
(Panicles per plant) และผลผลิตต่อต้น (Grain yield per plant)
การประเมินลักษณะลูกผสมชัว่ ที่ 1
กำรสร้ำงลูกผสม
สร้ำงลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่ำงพันธุ์พ้ืนเมืองทั้ง 3 พันธุ์ (WJ KBS และ BK) และสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำไม่ไวต่อช่วงแสง
2 พันธุ์ ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยกลุ่มวิจัยข้ำว CMUPNlab มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU-B2 และ CMU-L2) โดยใช้ข้ำวพื้นเมืองเป็น
พันธุ์แม่ จำนวนพันธุ์ละ 5 ต้น ผสมกับ CMU-B2 และ CMU-L2 เป็นพันธุ์พ่อ ลูกผสมจำกแต่ละต้นถือเป็นหนึ่งคู่ผสม เนื่องจำก
มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงต้นภำยในประชำกร ได้ลูกผสมทั้งหมด 6 ชุด โดยแต่ละชุดมี 5 คู่ผสม ได้แก่
1) ลูกผสมระหว่ำง WJ และ CMU-B2 (WJ-1 x CMU-B2 ไปจนถึง WJ-5 x CMU-B2)
2) ลูกผสมระหว่ำง WJ และ CMU-L2 (WJ-1 x CMU-L2 ไปจนถึง WJ-5 x CMU-L2)
3) ลูกผสมระหว่ำง KBS และ CMU-B2 (KBS-1 x CMU-B2 ไปจนถึง KBS-5 x CMU-B2)
4) ลูกผสมระหว่ำง KBS และ CMU-L2 (KBS-1 x CMU-L2 ไปจนถึง KBS-5 x CMU-L2)
5) ลูกผสมระหว่ำง BK และ CMU-B2 (BK-1 x CMU-B2 ไปจนถึง BK-5 x CMU-B2)
6) ลูกผสมระหว่ำง BK และ CMU-L2 (BK-1 x CMU-L2 ไปจนถึง BK-5 x CMU-L2)
ในฤดูนำปรัง (มีนำคม-กรกฎำคม 2556) ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ได้จำกกำรผสมระหว่ำงข้ำวพันธุ์พนื้ เมืองและสำยพันธุ์
ก้ำวหน้ำไม่ไวต่อช่วงแสง ในกระถำงดินขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 30 เซนติเมตร โดยปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 ชุดละ 5 กระถำง กระถำง
ละ 5 ต้นต่อ 1 คู่ผสม และปลูกพันธุ์พอ่ แม่เพื่อเปรียบเทียบ พันธุ์ละ 4 กระถำง กระถำงละ 5 ต้น ที่เรือนทดลองสำขำวิชำพืชไร่
คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยคู่ผสมที่เป็นข้ำวนำจะปลูกในสภำพข้ำวนำสวน ส่วนคู่ผสมที่เป็นข้ำวไร่จะปลูกใน
สภำพไม่ขังน้ำ และประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมในลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่เช่นเดียวกับกำร
ทดลองในฤดูนำปี
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ในลักษณะทำงสัณฐำน ประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมโดยใช้ค่ำดัชนีควำมหลำกหลำย (Shannon-Weaver
index; H') (Fowler et al., 1998) จำกสมกำร
S

H'   pi ln pi
i 1

โดยที่

S = จำนวนชนิดควำมแตกต่ำงที่พบในลักษณะที่บันทึก
Pi = สัดส่วนของชนิดนัน้ ต่อจำนวนทั้งหมด

หำกค่ ำ H' เท่ ำกั บศู นย์ แสดงว่ ำไม่ มี ควำมหลำกหลำยในลั กษณะที่ ประเมิ น และหำกมี ค่ ำสู งขึ้ นแสดงว่ ำ
มีควำมหลำกหลำยในลักษณะที่ประเมินมำกขึน้ ส่วนลักษณะทำงพืชไร่ หำค่ำเฉลี่ย (mean) และค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวน
(CV) เพื่อบอกควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของแต่ละลักษณะ นอกจำกนี้ ใช้ข้อมูลลักษณะทำงสัณฐำนและทำงพืชไร่ทั้งหมด
วิเครำะห์ควำมหลำกหลำยโดยวิธีวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis, PCA) ด้วยวิธี Euclidean distance
matrix โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ Minitab 17
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ผลการทดลอง
ลักษณะทางสัณฐาน
จำกกำรประเมินลักษณะทำงสัณฐำนทั้งหมด 14 ลักษณะของข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองพันธุ์วำเจำะ (WJ) พันธุ์กินบ่ำเสี้ยง
(KBS) และพันธุ์บือคอ (BK) ในฤดูนำปี พบว่ำข้ำวพื้นเมืองทั้ง 3 พันธุ์ มีค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมหลำกหลำย (H') เท่ำกับ 0.067,
0.080 และ 0.198 ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 1) ส่วนในฤดูนำปรัง เนื่องจำกข้ำวพื้นเมืองทั้ง 3 พันธุ์เป็นพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสง ไม่ออก
ดอกในฤดูนำปรัง จึงสำมำรถเก็บข้อมูลลักษณะทำงสัณฐำนได้เพียง 6 ลักษณะ ซึ่งค่ำ H' เฉลี่ยของข้ำวพื้นเมืองทั้ง 3 พันธุ์ใน
ฤดูนำปรังมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.071 ถึง 0.087 ส่วนพันธุ์พ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 มีค่ำ H' เฉลี่ยเป็นศูนย์ หมำยควำมว่ำ ไม่
พบควำมหลำกหลำยในกำรประเมินลักษณะทำงสัณฐำนทั้ง 14 ลักษณะ
สำหรับลูกผสมชั่วที่ 1 ทั้ง 6 คู่แสดงค่ำ H' ของลักษณะทำงสัณฐำนแต่ละลักษณะอยู่ระหว่ำง 0 ไปจนถึง 0.636
(ตำรำงที่ 1) ซึ่ ง แต่ ล ะคู่ ผ สมก็ มี ค่ ำ H' เฉลี่ ย ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ออกไป โดยลู ก ผสมระหว่ ำ ง WJ และ CMU-B2
มีค่ำ H' เฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 0.090 และลูกผสมระหว่ำง BK และ CMU-B2 มีค่ำ H' เฉลี่ยมำกที่สุด คือ 0.281
ลักษณะทางพืชไร่
อายุออกดอก สำยพันธุ์ CMU-B2 และ CMU-L2 มีค่ำเฉลี่ยอำยุออกดอกอยู่ที่ 101 และ 96 วัน ตำมลำดับ ส่วน
ข้ำวพื้นเมืองทั้ง 3 พันธุ์มีคำ่ เฉลี่ยอำยุออกดอกอยูใ่ นช่วง 95 ถึง 124 วัน (ภำพที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบกับสำยพันธุ์พ่อ ข้ำวพันธุ์
พื้นเมืองมีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวน (CV) มำกกว่ำ โดยเฉพำะพันธุ์ BK ที่มีค่ำ CV สูงที่สุด (7.2%) ส่วนลูกผสมทั้ง 6
คู่ผสม มีค่ำเฉลี่ยอำยุออกดอกระหว่ำง 70 ถึง 120 วัน และมีค่ำ CV กระจำยตัวตัง้ แต่ 0.4% ไปจนถึง 7.1%
ความสูงต้น ควำมสูงของสำยพันธุ์พ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 มีค่ำเฉลี่ยควำมสูงเท่ำกับ 129 และ 127 เซนติเมตร
ตำมล ำดั บ และมี ค่ ำ CV ใกล้ เคี ยงกั น (ประมำณ 4%) ส่ วนพั นธุ์ พ้ืนเมืองทั้ ง 3 พั นธุ์ มีควำมสู งน้อยกว่ำสำยพั นธุ์ พ่ อ
(99 – 112 เซนติเมตร) แต่มคี ่ำ CV สูงกว่ำ (9.3 - 11.1%) ลูกผสมทั้ง 6 คู่มคี ่ำเฉลี่ยควำมสูงอยูใ่ นช่วงควำมสูงของพ่อแม่ และมี
ค่ำ CV กระจำยตัวตัง้ แต่ 1.8% ไปจนถึง 20.7% (ภำพที่ 1)
จานวนรวงต่อต้น ข้ำวพื้นเมืองพันธุ์แม่ทั้ง 3 พันธุ์ มีค่ำเฉลี่ยจำนวนรวงต่อต้นอยู่ระหว่ำง 4 ถึง 6 รวง ส่วนสำยพันธุ์พ่อ
CMU-B2 และ CMU-L2 มีค่ำเฉลี่ยจำนวนรวงต่อต้นเท่ำกับ 10 และ 8 รวง ตำมลำดับ และมีค่ำ CV ต่ำกว่ำพันธุ์แม่ทั้ง 3 พันธุ์ (ภำพที่
2) ลูกผสมทั้ง 6 คู่แสดงค่ำเฉลี่ยของจำนวนรวงต่อต้นตั้งแต่ 4 ถึง 12 รวง และมีค่ำ CV กระจำยตัวตัง้ แต่ 10.2% ไปจนถึง 65%
ผลผลิตต่อต้น สำยพันธุ์พ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 มีผลผลิตต่อต้นมำกกว่ำ และค่ำ CV ที่ต่ำกว่ำพันธุ์พ้ืนเมือง
ทั้ง 3 พันธุ์อย่ำงเห็นได้ชัด ในส่วนของลูกผสม ทั้ง 6 คู่มีค่ำเฉลี่ยผลผลิตต่อต้นแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะในคู่ผสมของข้ำว
พื้นเมืองพันธุ์ BK กับสำยพันธุ์พ่อทั้ง 2 พันธุ์ ที่ให้ผลผลิตต่ำเพียง 0.1 ถึง 3.6 กรัม และมีค่ำ CV กระจำยตัวอยู่ในช่วงที่สูง
(54.7 – 94.3%) ส่วนคู่ผสมของพันธุ์ WJ และ KBS มีค่ำเฉลี่ยผลผลิตต่อต้นระหว่ำง 6.9 ถึง 23.4 กรัม และแสดงค่ำ CV อยู่
ในช่วงที่ใกล้เคียงกับพันธุ์แม่ (ภำพที่ 2)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis; PCA) โดยใช้ข้อมูลทั้งหมด 18 ลักษณะ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงควำมหลำกหลำยของพันธุ์พนื้ เมืองพันธุ์แม่และลูกผสมชั่วที่ 1 (ภำพที่ 3) จำกควำมหลำกหลำยนี้ สำมำรถแบ่งพันธุกรรมข้ำว
ออกเป็น 3 กลุ่ม ตำมลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่ คือ 1) กลุ่มที่มีผลผลิตสูงและมีสีตำมส่วนต่ำง ๆ ของต้นเป็นสี
เขียวและสีขำวทุกประชำกร ได้แก่พันธุ์พ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 พันธุ์แม่พ้ืนเมือง WJ และ KBS และลูกผสมชั่วที่ 1 ของ
คู่ผสม WJ x CMU-B2, WJ x CMU-L2, KBS x CMU-B2 และ KBS x CMU-L2; 2) กลุ่มที่มีผลผลิตปำนกลำงและมีสีม่วงในบำง
ลักษณะของต้น ได้แก่พันธุ์แม่พ้ืนเมือง BK และ 3) กลุ่มที่มีผลผลิตต่ำและมีสีม่วงตำมส่วนต่ำง ๆ ของต้น ได้แก่ ลูกผสมชั่วที่ 1
ของคู่ผสม BK x CMU-B2 และ BK x CMU-L2

Proceedings
1194

ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ยและช่วงของค่ำดัชนีควำมหลำกหลำย (Shannon-Weaver index; H') ของลักษณะทำงสัณฐำน
14 ลักษณะ ที่ประเมินในลูกผสมชัว่ ที่ 1 และพันธุ์พ่อแม่
Parent/F1
Female parent
P1
WJ
P2
KBS
P3
BK

Morphological character (n=14)
Mean H’
Range of H’
Wet season
0.067
0.080
0.198

0 – 0.693
0 – 0.639
0 – 0.962
Dry season *
0.071
0 – 0.423
0.071
0 – 0.423
0.087
0 – 0.325

P1
WJ
P2
KBS
P3
BK
Male parent
P4
CMU-B2
0
0
P5
CMU-L2
0
0
F1
P1xP4
WJ x CMU-B2
0.090
0 – 0.597
P2xP4
KBS x CMU-B2
0.142
0 – 0.624
P3xP4
BK x CMU-B2
0.281
0 – 0.631
P1xP5
WJ x CMU-L2
0.093
0 – 0.500
P2xP5
KBS x CMU-L2
0.130
0 – 0.573
P3xP5
BK x CMU-L2
0.242
0 – 0.636
*ค่ำ H' ของพันธุแ์ ม่ (P1-P3) ในฤดูนำปรังเฉลี่ยจำก 6 ลักษณะก่อนออกดอก เนื่องจำกพันธุ์แม่ไม่ออกดอกในฤดูนำปรัง จึงไม่สำมำรถ
เก็บข้อมูลหลังจำกช่วงออกดอกได้

ภาพที่ 1 ค่ำเฉลี่ยและควำมแปรปรวนในลักษณะอำยุออกดอกและควำมสูงต้นของข้ำวลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์พอ่ แม่
a) ข้ำวพื้นเมืองพันธุ์แม่ที่ปลูกในฤดูนำปี
b) ลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์พ่อ CMU-B2 ที่ปลูกในฤดูนำปรัง แต่ละจุดหมำยถึงแต่ละคู่ผสมในชุดนัน้
c) ลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์พ่อ CMU-L2 ที่ปลูกในฤดูนำปรัง แต่ละจุดหมำยถึงแต่ละคูผ่ สมในชุดนัน้
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ภาพที่ 2 ค่ำเฉลีย่ และควำมแปรปรวนในลักษณะจำนวนรวงต่อต้นและผลผลิตต่อต้นของข้ำวลูกผสมชั่วที่ 1
และพันธุ์พ่อแม่
a) ข้ำวพื้นเมืองพันธุ์แม่ที่ปลูกในฤดูนำปี
b) ลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์พ่อ CMU-B2 ที่ปลูกในฤดูนำปรัง แต่ละจุดหมำยถึงแต่ละคู่ผสมในชุดนัน้
c) ลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์พ่อ CMU-L2 ที่ปลูกในฤดูนำปรัง แต่ละจุดหมำยถึงแต่ละคูผ่ สมในชุดนัน้

ภาพที่ 3 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) ของลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่ของลูกผสมชั่วที่ 1
จำนวน 6 คู่ผสม และพันธุ์พ่อแม่

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง
ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำข้ำวพื้นเมืองมีควำมหลำกหลำย ทั้งในลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่ จำก
กำรประเมิ นลั กษณะทำงสั ณฐำนของข้ ำวพื้ นเมื องในกำรทดลองนี้ พบควำมหลำกหลำยภำยในประชำกรในลั กษณะ
สีกำบใบ สียอดดอก ลักษณะรวง กำรโผล่พ้นคอรวง มุมใบธง กำรมีหำง และสีเปลือกเมล็ด สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ทรำย
แก้ว (2547) ที่ได้รวบรวมข้ำวพื้นเมืองพันธุ์บือชอมี จำก 5 หมู่บ้ำนใน อ.แม่วำง อ.ฮอด อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ มำศึกษำควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรมโดยใช้ลักษณะทำงคุณภำพและลักษณะทำงปริมำณ พบควำมหลำกหลำยทั้งภำยในและระหว่ำง
ประชำกรในลักษณะทรงกอ สีแผ่นใบ สีกำบใบ สีหูใบ สีข้อ สีข้อต่อใบ สียอดเกสรตัวเมีย สียอดดอก สีของหำง และกำรมีหำง
ในลักษณะทำงพืชไร่ของข้ำวพื้นเมืองพบควำมแปรปรวนสูงกว่ำพันธุ์พอ่ ที่เป็นสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำในลักษณะอำยุออกดอก ควำม
สูงต้น จำนวนรวงต่อต้น และผลผลิตต่อต้น นอกจำกนี้ ควำมแปรปรวนในลักษณะต่ำง ๆ ของข้ำวพื้นเมืองที่พบในกำรศึกษำนี้
ยังสอดคล้องกับกำรศึกษำของภำนุวัฒน์ (2556) ที่ได้ประเมินลักษณะและผลผลิตของข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองเหมยนองชนิดข้ำวเจ้ำ
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โดยรวบรวมข้ำวพื้นเมืองพันธุ์เหมยนองที่เป็นข้ำวเจ้ำ จำนวน 5 ประชำกรจำก บ.แม่มิงค์ ต.ช่ำงเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มำ
ประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม ควำมต้ำนทำนต่อแมลงบั่ว และผลผลิต ในบริเวณพื้นที่สูง พบควำมแปรปรวนทั้ง
ภำยในและระหว่ำงประชำกรข้ำวพื้นเมืองพันธุ์เหมยนองที่เป็นข้ำวเจ้ำในลักษณะ อำยุออกรวง ควำมสูงต้น จำนวนหน่อต่อต้น
ควำมยำวรวง จำนวนระแง้ต่อรวง ช่อดอกย่อยต่อรวง และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี ซึ่ง Phanthaboun (2009) และ Oupkaew (2009) ก็
พบควำมแปรปรวนในลักษณะอำยุออกดอกเช่นกัน ในทำงตรงกั นข้ ำมพบว่ำพั นธุ์ พ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 ไม่มีควำม
หลำกหลำยในลักษณะทำงสัณฐำน และมีควำมแปรปรวนต่ำในลักษณะทำงพืชไร่ทุกลักษณะ เนื่องจำกพันธุ์พ่อเป็นสำยพันธุ์
ก้ ำวหน้ำมีควำมสม่ำเสมอในลั กษณะต่ำง ๆ สู ง (เบญจวรรณ, 2553) จำกกำรทดลองแสดงให้ เห็นว่ำข้ำวพื้นเมืองมีฐำน
พันธุกรรมที่กว้ำงซึ่งเป็นประโยชน์ในด้ำนกำรปรับตัวต่อสภำพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นได้ดี และยังสำมำรถคัดเลือกลักษณะที่
ดีจำกข้ำวพันธุ์เมืองที่มีควำมแปรปรวนในลักษณะต่ำง ๆ ได้
โดยปกติ แล้ ว ลู กผสมชั่ วที่ 1 จะมี ควำมคงตั วทำงพั นธุ กรรมสู งด้ วยสภำวะทำงพั นธุ กรรมแบบ heterozygous
homogenous population เมื่อสร้ำงลูกผสมจำกพันธุ์พ่อแม่ที่เป็นสำยพันธุ์แท้ลูกผสมที่ได้จะมีควำมสม่ำเสมอในลักษณะต่ำง ๆ
สูง แต่จำกกำรทดลองนี้พบว่ำ ลูกผสมชั่วที่ 1 ทั้ง 6 ชุด มีควำมหลำกหลำยระหว่ำงคู่ผสมต่ำงแม่ และระหว่ำงคู่ผสมภำยในชุด
เดียวกันทั้งในลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่เช่นเดียวกับพันธุ์พนื้ เมือง (ภำพที่ 1 และ ภำพที่ 2) แสดงให้เห็นว่ำควำม
หลำกหลำยที่เกิดขึน้ เป็นผลมำจำกควำมหลำกหลำยระหว่ำงต้นของพันธุ์พนื้ เมือง
ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่สร้ำงขึน้ ทั้ง 6 ชุด ยังสำมำรถออกดอกได้ในฤดูนำปรังเช่นเดียวกับพันธุ์พ่อที่เป็นสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำไม่
ไวต่อช่วงแสง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรถ่ำยทอดลักษณะที่ไม่ไวต่อช่วงแสงจำกพันธุ์พอ่ ไปสู่ลูกผสมที่สร้ำงขึ้น นอกจำกนี้ยังพบว่ำ
ประชำกรของลูกผสมชั่วที่ 1 มีควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตแตกต่ำงกัน ซึ่งบำงประชำกรของ KBS x CMU-B2, KBS x CMUL2 และ WJ x CMU-L2 มีควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์พ่อแม่ (ภำพที่ 2) ดังนั้นจึงเป็นที่นำ่ สนใจถ้ำนำไปคัดเลือก
ลักษณะทำงด้ำนผลผลิตของข้ำว โดยสรุปแล้วงำนทดลองนี้ได้สร้ำงลูกผสมชั่วที่ 1 ที่มีฐำนพันธุกรรมกว้ำงและไม่ไวต่อช่วงแสง
จำนวน 6 ชุด นำเมล็ดพันธุ์จำกลูกผสมชั่วที่ 1 ทั้ง 5 คู่ผสมภำยในแต่ละชุด จำนวนเท่ำๆ กันมำรวมกันเป็นตัวแทนของประชำกร
ลูกผสมรวมหมูช่ ั่วที่ 2 เพื่อใช้เป็นฐำนพันธุกรรมในกำรคัดเลือกในชัว่ ต่อ ๆ ไป
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ผลของการห่อหุ้มชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยด้วยแอลจิเนตที่มีสารส่งเสริมการเจริญของพืชจาก
แบคทีเรียต่อการขยายพันธุ์ของเมล็ดพืชเทียมในสภาพปลอดเชื้อ
Effect of bacterial plant growth promoting substances-alginate encapsulation of in vitro
banana segments on axenic germplasm distribution of synthetic seed
สุภัทรา คาหม่อง1* อภิชาติ ชิดบุรี2 นารีลักษณ์ นาแก้ว1 และศิริพรรณ สารินทร์1
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ ส ารส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ของพื ช จากแบคที เ รี ย
Methylobacterium radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 ต่อการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์
มะลิ อ่อ ง ด้ ว ยวิธีก ารขยายพั น ธุ์ แ บบเมล็ ด เที ย ม จากการศึก ษาพบว่า น้าหมั ก จากแบคที เ รี ย Methylobacterium
radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร
สามารถชักนาให้เกิดราก ยอด และใบได้มากกว่ากลุ่มการทดลองควบคุมที่มีสารสังเคราะห์ IAA โดยมีการเกิดราก
ร้อยละ 39.29 การเกิดยอดร้อยละ 50.00 และการเกิดใบร้อยละ 21.43 มีการปนเปื้อนของเชื้อราร้อยละ 11.11 น้อย
กว่ากลุ่มการทดลองควบคุมที่มีแอลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 3 ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อราร้ อยละ 44.44 และมีการ
เปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยร้อยละ 96.43 น้อยกว่ากลุ่มการทดลองควบคุม แสดงให้เห็นว่าสารส่งเสริมการ
เจริญของพืชจากแบคทีเรีย Methylobacterium radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 สามารถส่งเสริม
การเจริญและพัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องได้
คาสาคัญ: Methylobacterium radiotolerans ED5-9 Streptomyces sp. TM32 สารส่งเสริมการเจริญของพืช
เมล็ดเทียม กล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง
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Abstract
The objective of this research was to investigate the effect of plant growth promoting substances produced
by Methylobacterium radiotolerans ED5 - 9 and Streptomyces sp. TM3 2 on growth and development of in vitro
Musa sapientum Linn. for an application as the synthetic seed. The result showed that synthetic seeds with
fermented broth from M. radiotolerans ED5 - 9 1 ml/L and Streptomyces sp. TM3 2 2.61 ml/L gave the highest
growth parameters of Musa sapientum Linn. including root germination (39.29%), shoot germination (50.00%)
and leaf germination (21.43%) compared to the IAA synthetic control treatment. Reduction of fungal contamination
was more efficiency than the 3% alginate control treatment. It can be concluded that the introduction of both
bacterial plant growth promoting substances could be associated to synthetic seed technology promoting the
growth of encapsulated microcuttings of Musa sapientum Linn..
Keywords: Methylobacterium radiotolerans ED5-9 Streptomyces sp. TM32 plant growth promoting substances
Synthetic seed Musa sapientum Linn.

บทนา
กล้วยน้าว้าเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งจัดอยูใ่ นวงศ์ Musaceae สกุล Musa มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum
Linn. และมีถิ่นกาเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาให้สามารถปลูก กล้วยน้าว้าได้ในทุกภาคของประเทศไทย [1]
เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว สามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และนามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน จึง
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งทั้งการบริโภคสดและการแปรรูป โดยกล้วยน้าว้าเป็นพืชที่เจริญได้ดใี นสภาพ
อากาศร้อนชื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพเป็นกลาง มีการระบายน้าดี มีการหมุนเวียนอากาศดี และใช้ระยะเวลา
ในการปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 1 ปี โดยทั่วไปนิยมขยายพันธุ์กล้วยน้าว้าด้วยการผ่าหน่อ และนิยมเพาะปลูกในช่วง
ต้นฤดูฝน เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้ามาก จึงไม่ควรปล่อยให้ผิวหน้าดินแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากรากหา
อาหารอยู่บริเวณผิวดินทาให้หยุดชะงักการเจริญได้ [2] จึงทาให้เกิดปัญหาการขยายพันธุ์กล้วยน้าว้าด้วยการผ่าหน่อ
ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปั จจุบันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีปริมาณน้าน้อย ส่งผลทาให้อัตรา
การงอกของหน่อต่า และต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์กล้วยน้าว้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture)
ทาให้สามารถขยายพันธุ์พืชได้เป็นจานวนมาก และต้นพืชที่ได้มีลักษณะเหมื อนต้นแม่ทุกประการ แต่เนื่องจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ ทาให้อาจเกิดการปัญหาปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรี ย์ทั้งแบคทีเรียหรือ
เชื้อราได้ จึงเป็นข้อจากัดอย่างหนึ่งของวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีนี้ [3]
การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียม (Synthetic seed) เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
เลียนแบบเมล็ดที่ได้จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ นามาใช้เพื่อแก้ปัญหาอัตราการงอกของเมล็ดต่า โดยเมล็ดเทียม
มีองค์ประกอบสาคัญเลียนแบบเมล็ดที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ เอ็ มบริโอหรือต้นอ่อน อาหารสะสมเทียม และเปลือก
หุ้มเมล็ดเทียม [4] นอกจากนี้การผลิตเมล็ดเทียมยังมีการเติมสารส่งเสริมการเจริญของพืช เรียกว่า ฮอร์โมนพืช (Plant
hormones) เช่น ออกซิน (Auxin) ไซโตไคนิน (Cytokinin) จิบเบอเรริน (Jibererin) เป็นต้น ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ ที่มี
จาหน่ายโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามสารสังเคราะห์เหล่านีม้ รี าคาแพง และมีแนวโน้มทีม่ รี าคาเพิ่มขึ้น ทาให้ต้นทุนใน การ
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเทียมเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้นการเลือกใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชที่มาจากจุลินทรีย์จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่เกิดการตกค้างของสารใน
ธรรมชาติ โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 เป็นเอนโดไฟติกแบคทีเรีย(Endophytic
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bacteria) ใ นก ลุ่ ม Pink pigmented facultative methylotrophic bacteria (PPFMs) ส า มา รถ พบได้ทั่ วไปใ นพื ช มี
ความสัมพันธ์กับพืชแบบพึ่งพาอาศัย (Symbiotic) และไม่ก่อให้เกิดโรคกับพืชที่ อาศัยอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถ
สังเคราะห์สารส่งเสริมการเจริญของพืช (Plant growth promoting substances) ในกลุ่มออกซินชนิด Indole-3-acetic
acid (IAA) ออกมา ทาให้ชว่ ยส่งเสริมการเจริญของพืชที่แบคทีเรียเข้าไปอยูอ่ าศัย โดยชักนาให้เกิดรากและการยืดยาว
ของรากได้ ดี ท าให้ พื ช เจริ ญ ได้ ดี ย่ิ ง ขึ้ น [5] ร่ ว มกั บ แบคที เ รี ย Streptomyces sp. TM32 เป็ น แอคติ โ นแบคที เ รี ย
(Actinobacteria) สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ และสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ สารส่งเสริมการ
เจริญของพืช และสารยับยั้งเชื้อรา [6] ดังนั้นผู้วิจัยจึง มุ่งเน้นที่จะศึกษาการใช้สารส่ง เสริ มการเจริญของพืชจาก
แบคที เรี ย M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 ต่อ การเจริ ญ และพั ฒ นาของกล้ ว ยน้าว้า พันธุ์
มะลิอ่องด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบเมล็ดเทียม และศึกษาความเป็นไปได้ในการนาสารชีวภาพที่สามารถสร้างสาร
ส่งเสริมการเจริญของพืชจากจุลินทรีย์มาทดแทนการใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชที่เป็นสารสังเคราะห์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเพาะเลี้ยงและเตรียมน้าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9
นาแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 จากกล้าเชื้อบริสุทธิ์ จานวน 1 ลูป ใส่ลงในอาหารเหลว Low mineral
nutrient (LMN) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร นาไปบ่มบนเครื่องเขย่าแบบควบคุม
อุณหภูมิ (Shaking Incubator) ที่อัตราการเขย่า 180 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน เมื่อครบ
เวลาตามกาหนดนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น
600 นาโนเมตร โดยปรับความขุ่นของเชื้อด้วยอาหารเหลว LMN ปราศจากเชื้อให้มีค่าการดูดกลืนแสงประมาณ 0.5
เพื่อ ใช้เป็ น กล้ า เชื้อ (Starter) [7, 8] น ากล้ า เชื้อ แบคที เรี ย M. radiotolerans ED5-9 ปริ ม าตร 5 มิล ลิ ลิ ต ร ใส่ ล งใน
อาหารเหลว LMN ปริมาตร 95 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร นาไปบ่มบนเครื่องเขย่าแบบควบคุม
อุณหภูมิที่อัตราการเขย่า 180 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน นาไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง
หมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Centrifuge) ที่อัตราความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 15 นาที เพื่อแยกเซลล์แบคทีเรียออก นาสารละลายส่วนใส (Supernatant) ไประเหยน้าออกด้วยเครื่องระเหย
สุ ญ ญากาศแบบหมุ น (Evaporator) ที่ อั ต ราการหมุ น 50 รอบต่อ นาที อุ ณ หภู มิ 40 องศาเซลเซีย ส และความดัน
72 มิลลิบาร์ เพื่อทาให้น้าหมักเข้มข้นขึ้นเป็นสองเท่า และแบ่งน้าหมักส่วนหนึ่งไปวัดปริมาณ IAA นาน้าหมักที่เหลือ
กรองผ่านชุดกรองแบคทีเรียที่มีรูของแผ่นเซลลูโลสเท่ากับ 0.45 ไมโครเมตร ใส่ลงในขวดสีชาปราศจากเชื้อ และเก็บ
ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และทาการวัดปริมาณ IAA โดยใช้น้าหมัก ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย
Salkowski reagent ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที นาไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร โดยเทียบกับแบลงค์ (Blank) ที่เป็นอาหารเหลว LMN ปราศจากเชื้อ
ผสมกับสารละลาย Salkowski reagent และคานวณหาปริมาณ IAA เทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย IAA [9]
การเพาะเลี้ยงและเตรียมน้าหมักจากแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32
น าแบคที เรี ย Streptomyces sp. TM32 จากกล้ าเชื้อบริ สุ ทธิ์ จ านวน 1 ลู ป ใส่ ลงในอาหารเหลว International
Streptomyces project 2 (ISP2) broth ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ทีบ่ รรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร นาไปบ่มบนเครื่องเขย่า
แบบควบคุมอุณหภูมิที่อัตราการเขย่า 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน นาไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยปรับความขุ่นของเชื้อด้วยอาหารเหลว ISP2
ปราศจากเชื้อให้มีค่าการดูดกลืนแสงประมาณ 0.5 เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อ (Starter) นากล้าเชื้อแบคทีเรีย Streptomyces sp.
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TM32 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเหลว ISP2 ปริมาตร 95 มิลลิลิตร ทีบ่ รรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร บ่มบน
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิที่อัตราการเขย่า 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน นาไปปั่น
เหวี่ยงด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิที่อัตราความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 15 นาที นาสารละลายส่วนใส (Supernatant) ไปกรองผ่านชุดกรองแบคทีเรียที่มีรูของแผ่นเซลลูโลสเท่ากับ 0.20
ไมโครเมตร ใส่ลงในขวดสีชาปราศจากเชื้อ และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส [6]
การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารส่งเสริมการเจริญจากแบคทีเรียต่อการเจริญ และพัฒนาของ
กล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง ด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบเมล็ดเทียม
นากล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องปราศจากเชื้อ อายุประมาณ 1 ปี ที่มีความสูงจากโคนต้นถึงปลายยอดประมาณ
8-12 เซนติเมตร และมีใบจานวน 4-6 ใบ มาตัดชิ้นเนื้อเยื่อบริเวณหน่อให้มีขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร นาไป
เคลือบด้วยสารละลายโซเดียมแอลจิเนต (Ag) ความเข้มข้นร้อยละ 3 [10] ที่มีส่วนผสมของน้าหมักจากแบคทีเรีย
M. radiotolerans ED5-9 (FBM) และ Streptomyces sp. TM32 (FBS) และแช่ ล งในสารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์
(CaCl2) ความเข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 30 นาที
โดยแต่ละกรรมวิธีวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) มีทั้งหมด
7 กรรมวิธี กรรมวิธลี ะ 10 ซ้า และซ้าละ 4 เมล็ด (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงชนิดและระดับความเข้มข้นของสารส่งเสริมการเจริญของพืชในเมล็ดเทียมแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี
Ag (3%)
*FBM (ml/L)
**FBS (ml/L)
IAA (mg/L)
+
T1
1
2.61
+
T2
2
2.61
+
T3
4
2.61
+
T4
2.61
0.01
+
T5
2
+
T6
2.61
+
T7
หมายเหตุ: * ระดับความเข้มข้นของ IAA ในน้าหมักเท่ากับ 4.98 มิลลิกรัมต่อลิตร, **ระดับความเข้มข้นของค่า ED50
นาเมล็ดเทียมวางบนอาหารเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืชสูตร Murashige and Skoong (MS) [11] และนาไปเพาะเลีย้ ง
ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชที่มีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ที่ความเข้มแสง
42 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที (µmol.m-2.s-1) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยทาการบันทึกผลการทดลองทุกสัปดาห์
ได้แก่ ร้อยละของการเกิดราก ยอด และใบ จานวนราก ยอด และใบต่อชิ้นส่วน ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
และร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีดาของชิน้ เนื้อเยื่อกล้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของข้อมูลผลการทดลองด้วยโปรแกรม SPSS Statistic รุ่น 17.0 โดยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของข้อมู ลด้วยวิธีการใช้สถิติเปรียบเทียบ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance :
ANOVA)
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ผลการศึกษา
จากการศึก ษาผลของการใช้ส ารส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ของพืชจากแบคที เรี ย M. radiotolerans ED5-9 และ
Streptomyces sp. TM32 ต่อการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิออ่ ง ด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบเมล็ดเทียม
พบว่าน้าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 สามารถส่งเสริมการเจริญและ
พัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องได้ (ภาพที่ 1) โดยมีร้อยละของการเกิดราก ยอด และใบแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มการทดลองควบคุมที่มีสารสังเคราะห์ IAA (T4) (กราฟที่ 1, 2
และ 3) และมีจานวนราก ยอด และใบต่อชิ้นส่วนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มการทดลอง
ควบคุม (T4-T7) (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามแม้ว่าน้าหมักในกรรมวิธี T1 ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย M. radiotolerans
ED5-9 ปริ ม าตร 1 มิล ลิ ลิ ต รต่อ ลิ ต ร และ Streptomyces sp. TM32 ปริ ม าตร 2.61 มิล ลิ ลิ ต รต่อ ลิ ต ร จะสามารถ
ส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องได้ใกล้เคียงกับกลุ่มการทดลองควบคุมที่มีแอลจิเนตความ
เข้มข้นร้อยละ 3 (T7) แต่ที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักนี้มีร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อราน้อย
กว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.01) (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีน้ี (T1) สามารถส่งเสริมการเจริญและ
พัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องได้ รวมทั้งลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อราได้อีกด้วย

E

A

B

C

D

F

G

ภาพที่ 1 ลักษะการเจริญและพัฒนาของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องแต่ละกรรมวิธี ในสัปดาห์ที่ 3
A = FBM 1 ml/L + FBS 2.61 ml/L, B = FBM 2 ml/L + FBS 2.61 ml/L, C = FBM 4 ml/L + FBS 2.61 ml/L,
D = FBS 2.61 ml/L + IAA 0.01 mg/L, E = FBM 2 ml/L, F = FBS 2.61 ml/L และ G = Ag 3%
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สัปดาห์

T7

กราฟที่ 1 ร้อยละของการเกิดรากของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องแต่ละกรรมวิธี เป็นเวลา 4 สัปดาห์
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สัปดาห์

กราฟที่ 2 ร้อยละของการเกิดยอดของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องแต่ละกรรมวิธี เป็นเวลา 4 สัปดาห์
30
25

ร้อยละ

20
15
10
5
0
1

T1

T2

2

T3

T4

3

T5

T6

4 สัปดาห์
T7

กราฟที่ 3 ร้อยละของการเกิดใบของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องแต่ละกรรมวิธี เป็นเวลา 4 สัปดาห์

Proceedings
1204

ตารางที่ 2 แสดงจานวนราก ยอด และใบต่อชิ้นส่วนของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องแต่ละกรรมวิธี ในสัปดาห์ที่ 4
กรรมวิธี
จานวนรากต่อชิ้นส่วน
จานวนยอดต่อชิ้นส่วน
จานวนใบต่อชิ้นส่วน
T1
2.00±0.27
1.00±0.00
1.17±0.17
T2
1.55±0.25
1.00±0.00
1.00±0.00
T3
1.00±0.00
1.00±0.00
0.00±0.00
T4
1.50±0.50
1.00±0.00
0.00±0.00
T5
3.00±0.66
1.11±1.11
1.50±0.50
T6
2.38±0.75
1.00±0.00
1.50±0.50
T7
3.50±0.58
1.00±0.00
1.00±0.00
LDS
NS
NS
NS
หมายเหตุ: NS = ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ P ≤ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องแต่ละกรรมวิธี เป็นเวลา
4 สัปดาห์
กรรมวิธี
ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
แบคทีเรีย
เชื้อรา
T1
11.11±5.31 b
11.11±5.31 c
T2
0.00±0.00 c
11.11±5.31 c
T3
0.00±0.00 c
22.22±7.03 bc
T4
22.22±7.03 a
33.33±7.97 ab
T5
0.00±0.00 c
44.44±8.40 a
T6
0.00±0.00 c
44.44±8.40 a
T7
0.00±0.00 c
44.44±8.40 a
LDS
**
**
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ ** = P ≤ 0.01
และจากการศึกษาร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้นเนื้ อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พบว่าในสัปดาห์ที่ 1
น้าหมัก จากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 มีร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้น
เนื้อเยื่อกล้วยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มการทดลองควบคุม (T4-T7)
(ตารางที่ 5) โดยเฉพาะน้ าหมั ก ในกรรมวิ ธี T1 ที่ มี ส่ ว นผสมของแบคที เ รี ย M. radiotolerans ED5-9 ปริ ม าตร 1
มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร แม้ว่ามีการเปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้น
เนื้อเยื่อกล้วยร้อยละ 85.71 มากกว่ากลุ่มการทดลองควบคุม แต่เมื่อทาการเพาะเลี้ยงจนครบ 4 สัปดาห์ จะมีการ
เปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยช้ากว่ากลุ่มการทดลองควบคุม ซึ่งการเปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้นเนื้อเยื่อนี้มีผลต่อ
การเจริญและพัฒนาของพืช
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องแต่ละกรรมวิธี เป็นเวลา 4 สัปดาห์
กรรมวิธี
ร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีดา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
T1
85.71±6.73 a
92.86±4.96
96.00±3.57
96.43±3.57
T2
81.25±7.01 ab
87.50±5.94
87.50±5.94
96.88±3.12
T3
78.57±7.90 abc
92.86±4.96
100.00±0.00
100.00±0.00
T4
60.00±11.20 bcd
100.00±0.00
100.00±0.00
100.00±0.00
T5
45.00±11.40 d
85.00±8.19
90.00±6.88
90.00±6.88
T6
75.00±9.93 abc
100.00±0.00
100.00±0.00
100.00±0.00
T7
55.00±11.40 cd
100.00±0.00
100.00±0.00
100.00±0.00
LDS
*
NS
NS
NS
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ
* P = ≤ 0.05, NS = ไม่แตกต่างกัน

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาผลของการใช้สารส่งเสริมการเจริญจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 และStreptomyces
sp. TM32 ต่อการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง ด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบเมล็ดเทียม พบว่าน้าหมัก
ในกรรมวิธี T1 ที่มีส่วนผสมของน้าหมัก จากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ
Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์
มะลิ อ่ อ งได้ ม ากกว่ า กลุ่ ม การทดลองควบคุ ม ที่ มี ส ารสั ง เคราะห์ IAA (T4) โดยน้ าหมั ก จากแบคที เ รี ย
M. radiotolerans ED5-9 และสารสังเคราะห์ IAA ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความเข้มข้นของ IAA เท่ากับ 0.005
และ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าระดับความเข้มข้นของ IAA มีผลต่อการเจริญและพัฒนาของพืช
เนื่องจาก IAA เป็นสารส่งเสริมที่กระตุ้นการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายราก ลาต้น ใบ ดอก และ
ผล ให้มีการขยายขนาดของเซลล์ และการยืดยาวของเซลล์ [12] ทาให้การชักนาให้เกิดการยืดยาวของรากขึ้นอยู่กับ
ระดับความเข้มข้นของ IAA ที่เหมาะสม [13] โดยความเข้มข้นของ IAA ปริมาณต่ากระตุ้นการยืดยาวของรากได้ดี แต่
ถ้าความเข้มข้นของ IAA ปริมาณสูงจะยับยั้งการยืดยาวของรากแทน [14] ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาตรของน้าหมักจาก
แบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 จะทาให้มีระดับ ความเข้มข้นของ IAA สูงขึ้นด้วย จึงส่งผลทาให้การเจริญและ
พัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องลดลง และน้าหมักในกรรมวิธี T1 –T3 พบว่ามีร้อยละการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ใน
กลุ่ ม เชื้อ ราน้อ ยกว่า กลุ่ ม การทดลองควบคุ ม มีแ อลจิ เ นตความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 3 ทั้ ง นี้อ าจเนื่อ งจากน้าหมั ก จาก
Streptomyces sp. TM32 มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติ เป็นสารยับยั้งเชื้อรา (Antifungal) ที่มีระดับความ
เข้ ม ข้ น ในการยั บยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้อ ราในกลุ่ ม Rigidoporus sp. ของยางพาราได้ ร้อ ยละ 50 (Effective dose for
50 percent: ED50) เท่ากับ 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร [6] ดังนั้นเมื่อเติมน้าหมักจากแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32
จึงส่งผลทาให้การปนเปื้อนของเชื้อราลดลง แสดงให้เห็นว่า กรรมวิธีน้สี ามารถส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของกล้วย
น้าว้าพันธุ์มะลิอ่องได้ รวมทั้งลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อราได้อีกด้วย
จากการศึ ก ษาการเปลี่ ย นเป็ น สี ด าของชิ้ น เนื้ อ เยื่ อ กล้ ว ยน้ าว้ า พั น ธุ์ ม ะลิ อ่ อ ง พบว่ า ชิ้ น เนื้ อ เยื่ อ กล้ ว ย
เกิ ด ปฏิกิ ริย าการเกิ ด สี น้าตาลที่ เ ร่ ง ด้ ว ยเอนไซม์ (Enzyme browning reaction) เกิ ด จากสารประกอบโมโนฟี น อล
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(Monophenol) ในเซลล์เนื้อเยื่อพืชสัมผัสกับออกซิเจน เปลี่ยนรูปไปเป็นออร์โทไฮดรอกซีฟีนอล (O-dihydroxyphenols)
ด้วยเอนไซม์ฟีนอเลส (Phenolase) จากนั้นถูกออกซิไดซ์เป็นออร์โทควิโนน (O-quinone) และเกิดปฏิกิริยากับโปรตีน
หรือกรดอะมิโนอื่น ๆ กลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีนาตาล
้
ดังนัน้ การเกิดสีนาตาลท
้
าให้เซลล์เนื้อเยื่อพืชถูกทาลาย
จึ ง ส่ ง ผลท าให้ ก ารเจริ ญ และพั ฒ นาของพื ช ลดลง [15] โดยน้ าหมั ก ในกรรมวิ ธี T1 ที่ มี ส่ ว นผสมของแบคที เ รี ย
M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร
พบว่า ในสัปดาห์ที่ 4 มีการเปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยช้ากว่ากลุ่มการทดลองควบคุม (T4-T7) ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากน้าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 มีสารประกอบฟีนอลที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
(Antioxidant) และสามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) ได้ [5] ดังนั้นเมื่อเติมน้าหมักจากแบคทีเรีย
M. radiotolerans ED5-9 จึงส่งผลทาให้ชะลอการเปลี่ยนเป็นสีดาของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยได้ แสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีน้ี
สามารถลดการเปลี่ยนเป็นดาของชิน้ เนื้อเยื่อกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องได้
และจากการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมแอลจิเนตที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดเทียมเท่ากับ
ร้อยละ 3 ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดเทียมเกิด จากการทาปฏิกิริยาของโซเดียมแอลจิเนตกับแคลเซียมคลอไรด์ กลายเป็น
แคลเซียมแอลจิเนต ที่มีลักษณะเป็นเจลห่อหุ้มชิ้นเนื้อเยื่อพืช ทาให้ ความแข็งของเจลแปรผันตามความเข้มข้นของ
โซเดียมแอลจิเนต [16] ถ้าความเข้มข้นของโซเดียมแอลจิเนตน้อยกว่าร้อยละ 3 ทาให้เจลเหลว ไม่ก่อรูปร่างเป็น
วงกลม และแตกได้ง่าย แต่ถ้าความเข้มข้นของโซเดียมแอลจิเนตมากกว่าร้อยละ 3 ทาให้เจลแข็งเกินไป ส่งผลต่อ
การงอกของต้นอ่อนออกจากเมล็ดเทียมได้ [10]
ดั งนั้นการศึกษาวิจั ยนี้จึ งสามารถสรุ ปได้ ว่ า การขยายพั นธุ์ กล้ วยน้ าว้ าพั นธุ์ มะลิ อ่ องแบบเมล็ ดเที ยมด้ วย
สารละลายโซเดี ยมแอลจิ เนตความเข้ มข้ นร้ อยละ 3 ที่ มีส่ วนผสมของน้าหมั กจากแบคที เรี ย M. radiotolerans ED5-9
ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถส่งเสริมการเจริญและ
พัฒนาของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่องได้ และสามารถนามาทดแทนการใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชที่เป็นสารสังเคราะห์
ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนาไปประยุกต์ในการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ ที่มีปัญหาอัตราการงอกของเมล็ดต่าได้อีกด้วย
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์สาหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
:ี่ปุ่น
Decision support system using rules-based for tourism information in Japan
ณัฐวดี หงษ์บุญมี1* และ พรทิพย์ หงษ์สมาทิพย์1
Nattavadee Hongboonmee1*and Pornthip Hongsamathip1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
ช่วยแนะนาข้อมูลการท่องเที่ยวและช่วยในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคอิงกฏเกณฑ์ (Rules-Based) กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบกฏและกฏเกณฑ์ต่างๆ ได้ถูกตรวจสอบ
และประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จากนัน้ นากฏที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบในรูปแบบโมบาย
แอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Android studio ภาษา JAVA และระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL ผล
การประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวญี่ปุ่นและด้านเทคโนโลยีจานวน 5 คน พบว่าระบบมีค่า
ประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ส่วนผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใ้ ช้ทั่วไปจานวน 50 คน พบว่าผู้ใช้มคี วามพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริงตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคั:: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, อิงกฎเกณฑ์, ท่องเที่ยว, ญี่ปุ่น

Abstract
This research aims to develop a decision support system for selecting destinations of travel in Japan. To help
guide travel information and help in deciding the tourist attractions in Japan that meet the requirements. By applying
the rules-based technique, with the data analysis to design rules.The rules have been checked and evaluated the
accuracy by expert, then apply the rules to use in system development. The system was developed in the form of
mobile application. Development tools using Android studio, JAVA language and MySQL for database management.
Performance evaluation results from travel experts in Japan and technology experts were 5 people. Found that the
overall performance was good. The average was 4.15 and the standard deviation was 0.57. And the results of the
evaluation of the overall system from the general users, 50 people, are at a good level. The average was 4.01 and the
standard deviation was 0.61. This concluded that this system can be used in a real work scenario fulfilling user
requirement and help decisions to select destinations of travel in Japan effectively.
Keywords: Decision Support System, Rules-Based, Tourism, Japan
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บทนา
ประเทศญี่ ปุ่น เป็ น ประเทศที่ มีเอกลั ก ษณ์ ทางวัฒ นธรรมหลายด้ า น เช่น ชุด ประจ าชาติ อาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลก
และสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทุกภูมภิ าคอันหลากหลาย โดดเด่นทันสมัย สิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละฤดูกาล สถานที่บางแห่งยังคงมีร่องรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งระบบ
ขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายเดินทางไปได้ทั่วทุกแห่งในประเทศ จึงทาให้ประเทศญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุม
โลกเข้ามาท่องเที่ยวปีละหลายสิบล้านคน [1] ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวนมากนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
หรือพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่น โดยที่นักท่องเที่ยวบางส่วนมีงบประมาณจากัดในการท่องเที่ยว จึงทาให้เกิดความนิยม
การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่จ้างมัคคุเทศก์หรือบริษัททัวร์ แต่การที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังสถานที่แห่งใด
แห่งหนึ่งจาเป็นต้องรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พักประจาท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักค้นหาผ่าน
ทางเสริช์เอนจินอย่างกูเกิ้ลแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาอาจสร้างความลาบากให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เช่น ข้อมูลที่ได้มี
จานวนมาก ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการทั้งหมด ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเหมาะสม ทาให้เสียเวลา
ในการคัดเลือกข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ข้อมูลท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการทั้งหมด
จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับ
เลือ กสถานที่ ท่อ งเที่ ย วในประเทศญี่ปุ่น ส าหรั บนั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทยเพื่อ ช่ว ยแนะน าข้ อ มูล การท่ อ งเที่ ย วญี่ปุ่นที่
เหมาะสมกับผู้ใช้และตรงตามความต้องการมากที่สุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างมัคคุเทศก์หรือบริษัททัวร์ซึ่งมีราคา
ค่อนข้างแพง จุดประสงค์หลักของการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มีโอกาสในการวางแผนการท่องเที่ยวและมี
การวางแผนงบประมาณได้ ด้ ว ยตั ว เอง โดยระบบนี้ จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค อิ ง กฎเกณฑ์ (Rules-Based) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการตัดสินใจได้มากที่สุดโดยผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลที่
ต้องการ ระบบจะทาการแสดงผลลัพธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้สามารถท่องเที่ยวได้ด้วยงบประมาณที่กาหนด อีกทัง้ ยัง
แสดงข้ อ มู ล สถานที่ ท่อ งเที่ ย วนั้น ๆ เพื่อ ประกอบการตั ด สิ น ใจโดยจะแบ่ ง ออกเป็ น แต่ละภู มิภ าค ระบบนี้จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความสนใจไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเองและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์สาหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์สาหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศญี่ปุ่น

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานวิจัย ได้มีการศึกษาและนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ดังนี้คอื
1. การท่องเที่ยวในประเทศ:ี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีลักษณะประเทศเป็นเกาะมีเกาะหลักอยู่ 4 เกาะ [2] ได้แก่ เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) ที่อยู่ด้านบนสุด
เกาะฮอนชู (Honshu) ซึ่งเป็นเกาะหลักอยู่ตรงกลางของประเทศเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียว เกาะชิโกะกุ
(Shikoku) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮอนชูและเกาะคิวชู (Kyushu) เป็นเกาะที่อยู่ตอนล่างสุด ไม่นับรวมโอกินา
ว่า (Okinawa) ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ไกลออกไปทางตอนล่าง ซึ่งทั้งหมดจะแบ่งเป็น 9 ภูมิภาค ดังนี้
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1. ฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นภูมภิ าคที่มีจังหวัดเดียวอยูบ่ นเกาะฮอกไกโดอยู่ทางเหนือสุด มีขนาดพื้นที่เท่ากับ
ภาคกลางของประเทศไทยแต่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5 ล้านคนเท่านั้น เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าที่
อื่น ๆ แต่ก็มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกทาการเกษตรตลอดจนการทาประมงจนได้รับฉายาว่าห้องครัวของ
ญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวสาคัญในภูมิภาคนี้ ได้แก่ Sapporo, Hakodate, Otaru, Asahikawa ปัจจุบันฮอกไกโดกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นที่นิยมทั้งคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ [3]
2. โทโฮะกุ (Tohoku) ตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชูเป็นภูมภิ าคที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี โทโฮะกุมีจุดเด่น
อยู่ที่ความเรียบง่าย ธรรมชาติวิวทิวทัศน์สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เมืองสาคัญใน
ภูมิภาคนีไ้ ด้แก่ Sendai, Aomori และ Hirosaki
3. คันโต (Kanto) เป็นที่ตั้งของมหานครโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นและเป็นภูมิภาคที่มีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด เมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ได้แก่ Yokohama, Kamakura, Nikko ภูมิภาคนี้เรียกว่าเป็น
แหล่งรวมของสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญโดยเฉพาะนวัตกรรมความล้าสมัยทุกรูปแบบ
4. คันไซ (Kansai) มีความสาคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณเคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงคือนาราและเกียวโต ซึ่งถูกใช้
เป็นศูนย์กลางการปกครองมาต่อเนื่องนับพันปี ปัจจุบันเป็นภูมิภาคที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและยังเป็น
ที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวชื่อดังมากมายที่มีทั้งความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมเชิงผสมผสานกับ
ธรรมชาติไปจนถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยวสาคัญได้แก่ Osaka, Kobe, Kyoto, Nara เป็นต้น
5. จูบุ (Chubu) เป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนฮอนชูและยังมีเทือกเขาเจแปนแอลป์ จูบุเป็นภูมิภาคที่มวี ถิ ี
วัฒนธรรมและธรรมชาติอันหลากหลาย อีกทั้งหลายเมืองยังมีช่ือเสียงทางด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ มีการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม เกษตรกรรมและความเจริญในด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีความสวยงามทุกฤดู เมือง
สาคัญในภูมภิ าคนี้ได้แก่ Nagoya, Nagano, Gifu, Shizuoka
6. จูโงะกุ (Chugoku) เมืองสาคัญที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก คือ เมืองฮิโรชิมาเมืองที่เคยเสียหายมากเมื่อครัง้ โดน
ระเบิดปรมาณูแต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ภูมิภาคจูโงะกุยังมีสภาพบ้านเมืองที่
เงียบสงบ สวยงามตามธรรมชาติมหี มู่บ้านประมงชายฝั่ง หมูบ่ ้านเล็ก ๆ ตามไหล่เขา ซึ่งยังคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น
แบบดั้งเดิม เมืองท่องเที่ยวสาคัญอื่น ๆ ในภูมภิ าคนี้ได้แก่ Okayama, Tottori
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7. คิวชู (Kyushu) เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่แทรกซึมอยู่กับความทันสมัย ตลอดจนร่องรอยของวัฒนธรรมต่างชาติเพราะในอดีตหลายเมืองในภูมิภาคนี้
เคยเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม มีบ่อน้าพุร้อน
และภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอย่าง Naka-dake หรือเมืองทีเ่ คยโดยถล่มด้วยระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 อย่างเมืองนางาซากิ
8. ชิโกกุ (Shikoku) เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่สุดในบรรดา 4 เกาะหลักของญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่บ้าง แต่เพิ่งจะ
เริ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เมืองสาคัญได้แก่ Matsuyama, Ehime, Kagawa
9. โอกินาว่า (Okinawa) เป็นทั้งชื่อจังหวัดและชื่อภูมิภาค อยู่ทางตอนใต้ห่างจากเกาะคิวชูไกลมากพอสมควร
อดีตคืออาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งเรือง ซึ่งถูกญี่ปุ่นยึดครองในยุคสมัยเมจิ มีเมืองหลักคือเมือง Naha
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เป็นระบบหนึ่งที่มีกระบวนการคัดเลือกแนวทาง
ปฏิบัติจ ากหลายทางเลื อ กเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ต้ อ งการ [4] ซึ่ ง เป็ น การตั ด สิ น ใจที่ ทุก ๆ องค์ ก รล้ ว นให้
ความสาคัญเป็นอย่างมากทาให้ ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการอยู่
เสมอและได้รับข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ช่วยในการตัดสินใจปัญหาได้หลากหลายรูปแบบสามารถช่วยในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และสามารถช่วยแนะนา
ทางเลือกในการปฏิบัติและช่วยในการตัดสินใจเพื่อหาคาตอบของปัญหาเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงจาเป็นต้อง
สามารถรองรับรูปแบบการตัดสินใจของผู้ใช้ที่หลากหลายด้วย
3.ระบบอิงกฏเกณฑ์
ระบบอิ ง กฏเกณฑ์ (Ruled-Based System) หรื อ ระบบฐานกฏเป็ น การน าองค์ ค วามรู้ เ ฉพาะด้ า นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นกฏและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างผลลัพธ์ได้คล้ายกับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้
กาหนดไว้ ซึ่งข้อดีคือเป็นเทคนิคที่ง่ายและเหมาะกับปัญหาที่มีกฏหรือ เงื่อ นไขที่ชัด เจน แต่ข้อจากัดคือกฏเกณฑ์
ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้บ่อย ดังนั้นจึงเหมาะกับองค์ความรู้ที่มีเงื่อนไขตายตัวและเป็นข้อเท็จจริง
ซึ่งจะใช้ในการจาลองความรู้หรือประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ โดยการให้เหตุผลหรือการตัดสินใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
ของบุคคลนัน้ ซึ่งสามารถเขียนได้ในรูปแบบกฏเงื่อนไข คือ เงื่อนไข IF (ถ้า) <เงื่อนไข> THEN (แล้ว) <ผลที่ตามมา> [5]
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อิงกฏเกณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไป
ข้างหน้า (Forward Chaining) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบย้อนหลัง (Backward Chaining) [6] ทั้งสองแบบจะเกี่ยวข้อง
กับชุดของฐานกฏ ซึ่งกฏที่ใช้เป็นได้ทั้งค่าจริงหรือค่าเท็จ โดยต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเปรียบเสมือนห่วงโซ่ที่คอย
คล้องกฏต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยจะสิ้นสุดการค้นหาต่อเมื่อมีการค้นพบผลลัพธ์ ในการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบไปข้างหน้าหรือวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบย้อนหลังนัน้ จาเป็นต้องทาการตรวจสอบกฏก่อนว่ากฏนัน้ เหมาะสมมากน้อย
เพียงใด ซึ่งจะขึน้ อยูก่ ับประเภทของงานที่จะนามาประยุกต์ใช้
สาหรับงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไปข้างหน้า เนื่องจากเป็นวิธีการมุ่งเน้นความสาคัญที่ข้อมูลโดย
เริ่มจากการค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลอิงตามกฏเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาณิ ชาและผุส ดี [7] ได้ ทาการศึก ษาเรื่อ งระบบสารสนเทศเพื่อช่ว ยในการวางแผนและติด ตามการจัด
การศึกษาโดยใช้ฐานกฏร่วมกับกฏความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยนาฐานกฏและกฏความสัมพันธ์ของข้อมูลมาช่วยใน
การประเมินพฤติกรรมและแนวโน้มของพัฒนาการเด็ก เพื่อช่วยในการตัดสินใจสาหรับวางแผนและจัดการศึกษาให้กับ
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เด็กได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินระบบโดยผู้ใช้ทั่วไปอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 สรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถวางแผนข้อมูลให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม
อภิรักษ์และมาลีรัตน์ [8] ได้ทาการศึกษาเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาเลื่อน
ตาแหน่งของข้าราชการ เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลประวัติ ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการและช่วยใน
การตัดสินใจในการเลื่อนระดับตาแหน่ง ซึ่งในการออกแบบระบบได้นาเทคนิควิธีฐานกฏมาช่วยพิจารณาการเลื่อน
ระดับตาแหน่งและประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานบุคคลสาหรับการเลื่อนตาแหน่งที่มุ่งถึ งการยกระดับฐานะให้สูงขึน้
ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 จึงสรุปได้ว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
มาตุภูมแิ ละคณะ [9] ได้ทาการศึกษาเรื่องระบบการจัดการครุภัณฑ์โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบอิงกฏเกณฑ์
กรณีศึกษาสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย ขอนแก่น งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการ
ครุ ภัณฑ์ที่ประกอบด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญสาหรับวินิจฉัยว่าครุภัณฑ์แต่ละรายการควรแทงจาหน่ายหรือสั่งซื้อหรือไม่
โดยการวินิจฉัยครุภัณฑ์ใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นฐานความรู้ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นตารางตัดสินใจและแทน
ค่าความรู้ในลักษณะของกฎ ผลที่ได้จากการวัดประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 11 คนและผู้ใช้ทั่วไป
จานวน 15 คน พบว่าระบบมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยจากผูเ้ ชี่ยวชาญเท่ากับ 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.98 และค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผู้ใช้ทั่วไปเท่ากับ 3.93 และ 0.80 ตามลาดับ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าในการสร้างองค์ความรู้หรือการสร้างกฏนิยมใช้เทคนิคอิงกฏเกณฑ์
เข้ามาช่วยสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจและแนะนาข้อมูล ดังนัน้ เพื่อให้การแนะนาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น งานวิจัยนี้จึงนาเทคนิคอิงกฏเกณฑ์มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้การ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. วัสดุอปุ กรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม Android studio ภาษา JAVA สาหรับการพัฒนาแอนดรอย์
แอปพลิเคชันและใช้ MySQL สาหรับระบบจัดการฐานข้อมูล ใช้ XAMPP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ระหว่า งแอนดรอย์แ อปพลิ เคชัน และเว็ บเซิ ร์ฟ เวอร์ ใ ช้เทคโนโลยี JSON เครื่อ งมือ ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล การ
ประเมินผลระบบใช้แบบสอบถาม
2. วิธีการศึกษา
ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบและ
สร้างกฏโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) การพัฒนาระบบ 4) การทดสอบระบบและ 5) การประเมินผลระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ
ได้ศึกษาเอกสารคู่มือการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและหลักการแบบอิงกฏเกณฑ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ นามาสร้างเป็นฐานองค์ความรู้เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับสนุบสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วในญี่ ปุ่ น ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ซึ่ ง จากการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ท าให้ ส ามารถวิ เ คราะห์
กระบวนการทางานของระบบ โดยแบ่งการทางานออกเป็นสามส่วนดังนี้ 1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจซึ่งพัฒนา
ในลั ก ษณะโมบายแอปพลิ เ คชั น บนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอย์ 2) กฏเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจ (Rule based) และ
3) เว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL รายละเอียดในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กระบวนการทางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
ภาพรวมกระบวนการทางานของระบบเริ่มที่ผู้ใช้กาหนดความต้องการผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้กฏเกณฑ์การตัดสินใจที่ได้สร้างไว้โดยผู้เชี่ยวชาญและดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและที่
พักซึ่งเก็บเป็นฐานข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นามาเป็นคาตอบให้ กับผู้ใช้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลบนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์และโมบายแอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยี JSON
ตารางที่ 1 เงื่อนไขและรายละเอียดข้อมูลสาหรับกฏการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
เงื่อนไข
รายละเอียดข้อมูล
1. ประเภทของสถานที่
ปราสาท, ศาลเจ้า /วัด, ออนเซน/บ่อน้าพุร้อน, ภูเขา,
ท่องเที่ยว
หมู่บ้านโบราณ, พิพิธภัณฑ์, สวนญี่ปุ่น, แลนด์มาร์ค ,
สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ
2.ฤดูกาล
ฤดูหนาว, ฤดูรอ้ น , ฤดูใบไม้ผลิ,
ฤดูใบไม้ร่วง, ทุกฤดูกาล
3.ภูมภิ าค
ฮอกไกโด, โทโฮะกุ, คันโต, คันไซ, จูบ,ุ
จูโงะกุ, คิวชู, ชิโกกุ, โอกินาวา
4.ช่วงเงิน
1000-3000 เยน, 3000-6000 เยน,
6000-10000 เยน, มากกว่า 10000 เยน, ฟรี
จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ทาให้สามารถแบ่งการสนับสนุนการตัดสินใจแนะนาการท่องเที่ยว
ออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวและการแนะนาที่พัก โดยกาหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการ ดังตารางที่ 1 และการแนะนาที่พักสามารถกาหนดเงื่อนไขการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับแนะนาที่พัก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เงื่อนไขและรายละเอียดข้อมูลสาหรับกฏการเลือกที่พัก
เงื่อนไข
รายละเอียดข้อมูล
1. ประเภทที่พัก
โรงแรม, เรียวคัง, เกสต์เฮ้าส์, ที่พักอื่นๆ
2.ช่วงเงิน
1000-3000 เยน, 3000-10000 เยน,
10000-15000 เยน, > 15000 เยน
3.ภูมภิ าค
ฮอกไกโด, โทโฮะกุ, คันโต,
คันไซ, จูบ,ุ จูโงะกุ,
คิวชู, ชิโกกุ, โอกินาวา
2.2 การออกแบบระบบและการสร้างกฏโดยผูเ้ ชี่ยวชา:
2.2.1*ออกแบบและสร้ า งกฏเพื่ อ รองรั บการท างานของระบบ ในการออกแบบระบบสนั บ สนุ น
การตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์สาหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งทาให้ระบบแบบ
อิงกฎเกณฑ์สามารถวิเคราะห์ผลความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งขั้นตอนในการสร้างกฏใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไปข้างหน้า
โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น [8] เช่น ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว ฤดูกาล ภูมิภาค
และช่วงเงินมาสร้างเป็นกฏความสัมพันธ์ ซึ่ งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ตัวอย่างการสร้างกฏ ในตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการสร้างกฏที่นามาประยุกต์ใช้แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
เงื่อนไข
ตัวอย่าง 1
ตัวอย่าง 2
ตัวอย่าง 3
1. ประเภทของ
ปราสาท
ศาลเจ้า/วัด
ภูเขา
สถานที่ท่องเที่ยว
2.ฤดูกาล
ทุกฤดูกาล
ทุกฤดูกาล
ฤดูใบไม้ผลิ
3.ภูมภิ าค

ฮอกไกโด

คิวชู

จูบุ

4.ช่วงเงิน
ผลการวิเคราะห์

ฟรี
ฟรี
ฟรี
ปราสาทมัตสึมาเอะ ศาลเจ้ายูโทคุอนิ าริ, ภูเขาไฟฟูจิ
วัดนันโซอิน

โดยระบบจะใช้วิธีแทนค่า เงื่อนไขเหล่านี้ในรูปแบบของกฎซึ่งมีหลักเกณฑ์พ้ืนฐานโดยใช้ในรูปประโยค IF
เรียกว่ากฎ ส่วนเงื่อนไข (Condition) THEN เรียกว่าส่วนข้อสรุ ป นั่นคือประโยคที่ตามหลัง IF คือการแสดงเงื่อ นไข
ประโยคที่ตามหลัง THEN คือการแสดงผลสรุป (Conclusion) เมื่อเหตุการณ์เป็นจริง ในส่วนของคาอธิบายข้างหลัง IF
จะเป็นจริงในทุกกรณีและกรณีที่ผลสรุปหลัง THEN นั้นถูกอธิบายด้วยมีกฎมากกว่าหนึ่งกฎและสามารถรวมกันได้จะ
นามารวมกันโดยใช้ AND หรือ OR มาช่วย ตัวอย่างกฎจากตารางที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังนี้
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1. if ปราสาท and ทุกฤดูกาล and ฮอกไกโด and ฟรี then ปราสาทมัตสึมาเอะ
2. if ศาลเจ้า/วัด and ทุกฤดูกาล and คิวชู and ฟรี then ศาลเจ้ายูโทคุอนิ าริ or วัดนันโซอิน
3. if ภูเขา and ฤดูใบไม้ผลิ and จูบุ and ฟรี then ภูเขาไฟฟูจิ
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการสร้างกฏที่นามาประยุกต์ใช้แนะนาที่พกั
เงื่อนไข
ตัวอย่าง 1
ตัวอย่าง 2
1. ประเภทของที่พัก โรงแรม
เกสต์เฮ้าส์
2.ช่วงเงิน
1000-3000 เยน
1000-3000 เยน
3.ภูมภิ าค
ฮอกไกโด
โอกินาวา
ผลการวิเคราะห์ Hotel JAL City Kannai, Sora House,
Chisum Hotel,
Okinawa Monogatari
Hotel Route-Inn,
Mieparque

ตัวอย่าง 3
ที่พักอื่นๆ
3000-10000 เยน
คันโต
Court Hotel Mito,
Guest House TRACE,
Hotel Sunshine
Utsunomiya

2.2.2 ออกแบบขั้นตอนการดาเนินการระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฏเกณฑ์ สาหรับเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น โดยใช้แผนภาพ UML (Unified Modeling Language) สาหรับอธิบายแบบจาลองของระบบ
ตามแนวคิดเชิงวัตถุประกอบด้วย Use Case Diagram ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและฟังก์ชั่นการทางาน
ของระบบและ Class Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงคลาสและความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ (Relation) ระหว่างคลาส
เหล่านั้น โดย Use Case Diagram สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 Use Case Diagram ของระบบ
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การออกแบบระบบในส่วนของฟังก์ชั่นทางานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนของการให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 2) ส่วนของการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับผู้ใช้
3) ส่วนของการแนะนาที่พักที่เหมาะสมกับผู้ใช้ 4) ส่วนของการคานวณสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนและ 5) ส่วนของการ
แนะนา 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมญี่ปุ่น

ภาพที่ 4 Class Diagram ของระบบ
จากภาพที่ 4 แสดงการออกแบบ Class Diagram และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคลาสต่ า ง ๆ ของระบบ
ซึ่งประกอบด้วย 8 คลาส ได้แก่ คลาสข้อมูลท่องเที่ยว (ListTourist) คลาสค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว (SearchTourist)
คลาสผลลัพธ์ (Result) คลาสแปลงสกุลเงิน (ConvertMoney) คลาสสิบอันดับสถานที่ ท่อ งเที่ ยว (Tourist10) คลาส
ภูมิภาค (Region) คลาสโรงแรม (Listhotel) และคลาสค้นหาโรงแรม (SearchHotel)
2.3 การพัฒนาระบบ
ในขั้นตอนนี้จะนากฏเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้จากขั้นตอนการสร้างและออกแบบกฏมาประมวลผลและ
แปลงให้อยู่ในรูปแบบโค้ด IF (ถ้า) <เงื่อนไข> THEN (แล้ว) <ผลที่ตามมา> พัฒนาระบบในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน
ระบบแอนดรอย์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม Android studio ภาษา JAVA ส าหรั บ การพั ฒ นาแอนดรอย์ แ อปพลิ เ คชั น และ
ใช้ MySQL ส าหรั บระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ใช้ XAMPP เป็ น เว็ บเซิ ร์ฟ เวอร์ เชื่อ มต่อ ฐานข้ อ มู ล ระหว่า งแอนดรอย์
แอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ดว้ ยเทคโนโลยี JSON

ภาพที่ 5 ตัวอย่างโค้ดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งค่าที่รับมานัน้ เป็นไฟล์ JSON
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2.4 การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบคณะผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์ (Black Box Testing) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทดสอบระบบโดยภาพรวมทั้งหมด ว่าระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ โดยการทดสอบการ
ทางานแต่ละฟังก์ชันการทางานรวมทั้งหาข้อบกพร่องและทาการปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้นึ
2.5 การประเมินผลระบบ
หลังจากการทดสอบและปรับปรุงระบบจนสมบูรณ์แล้ว ได้ประเมินผลระบบกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจานวน 5 คน กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 50 คน
โดยใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผล กาหนดเกณฑ์ประเมินซึ่ง ประกอบด้วย
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ เกณฑ์การประเมิ นจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ ยของ
ความเหมาะสมหรือความพึงพอใจ ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่าของ
ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้คา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
1. ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์สาหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น แสดง
ตัวอย่างหน้าจอบางส่วนได้ดังนี้ ในภาพที่ 6 แสดงการออกแบบหน้าจอหลักและหน้าจอแนะนาประเทศญี่ปุ่น

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอหลักและหน้าจอแนะนาประเทศญี่ปุ่น

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
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จากหน้าจอแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวผู้ใช้งานต้องเลือกจากเงื่อนไขที่กาหนด คือ ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว
ช่วงเงิน ฤดูกาลและภูมิภาค ทาการเลือกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อจากนั้นระบบจะประมวลผลโดยวิเคราะห์จากกฏ
ที่ได้ออกแบบไว้แล้วแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ ดังภาพที่ 7 จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์สถานที่ท่องเที่ยวแนะนาซึ่งอาจมี
ได้มากกว่าหนึ่งแห่ง ผู้ใช้สามารถกดเลือกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ระบบจะแสดงข้อมูลรูปภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
เว็บไซค์ เวลาเปิดทาการ ค่าบริการในการเข้าชมสถานที่และแผนที่จาก Google Map

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอแนะนาสถานที่พัก
ส่วนหน้าจอแนะนาสถานที่พักผู้ใช้งานต้องเลือกจากเงื่อนไขที่กาหนด คือ ประเภทที่พัก ช่วงเงินและภูมิภาค
จากนั้นระบบจะประมวลผลโดยวิเคราะห์จากกฏที่ได้ออกแบบไว้แล้ว แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ ดังภาพที่ 8 จากหน้า
จอแสดงผลลัพธ์สถานที่พักแนะนาซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งแห่ง ผู้ใช้สามารถกดเลือกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ระบบ
จะแสดงข้อมูลรูปภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซค์ เวลาเปิดทาการและค่าบริการ
2. ผลการประเมินระบบ
งานวิ จั ย นี้ ด าเนิ น การประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพระบบกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญด้ าน
การท่องเที่ยวญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจานวน 5 คน กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 50 คน โดยใช้แบบประเมินเป็น
เครื่ องมื อ ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล การประเมิ นผล แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของโปรแกรมได้ ก าหนดเกณฑ์
โดยประกอบด้วยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ รายการประเมินระบบมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
(Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านความถูกต้องในการประมวลผล (Accuracy
Test) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบโดยผู้ใช้ทั่วไป มีรายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1.ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
2.ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
3.ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.ด้านความถูกต้องในการประมวลผล
รวม

Mean
4.20
4.00
4.40
4.00
4.15

ระดับคุณภาพ
S.D.
การแปลผล
0.68
ดี
0.58
ดี
0.45
ดี
0.58
ดี
0.57
ดี

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบโดยผูใ้ ช้ทั่วไป
รายการประเมิน
1.ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
2.ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
3.ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.ด้านความถูกต้องในการประมวลผล
รวม

Mean
4.08
3.95
4.11
3.89
4.01

ระดับคุณภาพ
S.D.
การแปลผล
0.55
ดี
0.65
ดี
0.44
ดี
0.78
ดี
0.61
ดี

จากผลการประเมินระบบสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
รวม 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และผู้ใช้ทั่วไปมีความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.01
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริงได้
จากการทดสอบการทางานและประเมินผลระบบพบว่า ระบบมีข้อจากัด คือ 1) การใช้งานระบบจาเป็นต้อง
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง และ 2) ระบบมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีไฟล์รูปภาพจานวนมาก ทาให้การ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับเครื่องที่ทาหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลาในการรอข้อมูลระยะหนึ่ง

วิจารณ์และสรุปผล
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์สาหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ได้นา
เทคนิคอิงกฎเกณฑ์ (Rule-based) มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการสร้างกฏเกณฑ์และช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยงานวิจัยนี้มีขั้นตอนการดาเนินงาน 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบและสร้างกฏโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) การพัฒนา
ระบบ 4) การทดสอบระบบและ 5) การประเมินผลระบบ ระบบได้ทาการรวบรวมความรู้จากเอกสารทฤษฎีและความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ แล้วดาเนินการแปลงความรู้ที่ได้จากข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของเงื่อนไขการตัดสินใจ โดยการแทนค่า
ความรู้ในฐานความรู้ด้วยรูปแบบของกฎและใช้วิธีการกลไกการอนุมานแบบเดินหน้า (Forward Chaining) เพื่อหาคาตอบที่
ถู กต้องที่ สุ ดให้ กั บผู้ ใช้งาน ซึ่ งกฏเกณฑ์ต่าง ๆ จะถู กตรวจสอบและประเมินความถู กต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น เมื่อดาเนินการสร้างกฏและประเมินความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว จึงนากฏเกณฑ์ที่ได้มา
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ประมวลผลและแปลงให้อยู่ในรูปแบบโค้ด IF (ถ้า) <เงื่อนไข> THEN (แล้ว) <ผลที่ตามมา> และดาเนินการพัฒนาระบบใน
รูปแบบโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอย์
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม Android studio ภาษา JAVA สาหรับการพัฒนาแอนดรอย์
แอปพลิเคชันและใช้ MySQL สาหรับระบบจัดการฐานข้อมูล ใช้ XAMPP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ระหว่างแอนดรอย์แอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้เทคโนโลยี JSON ผลจากการพัฒนาระบบแสดงให้เห็นว่าระบบ
สามารถแสดงข้อมูลแนะนาการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและสามารถแสดงข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พักได้ครอบคลุมตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ผลการประเมิ น การท างานของระบบจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสองกลุ่ ม พบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ระบบใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และผู้ใช้ทั่วไปมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ใน
ระดับดีเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒ นาขึ้น นี้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริงและรองรับการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับงานวิจัยในอนาคต คือ 1) การเพิ่มข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวให้มคี วามหลากหลาย
เพื่อให้ระบบงานช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและ 2) ควรเพิ่มเงื่อนไขสาหรับช่วยใน
การตัดสินใจโดยการนาทฤษฏีหรือเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น กฎความสัมพันธ์
(Association Rule) เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือ ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial
Neural Networks) เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เป็นต้น
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดแพร่
Development of herb database system for additional potential groups of
farmer’s medicinal plants for developed social economic
พัชฐณัฐ ดาวดึงษ์1* อภิพงศ์ ปิงยศ1 วรรณา มังกิตะ1 ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ1 และ อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ1
Patcharanut Daowadung1*, Apipong Pingyod1, Wanna Mongkita1, Thanakorn Lattirasuvan1 and
Areekamol Tor.Chaisuwan1
บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเก็บรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาด้านประโยชน์ของสมุนไพร การให้บริการ
ค้นหาข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ปลูกสมุนไพร ชนิดสมุนไพร สรรพคุณ รูปภาพ การใช้
ประโยชน์และมีแผนที่ระบุจุดที่พบสมุนไพรในจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ที่จะศึกษาข้อมูลสมุนไพร และ
ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อการเก็บรวมรวมข้อมูลที่มีจานวนมาก ๆ ช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ ง่ายต่อ
การค้นหา ง่ายต่อการนาไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ ใช้โปรแกรม
Dreamweaver ในการออกแบบเว็บไซต์ และใช้ภาษา PHP พัฒนาระบบเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ และ MySQL ในการ
บริหารจัดการด้านฐานข้อมูลและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ จากการประเมินระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ใน
จังหวัดแพร่ โดยผู้ใช้งาน พบว่า รูปแบบการทางานของระบบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก รูปแบบการนาเสนอมีความสวยงาม
เข้าใจง่าย และยังมีความปลอดภัยในการเข้าไปแก้ไขข้อมูล ส่วนในเรื่องของความน่าสนใจ การจัดหมวดหมู่ของระบบ
และการนาไปใช้งานของระบบอยู่ในระดับดี
คาสาคั:: ฐานข้อมูล, สมุนไพร, เสริมศักยภาพ, เศรษฐกิจชุมชน
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Abstract
The development of herb database system for additional potential groups of medicinal plants farmers for
developing community economy of Phrae province has the objective to protect and inherit the folk knowledge of
the benefits of herbs. The searching service in Phrae provides the information of the medicinal farmers, types of
herbs, properties, photos, benefits and the map where the herbs can be found in Phrae province. This is useful
for people who are interested to study the herbs and help sourcing out the data easier, convenient to collect the
abundant data orderly, easy to search and use. This development of herb database system is employed program
called Dreamweaver to design the website, PHP language for develop the system, and my SQL for manage the
database and user interface. Based on the assessment of the herb database in Phrae province by the users, it is
found that the system performance is in good level, the presentation style is beautiful, easy to understand and
has the safety in editing the data. In terms of the interesting, the system classification and the system
implementation are all in good level.
Keywords: database, system, herb, additional, potential groups, social economic

บทนา
ในจังหวัดแพร่มีโรงพยาบาลสองและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็นผู้นาร่องการใช้ยาสมุนไพรเป็น
การแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคในโรงพยาบาล และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปดูแลสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ใน
ชุมชน ทาให้ เกิ ดความต้ องการสมุ นไพรเพิ่มขึ้ น ปั จจุ บันมีการรวมกลุ่ มชาวบ้ านเพื่ อปลู กสมุ นไพรในครั วเรื อน โดย
โรงพยาบาลมีการก าหนดรายการสมุ นไพร ปริมาณการรั บซื้ อ ราคา และช่วงเวลาที่รับซื้ อให้กั บกลุ่ มไว้อย่างชั ดเจน
สมุ นไพรที่ โรงพยาบาลมีความต้ องการ เช่น ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ไพล (Zingiber montanum (Koenig.) Link ex
Dietr.) ตะไคร้ (Cymbopo-gon citratus Stapf.) มะกรูด (Citrus hystrix DC.)ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.)
Nees) รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) เพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis L.) ชุมเห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb.) มะระ
ขีน้ ก (Momordica charantia L.) ใบเตย (Pandanus amaryllifolius Roxb.) และเถาวัลย์เปรียง (Derris scandens (Roxb.) Benth.)
เป็นต้น ต่อมาทางจังหวัดมีการผลักดันให้พื้นที่อาเภอเด่นชัย เป็นศูนย์รวมเพื่อกระจาย (HUB) สมุนไพร ทั้งจาหน่ายแบบสด
และแปรรูป มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านในอาเภอเด่นชัย และอาเภอสอง รวมกลุ่มกันผลิตสมุนไพรเพื่อขายให้โรงพยาบาล
แต่การผลิตสมุนไพรยังต้องการหนุนเสริมจากภาควิชาการที่จะมาช่วยการผลิตสมุนไพรให้ได้รับมาตรฐาน Good Agricultural
Practices (GAP) เพื่อส่งผลิตผลเข้าสู่ระบบการผลิตยา แบบ Good Manufacturing Practice (GMP) คือการปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค
เพื่อยกระดับสมุนไพรไทย ดังนั้นระบบการผลิตสมุนไพรของแพร่จึงจาเป็นต้ องปลูกสมุนไพร ตามมาตรฐาน GAP ใน
ลักษณะวิสาหกิ จชุ มชนเพื่อให้ เกิ ดความเข้ มแข็งและสามารถควบคุ มมาตรฐานต่ าง ๆ ได้ โดยเน้นการทางานกั บกลุ่ ม
วิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า คือ ผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นาสมุนไพรไป
แปรรูป โดยเริ่มต้นจากกระบวนการเสริมศักยภาพของกลุ่มสมุนไพรให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ในการปลูกสมุนไพร ตาม
มาตรฐานที่ตลาดต้องการหรือมาตรฐาน GAP การศึกษาด้านการตลาด วิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุนและความสามารถ
ในการแข่งขันของการปลูกสมุนไพร และการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงประสานระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยให้วิสาหกิจเป็น
ผู้ดูแลระบบร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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ปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูลสมุนไพรบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สมชาย อารยพิทยา,
2558) การพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรด้วยตนเอง(รุจิจันทร์ วิชวิ านิเวศน์, 2554) แต่สมุนไพร
ในจังหวัดแพร่มีมากมายแต่ถูกจัดเก็บในรูปของตารา เอกสาร กระจัดกระจายตามหน่วยงานและยังไม่มีการเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูล ทาให้การค้นหาสมุนไพรทาได้ยาก ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ของข้อมูลด้วย
ผู้ วิจั ยจึ งมีแนวคิ ดในการวิจั ยและพั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลสมุ นไพรในจั งหวั ดแพร่ โดยมีการพั ฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น มีการแสดงความ
หลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรตาม ชื่อสามัญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออื่น ๆ การใช้ประโยชน์
เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมศักยภาพในการปลูกสมุนไพรท้องถิ่นต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจและพัฒนา ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจากประชากรที่
เป็นเกษตรกรผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการป้อนข้อมูลในระบบ จานวน 15 ราย ในอาเภอสอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
น ามาวิเคราะห์ ได้ ตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ได้ แก่ การสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
การอภิปรายกลุ่ม ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรที่ใช้ในจังหวัดแพร่แต่ละชนิด
วิธีการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ มีขนั้ ตอนในการออกแบบและการพัฒนาระบบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพร การทาเว็บไซต์สมุนไพร รูปแบบ เนื้ อหาใน
เว็บไซต์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้อง
2. สารวจข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่อาเภอสอง และเด่นชัย พร้อมจดบันทึกรายละเอียดของสมุนไพรแต่ละชนิด
การบันทึกรูปภาพประกอบ อย่างคร่าว ๆ พร้อมกับทาการศึกษาข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ:บ้านเหล่าเหนือ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 หนังสือวารสารสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ
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3. ศึกษาเครื่องมือในโปรแกรมที่ใช้สาหรับการพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม PHP ซึ่งเป็นภาษาจาพวก
scripting language คาสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคาสั่ง
ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
4. กาหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขอบเขตของระบบ, ขอบเขตของ
ข้อมูล และขอบเขตของผู้ใช้งาน โดยขอบเขตของระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร
จังหวัดแพร่ได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาสมุนไพร (ชื่อสมุนไพร ชื่ออื่น ๆ ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณทางยาและการใช้
ประโยชน) ขอบเขตของข้อมูลเป็นข้อมูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ จากหนังสือสารานุกรม (ภาพที่ 1)
5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ให้ตรงกับความต้องการ โดยใช้หลักการตามวงจรการ
พั ฒ นาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ทาการออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล ให้ มีค วามเหมาะสมกั บ
ระบบงานที่จะพัฒนา โดยใช้ออี าร์ไดอะแกรม (E-R diagram) ในการออกแบบฐานข้อมูล
6. ทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร โดยนาระบบที่ได้วเิ คราะห์และออกแบบมาทาการพัฒนาโปรแกรม
ในรูปแบบของ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web-Based Application Program)
7. ทาการทดสอบและแก้ไขระบบโดยใช้ทีมงานผู้เชียวชาญจากงานวิจัยสารานุกรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ:บ้านเหล่าเหนือ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่
ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 4
ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูลผู้ปลูก และฐานข้อมูลตลาด ดังแสดงในภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบการเสริมศักยภาพกลุม่ ผู้ปลูกสมุนไพร
การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสมุนไพร
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ฐานข้อมูลสมุนไพร

หน้ าแรก

พืชสมุนไพร

ข่าวสารสมุนไพร

แนะนาสมุนไพร

ผู้ดแู ลระบบ

ค้ นหาโดยชื่อ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ค้ นหาชื่ออื่นๆ
การใช้ ประโยชน์

ภาพที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเมนูของฐานข้อมูลสมุนไพร
ด้านการออกแบบระบบการทางาน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในครั้งนี้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการทางาน โดยนาแผนภาพ
การไหลของข้ อ มู ล (Data Flow Diagram: DFD) เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ แผนภาพบริ บ ทของระบบ (context
Diagram) (แผนภาพที่ 4) แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram 0) เข้ามาช่วยในการออกแบบ
ระบบ (แผนภาพที่ 5)

ภาพที่ 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร
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แผนภาพแสดงการไหลของ (Data Flow Diagram: DFD) ของข้อมูลระบบฐานข้อมูลสมุนไพร

ภาพที่ 5 แสดงการไหลของข้อมูลระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ระดับ 0
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของฐานข้อมูลสมุนไพรและผู้ปลูกสมุนไพร
ผู้วิจัย ได้ทาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web-Based Application Program) ของฐานข้อมูลสมุนไพร
การแสดงผลการวิเคราะห์แสดงทางหน้าเว็บ โดยจาแนกโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
ทาการเพิ่ม ลบ ปรั บปรุ ง และค้ น หาข้ อ มู ล ทางด้ า นสมุ น ไพร และส่ ว นของผู้ ใ ช้ระบบ สามารถทาการค้ น หาและ
ดูรายละเอียดข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ผลการศึกษา

ภาพที่ 6 หน้าหลักของระบบฐานข้อมูลสมุนไพร

ภาพที่ 7 หน้าจอการค้นหาสมุนไพร

ภาพที่ 8 แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลสมุนไพร
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ส่วนของผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 9 แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลสมุนไพร

ภาพที่ 8 หน้าจอแนะนาสมุนไพร
ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ การจัดทาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ ได้ออกแบบระบบเพื่ออานวยความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ โดยช่วยลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการจัดการข้อมูลสมุนไพรด้วยการใช้
เอกสาร และสามารถเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้การค้นหา และแก้ไขข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลสมุนไพร ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม PHP โปรแกรม Dreamweaver และ
โปรแกรมการจั ด การฐานข้ อ มู ล MySQL ให้ มีก ารจั ด การข้ อ มู ล ผ่ า นระบบแม่ข่ า ยของ มหาวิทยาลั ย แม่โ จ้ - แพร่
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เฉลิมพระเกียรติได้ โดยทาการจัดการข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยระบบ
ฐานข้อมูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ มีการทางานของระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย
การค้ น หาข้ อ มู ล สมุ น ไพร การจั ด การกั บ ข้ อ มู ล สมุ น ไพรทั้ ง หมด แนะน าสมุ น ไพร แ ละข่ า วสารผู้ ใ ช้ ง านทั่ ว ไป
ประกอบด้วย การค้นหาข้อมูลสมุนไพร และสามารถแนะนาสมุนไพร ในเมนูแนะนาสมุนไพร
การใช้งานระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ ผู้จัดทาระบบได้ทาการประเมินผลการทางานของระบบ เพื่อ
ช่วยให้ผู้จัดทาทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดจากการใช้งานระบบ เพื่อให้สามารถนาข้อผิดพลาดเหล่านั้นไปทาการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบงานที่พัฒนามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งาน โดยผู้จัดทาได้ทาการประเมินผล
การใช้งานระบบจากกลุ่มประชากร จานวน 15 ราย ในอาเภอสองที่เป็นเกษตรกรซึ่งในอนาคตเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็น
ผู้ใช้และผู้ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสมุนไพรที่ปลูกในชุมชน ในระบบเมื่อระบบถูกใช้งาน การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ ได้จัดทาแบบสอบถามผู้ใช้งาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้จัดทาแบบประเมินประสิทธิภาพของการทางานและประเมินพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร โดยแบ่งระดับคะแนนการประเมินไว้เป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจสาหรับแบบประเมินผล
ระดับ
ความหมาย
1
ปรับปรุง
2
พอใช้
3
ปานกลาง
4
ดี
5
ดีมาก
ในการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทางานของระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ผู้วิจัยกาหนดหัวข้อการ
ทดสอบประสิทธิภาพไว้ 3 ด้านคือ ความถูกต้องของการทางานของระบบ ด้านความสะดวกในการใช้งานและความ
ยากง่ายการใช้งานของระบบ
ส่วนการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ผู้วิจัยได้วัดความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ใช้ระบบนี้ โดยแบ่งหัวข้อการ ประเมินออกเป็น 10 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย
ข้อมูล โดยใช้วธิ ีของ Likert Scale (ศิริชัย, 2551) แบบจาแนกแต่ละช่วงย่อยระดับความพึงพอใจ ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงช่วงระดับความพึงพอใจ
การแบ่งช่วง
1.00-1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

ช่วงระดับความพอใจ
ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการเสริมศักยภาพกลุม่ ผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดแพร่
รายการประเมิน
ระดับการประเมิน
S.D
ระดับ
x
1. มีการออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
4.46
0.51 ดีมาก
2. ระบบมีประโยชน์ตอ่ การนาข้อมูลไปใช้งาน
4.86
0.35 ดีมาก
3. การจัดหมวดหมูข่ องข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
4.40
0.73 ดีมาก
4. ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
4.06
0.79
ดี
5. กระบวนการทางานของระบบ มีความรวดเร็วในการใช้บริการ
4.46
0.63 ดีมาก
6. ความถูกต้อง แม่นยา และ ครบถ้วนของข้อมูล
4.13
0.63
ดี
7. ระบบมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
4.46
0.63 ดีมาก
8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการ
4.46
0.51 ดีมาก
ของผู้ใช้
9. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
4.20
0.67
ดี
10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
4.50
0.51
ดีมาก
จากการประเมินผล ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ พบว่าระบบสามารถนาไปใช้งานได้จริง ซึ่งผลจาก
การประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ในด้าน การออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน และไม่ทาให้
ผู้ใช้งานมีความสับสน ระบบมีประโยชน์ต่อการนาข้อมูลไปใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถนาข้อมูลจากระบบงานไปใช้งานได้
จริง การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา มีหมวดหมู่ของการค้นหาทาให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้อย่าง
รวดเร็ว กระบวนการทางานของระบบ มีความรวดเร็วในการใช้บริการ ระบบมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ความเหมาะสม
ในการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ส่ วนการประเมินระดั บดี ในด้ านความสวยงาม ความทั นสมั ย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ ความถู กต้อง แม่นย า
และ ครบถ้วนของข้อมูล มีข้อมูลที่ถูกต้องทาให้ผู้ใช้งาน มีความเชื่อมั่นในข้อมูลของระบบ และสามารถค้นหาหรือเข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการ ในระดับดี (ตารางที่ 3)

วิจารณ์และสรุปผล
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ซึ่งมีข้อมูลของชนิดของสมุนไพรที่พบในจังหวัดแพร่ รูปภาพ สรรพคุณ การใช้
ประโยชน์ ระบุตาแหน่งแผนที่พบสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ซึ่งง่ายต่อการติดตาม ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถแนะนาสมุนไพรต่อ
เว็บไซต์ผ่านแอดมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนทาการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข่าวสารความรู้
ด้านสมุนไพร และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แต่ในฐานข้อมูลนี้จาเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดของ
สมุนไพรให้ครบถ้วน ในส่วนของแผนที่ ยังไม่สามารถเพิ่มจุดที่พบสมุนไพรได้หลายตาแหน่ง และไม่สามารถค้นหา
ข้ อ มู ล สมุ น ไพรจากต าแหน่ง แผนที่ ได้ นอกจากนี้ง านวิจัย ชิ้นนี้เป็ น เพีย งการจัด ทาฐานข้อ มูล เบื้อ งต้น เท่ านนั้นใน
การศึกษาครัง้ ต่อไปจะมีการเพิ่มเติมระบบการตัดสินใจในการใช้สมุนไพรในการรักษาที่มีความจาเพาะเจาะจงกับโรค
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การค้นคืนข้อมูลภาพด้วยการทานายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน
Predicting Action Relationships for Semantic Image Retrieval
นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1*
Nutchanun Chinpanthana1*
บทคัดย่อ
ในยุคที่ผ่านมากระบวนการค้นคืนข้อมูลภาพเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาด้านการประมวลผลภาพ มีนักวิจัยที่
พยายามใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้สารวจทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการค้นคืนภาพ การค้นคืนภาพด้วยคาหลัก และ กระบวนการค้นคืนภาพแบบอัตโนมัติ เห็นว่ากระบวนการ
ที่ใช้คาหลักในการค้นคืนนั้นอาจจะไม่เพียงพอสาหรับการแทนค่าสาหรับการค้นคืนภาพทั้งหมด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้
นาเสนอความสัมพันธ์ของแอ็คชันที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและวัตถุในภาพ โดยจะแทนเป็น 3 ความสัมพันธ์ประกอบด้วย
implied-by, type-of และ mutually exclusive โดยขั้นตอนทั้งหมดประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล
(2) การทานายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน (3) การวัดและการประเมินผลการ โดยเรียนรู้และทดสอบด้วยข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลภาพแอ็คชันและมีการแสดงประสิทธิภาพการทางานด้วยค่าเฉลี่ยของความแม่นยา
คาสาคั:: การค้นคืนข้อมูลภาพ, การทานายความสัมพันธ์, การประมวลผลภาพ, คาหลัก

Abstract
In the last decade, image retrieval is an active problem in the digital image processing field. A large
number of new techniques and systems have researcher involved and attempted to improve the problems.
Therefore, we survey the theoretical and empirical contributions in the current decade related to content base
image retrieval and keyword annotation images, and in the automatic image retrieval process discuss in related
subfields. The retrieval process of such approaches is done by keyword searching model. Model is rather
rudimentary and it does not specific enough for representing the actual image retrieval. This paper presents a new
approach to represent the interactions between people and objects. The interaction relationships are including
implied-by, type-of and mutually exclusive. The approach is composed of three main phases: (1) data
preprocessing, (2) predict relations of actions, and (3) measurement and evaluation. We train and test our model
on a largescale image dataset of human actions. We show a significant improvement in mean AP compared to
different baseline methods
Keywords: image retrieval, predict relationship, image retrieval, keyword
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บทนา
ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ของอุ ป กรณ์ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ร วมทั้ ง เทคโนโลยี ไ ด้ พั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว ข้ อ มู ล
อิเลคทรอนิกส์มีจานวนเพิ่มมากขึ้นขนาดการจัดเก็บจึงทาให้ขนาดการจัดเก็บข้อมูลมีขนาดใหญ่ตามจานวนข้อมูลที่
เพิ่มขึ้น ทาให้การค้นคืนข้อมูลภาพบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงเป็นหัวข้องานวิจยั ที่มีความท้าทายอย่างมาก ทุกอย่าง
บนฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการเก็บในรูปแบบทั้งข้อความและข้อมูลภาพ และสิ่งที่ยากคือการค้นคืนข้อภาพอย่างไร
เพื่อให้ได้ตรงตามสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการอย่างแท้จริง มีนักวิจัยพยายามใช้ วิธีการเรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่าง วิธีการแทน
ข้อมูลด้วยกราฟแบบลาดับขึ้น หรือการวัดความคล้ายด้วยความหมายของคาหลัก รวมทั้งวิธีการอื่นที่ซับซ้อนเพื่อ
นามาประยุกต์ใช้แต่ยังไม่สามารถได้ตามความต้องการ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอรูปแบบการค้นคืนข้อมูลภาพ
ด้วยความสัมพันธ์ของการแอ็คชันวัตถุภายในภาพเป็นสิ่งที่แสดงความหมายหลักของข้อมูลภาพทั้งหมด ทาให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลภาพได้ตรงกับความต้องการมากขึน้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยสาหรับการค้นคืนความหมายภาพ [1] เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ใช้งานสามารถแบ่ง
รูปแบบวิธีการแทนข้อ มูลภาพได้ดัง นี้ (1) การแทนข้อมูลด้วยคาหลัก (Textual Representation) [2][3] การแทนค่า
ข้อมูลวัตถุภายในภาพด้วยคาหลักอาจจะมีการจัดกลุ่มตามความหมายของคาหลักเพื่อให้ได้และการใช้คาหลักร่วมกับ
วิธีก ารอื่น เช่น คุ ณ ลั ก ษณะพื้น ฐานของภาพ (สี ลวดลาย รู ปทรง) หรือ การใช้โ ครงสร้ า งข้ อ มู ล ของกราฟเพื่อ
เปรียบเทียบ เป็นต้น (2) การแทนข้อมูลด้วยกราฟ (Graph Representation) [4][5] เป็นการนาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ใน
รูปแบบกราฟทั้งหมดที่เก็บรวบรวม ผ่านกระบวนการขัน้ ตอนการเปรียบเทียบความคล้ายกันของกราฟลงในแต่ละกลุ่ม
ที่จัดไว้ ตามคุณลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ขึ้นกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ข้อมูลภาพ ซึ่งการแทนข้อมูลอาจมีวิธีการแทนค่าบนกราฟได้หลายรูปแบบ ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากคือการ แทน
กราฟแบบลาดับขั้น เพื่อตอบสนองกับการแทนข้อมูลที่เป็นประเภทเดียวกัน แต่มีการแท็ก คาหลัก ที่ต่างกัน (เช่น
คาหลัก “rose” หรือ “lotus” มีความหมายในกลุ่มเดียวกันคือ flower) เมื่อมีการค้นคืนด้วยคาหลักจะถูกสร้างความ
แตกต่างของภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีความหมายที่ ใกล้เคียงกัน (3) การวัดความคล้าย (Similarity Measure)
[6][7][8] มีความสาคัญในลาดับต้น การเลือกรูปแบบวิธีการวัดความคล้ายให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่แทนข้อมูล
ภายในภาพเป็นสิ่งที่สาคัญ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด การวัดความคล้ายด้วยกราฟลาดับ ขั้น
(Hierarchical Graph Similarity) เป็นการใช้ความเหมือนกันของคาหลักที่อยู่บนพื้นฐานของอนุกรมวิธาน WordNet ที่มี
ความสัมพันธ์ของคาหลักแบบลาดับขั้น ข้อมูลคาหลักที่มีในฐานข้อมูลภาพเท่านัน้ ทาให้มกี ารเปรียบเทียบที่จากัด และ
การวั ด ความคล้ า ยที่ ถู ก น ามาใช้ เ ป็ น รู ป แบบของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค า การวั ด ความคล้ า ยด้ ว ยคิ ว รี่ ค าหลั ก
(Keyword-based Query Similarity) [9] จะเป็นการวัดความคล้ายแบบคาต่อคาที่มีการกาหนดค่าถ่วงน้าหนักภายใน
คาหลักที่ถูกแท็กเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดรูปแบบหนึ่งระหว่างคิวรี่ การเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดความคล้ายด้วยการ
ค้นคืนด้วยคิวรี่ จะได้ผลย้อนกลับ (relevance feedback) ที่เป็นทั้งภาพคล้ายกันและภาพต่างกันตามระดับลักษณะของ
ภาพ ดังนั้นในการนาผลที่ได้จากการค้นคืนด้วยคิวรี่หลายครั้งมารวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงมากที่สุด เรียก
วิธีการนีว้ า่ การวัดความคล้ายด้วยคิวรี่ย้อนกลับ (Relevance Feedback based on Query Expansion) ผลที่ได้สว่ นใหญ่
จะเป็นการใช้ความสัมพันธ์คาหลักที่เกิดขึ้นกับภาพนั้น ๆ
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งานวิจัยส่วนใหญ่พยายามอธิ บายโครงสร้า งความหมายในรู ปแบบลาดับในเชิงการมองเห็น (Semantic
hierarchy for vision) [10][11][12] กับโครงสร้างของการเรียนรู้ รูปแบบเพื่อจาแนกกลุ่ มและแบ่ งส่วนภาพ นาเสนอ
ความสัมพันธ์วัตถุภายในภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่กาหนด และหาความสัมพันธ์ของภาพจากคาหลัก
ภายใน ความสอดคล้องกันด้วยการเรียนรู้ทาให้ครอบคลุมรูปแบบการค้นคืนภาพ Deng et al. [13], ใช้กราฟเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ (DAG relationships) และ mutual exclusion ระหว่างข้อมูลสาหรับการจาแนกที่ดขี นึ้ บางกลุ่มพยายามที่
จะมีการใช้กลุ่มข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อทาการเรียนรู้ รูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ ลาดับขั้นบนพื้นฐานของการวัด
ความคล้ายและการเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ แต่เมื่อมีการเรียนรู้เกิดขึ้นทาให้มีการสร้าง องค์ความรู้เพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลคาหลักบางที่มาจากเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมคาหลักที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของการเรียนรู้
แบบอัติโนมัติ ยังคงมีความจ าเป็น ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ได้นาเสนอการค้นคืนข้อมู ลภาพจากการเรี ยนรู้ เพื่อค้ น หา
ความสัมพันธ์ของแอ็คชันและความเกี่ยวข้องกันของคาหลักเพื่อให้ผลลัพธ์ของข้อมูลภาพมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด
Data preprocessing
labeling

riding
horse

person

Actions

Keywords

Image Database

Predict relations of actions
relationship

i

t

m
keywords

Measurement and Evaluation
Image Search Results

ภาพที่ 1 การทานายความสัมพันธ์คาหลักบนภาพ

ขั้นตอนการค้นคืนข้อมูลภาพ
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลภาพเพื่อค้นคืนความหมายภาพเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพและ
คั ด เลื อ กภาพที่ เ หมาะสมเพื่ อ เตรี ย มเป็ น ข้ อ มู ล ภาพเบื้ อ งต้ น ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล ภาพที่ เ ตรี ย มพร้ อ มจะสามารถเข้ า สู่
กระบวนการประมวลผลภาพ โดยในงานวิจัยจะมีการแบ่งขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิจัยโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3
ส่วนหลักโดยขั้นตอนทั้งหมดจะสามารถอธิบายได้ดัง ภาพที่ 1 ดังนี้ (1) ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data preprocessing)
(2) การทานายความสั มพั น ธ์ ของแอ็ คชัน (Predict relations of actions) (3) การวั ด และการประเมินผลการทางาน
(Measurement and Evaluation)
ขั้นตอนการเตรียมข้อมู ล (data preprocessing) เริ่มจากคัดเลือกข้อมูลภาพดิจิทัลที่มีวัตถุบนภาพที่เด่นชัด
มีวัตถุภาพพื้นหลัง และภาพที่คัดเลือกเข้ามานั้นสามารถให้มนุษย์แปลความหมายภาพนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ภาพบาง
ภาพมีลักษณะผิดปกติ (outlier) หรือ คุณลักษณะวัตถุ (object characteristic) ไม่ชัดคลุมเครือ มีขนาดวัตถุขนาดเล็ก
เกินไปไม่สามารถ บ่งชีช้ ่อื วัตถุได้ ภาพถ่ายระยะใกล้ (close up) ทาให้ต้องมีการคัดเลือกภาพออกไปไม่นามาใช้ในการ
ทดลอง ได้มีการคัดเลือกฐานข้อมูลภาพแอ็คชันสาหรับการทดลองจาก PASCAL action [14] โดยจัดให้อยูใ่ นหมวดหมู่
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และทาการแท็กข้อมูลภาพสาหรับการทดลองใหม่เพื่อให้อยู่ในกลุ่มและคาหลักที่สามารถใช้ทดลองได้ ภาพที่มีการ
โฟกัสระยะใกล้ ข้อมูลภาพที่มีความซ้าซ้อน หรือไม่สอดคล้องกันจะไม่ถูกนามาพิจารณา

การสร้างความสัมพันธ์คาหลักบนภาพ
จากการศึกษาความสัมพันธ์คาหลักที่เกิดขึ้นภายในภาพจะแบ่งชนิดของคาหลักเป็น 2 ชนิดดังนี้ คาหลักที่
เป็ น ค านาม (Noun) และค าหลั ก ที่ เ ป็ น แสดงการแอ็ ค ชั น (Action) [14][15][16] ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ น าเสนอ
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของการแอ็คชันของคานามที่เกิดขึ้น เช่น “kid riding on bike”, “kid sitting on
ball” หรื อ “kid holding a broom” เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง ก าหนดให้ ค าหลั ก การแอ็ ค ชั น แทน 𝐴 ที่ อ ยู่ บ นภาพ 𝐼𝐴 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคาหลักการแอ็คชันกาหนดให้เป็น 𝑅𝐴 ⊂ 𝐴 สาหรับทุกการแอ็คชัน สาหรับแต่ละคาหลักการ
แอ็คชันกาหนดให้มรี ูปแบบที่ประกอบด้วยโครงสร้าง คาหลักเป็นประธาน คาหลักเป็นการแอ็คชัน(กริยา) และคาหลัก
เป็นคานาม เช่น “kid riding on bike” เป็นต้น
Action relationship
impiled by/type-of/mutex

i

t

m

Predicted Relationship
Person riding bike

Wa

Action A

Person riding horse

Wb

Action B

WA.fA(+)

WA.fB(+)

WA.f(-)

WB.fB(+)

WB.fB(+)

WB.f(-)

fA(+)

fB(+)

f(-)

Image Database

ภาพที่ 2 การทานายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน
กาหนดคู่ความสัมพันธ์ของคาหลักการแอ็คชัน 𝐴, 𝐵 ⊂ 𝑅𝐴 และกาหนดรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เกิด
ระหว่างคาหลักในภาพดัง นี้ (1) แบบ implied-by คือ 𝐴 implied − by 𝐵 ถ้าเกิดแอ็คชันของ 𝐵 แสดงให้เห็ น ว่า
สามารถเกิ ด การแอ็ ค ชัน 𝐴 ได้ จะมีลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ์ แ บบเดี ย วกั บ parent-child (2) แบบ type-of คื อ
𝐴 type − of 𝐵การแอ็คชันของ 𝐴 เป็นชนิดหนึ่งของการเกิดการแอ็คชัน 𝐵 ได้จะมีลักษณะของความสัมพันธ์แบบ
เดียวกับ child-parent (3) แบบ mutually exclusive เมื่อมีการแอ็คชันของ 𝐴 เกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิด 𝐵 อย่างแน่นอน
สามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้
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𝑖
𝑡
𝑚
𝑟𝐴𝐵 = [𝑟𝐴𝐵
, 𝑟𝐴𝐵
, 𝑟𝐴𝐵
] ∈ [0,3]3 , เมื่ อ 𝑟 𝑖 , 𝑟 𝑡 , 𝑟 𝑚

เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ข อง implied-by, type-of และ mutually
exclusive ตามลาดับ โดยที่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะใช้โครงข่ายประสามเทียม (Neural network) ในการจัดการความรู้
จะใช้การจัดลาดับชั้นด้วย Softmax normalization [17][18] สามารถเขียนเป็นสมการการคาดคะเนความสัมพันธ์ได้
ดังนี้
[1:3]
𝑟𝐴𝐵 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥𝛽 (𝜛𝐴 ⨂𝑊𝛿 ⨂𝜛𝐵 + 𝑏𝛿 ),
(1)
เมื่อกาหนดให้ 𝑊𝛿[1:3] ∈ ℝ𝑛×𝑛×3 และ 𝑏𝛿 ∈ ℝ3 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥𝛽 : ℝ3 → ℝ3 มีตัวแปร Softmax normalization เป็น 𝛽
การทานายความสัมพันธ์ของการแอ็คชัน
สาหรับการทานายความสัมพันธ์ของการแอ็คชัน (Predict relations of actions) เริ่มต้นจากการกาหนดให้
สร้างความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเรียนรู้สาหรับการทานายด้วยคาหลักที่ใช้ในเซตความสัมพันธ์ กาหนดให้ความสัมพันธ์
ระหว่างการแอ็คชันของวัตถุ (Action relationship between objects) มีทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

type-of

Man working with computer

Girl working with computer

mutex

imply-by
Man using computer
People sleeping at a table

Man writing on paper

Man eating at a table

Man watching computer

People working in the office

ภาพที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลภาพกับรูปแบบของความสัมพันธ์และแอ็คชัน
(1) 𝐴 implied − by 𝐵 เมื่อเวกเตอร์ค่าน้าหนักการแอ็คชันเป็น 𝑤𝐴 (action weight vector) อยู่ในลาดับ
ภาพที่อยูใ่ นกลุ่มภาพ 𝐵 ที่มีคา่ มากกว่าภาพ 𝐴 ที่ไม่อยู่ในกลุ่มแล้ว กาหนดให้มคี ่าความคาดหวังความสัมพันธ์เป็น
i
CAB
= ∑𝐼𝑏 ∈𝐼𝐵,𝐼−∈𝐼 ̅ max(0,1 + 𝑤𝐴𝑇 (𝑓𝐼− − 𝑓𝐼𝑏 ))
(2)
𝐴
(2) 𝐴 type − of 𝐵 เมื่อเวกเตอร์ค่าน้าหนักการแอ็คชันเป็น 𝑤𝐵 อยู่ในลาดับภาพที่อยู่ในกลุ่มภาพ 𝐴 ที่มี
ค่ามากกว่าภาพ 𝐵 ที่ไม่อยู่ในกลุ่มแล้ว กาหนดให้มคี ่าความคาดหวังความสัมพันธ์เป็น
t
CAB
= ∑𝐼𝑏 ∈𝐼𝐴,𝐼− ∈𝐼𝐵̅ max(0,1 + 𝑤𝐵𝑇 (𝑓𝐼− − 𝑓𝐼𝑎 ))
(3)
(3) แบบ 𝐴 mutually exclusive 𝐵 เมื่อเวกเตอร์ค่าน้าหนักการแอ็คชันเป็น 𝑤𝐴 อยู่ในลาดับภาพที่อยู่ใน
กลุ่มภาพ 𝐴 ที่มีคา่ มากกว่าภาพ 𝐵 ทีอ่ ยู่ในกลุ่มแล้วจะกาหนดให้มีคา่ ความคาดหวังความสัมพันธ์เป็น
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𝑚
CAB
= ∑𝐼𝑎∈𝐼𝐴,𝐼−∈𝐼𝐵 max(0,1 + 𝑤𝐴𝑇 (𝑓𝐼𝑏 − 𝑓𝐼𝑎 ))

(4)

ดังนัน้ ทาการรวมสมการ (2) ถึง (4) เข้าด้วยการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการคาดทานาย ดังแสดงในสมการ
𝑖
𝑖
𝑡
𝑡
𝑚
𝑚
𝐶𝛼 = ∑𝐴∈𝐴,𝐵∈𝑅𝐴 𝑟𝐴𝐵
. 𝐶𝐴𝐵
+ 𝑟𝐴𝐵
. 𝐶𝐴𝐵
+ 𝑟𝐴𝐵
. 𝐶𝐴𝐵

(5)
เวกเตอร์ค่าน้าหนักการแอ็คชัน 𝑤𝐴 และ 𝑤𝐵 ได้มาจากการเรียนรู้ของฟังก์ชันความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของข้อมูลภาพ
ทาให้วิธีการสามารถเลือกคามสัมพันธ์ได้อย่างอัตโิ นมัติเพื่อทาการคานวณค่าน้าหนักของการแอ็คชันได้
การวัดและประเมินผลการทางาน Measurement and Evaluation
การวัดและประเมินผลการทางาน (Measurement and Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อทาการตรวจสอบ
วิธีการที่ทาการทดลองมาข้างต้นว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อนามาใช้งานจริง จะเป็นขั้นตอนที่ สาคัญ
เพราะการน าวิธีการที่น าเสนอไปข้างต้นมาใช้งานได้ นั้นจะต้องสอดคล้ องกั บความต้องการทาให้ ต้องมีการทดสอบ
ศักยภาพการนาไปใช้ สาหรับข้อมูลภาพที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด 900 ภาพ คัดเลือกฐานข้อมูลภาพแอ็คชันสาหรับการ
ทดลองจาก PASCAL action [14] โดยจัดให้อยู่ในหมวดหมู่และทาการแท็กข้อมูลภาพสาหรับการทดลองใหม่เพื่อให้อยู่ใน
กลุ่มและคาหลักที่สามารถใช้ทดลองได้ ภาพที่มีการโฟกัสระยะใกล้ ข้อมูลภาพที่มีความซ้าซ้อน หรือไม่สอดคล้องกันจะ
ไม่ถูกนามาพิจารณา สาหรับการเรียนรู้เพื่อแบ่งลงในกลุ่ม 15 กลุ่ม โดยจะทาการเพิ่มแอ็คชันให้มีความสอดคล้องกันทั้ง
ภาพที่อยู่ในกลุ่ม (positive image) และภาพที่ไม่อยู่ในกลุ่มซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (mutually exclusive) ในการประเมิน
นัน้ กระทาได้โดยการวัดประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มภาพมักจะถูกพิจารณาเป็นค่าของความถูกต้องของแต่ละกลุ่มข้อมูล
ซึ่งจะประกอบด้วย การวัดค่าความแม่นยา ค่าความระลึก ค่าความถูกต้อง และ ค่าเฉลี่ยของความแม่นยา
1. ค่ า ความแม่น ย า (False positive rate / Precision: Pr.) เป็ น อั ต ราส่ ว นของการค้ น พบภาพที่ ถู ก ต้อ งจาก
จานวนภาพทั้งหมดที่ทาการค้นหามาได้
𝑃𝑟 = 𝜀 ⁄𝜕
(6)
เมื่อกาหนดให้ 𝜀 แทนจานวนข้อมูลที่เกี่ยวและถูกดึงออกมาได้อย่างถูกต้อ ง และ 𝜕 แทนจานวนข้อมูลที่ถูก
ดึงออกมาทั้งหมด
2. ค่าความระลึก (True positive rate / Recall: Re) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพที่ถูกต้องจากจานวน
ภาพที่ถูกต้องทั้งหมด
𝑅𝑒 = 𝜀 ⁄𝜎
(7)
เมื่อ 𝜎 แทนจานวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. ค่ า เฉลี่ ย ของความแม่น ย า (mean average precision: MAP) เป็ น ค่ า เฉลี่ย ความแม่นย าของคาหลักค้น
หลายคาที่เกี่ยวข้องกัน (relevance) และนาไปจัดอันดับ โดยมีความสัมพันธ์กับคิวรี (query) ค่าเฉลี่ยของความแม่นยา
เมื่อกาหนดค่าสูงสุดของ 𝑘 ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่ถูกค้นคืน สามารถเขียนเป็นกลุ่มของเซตของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องได้เป็น 𝑞𝑖 ∈ 𝑄, {𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑚𝑗 } และ 𝑅𝑗𝑘 เป็นกลุม่ ของข้อมูลที่ถูกค้นคืนสูงสุดจากข้อมูลภาพ dk
1

|𝑄|

𝑚𝐴𝑃(𝑄) = |𝑄| ∑𝑗=1

𝑚
1
∑ 𝑗 Pr(𝑅𝑗𝑘 )
𝑚𝑗 𝑘=1

(14)
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ผลการทดลอง
ข้ อ มู ล ภาพทั้ ง หมดถู ก คั ด เลื อ กแบบสุ่ ม แบ่ ง เป็ น 2 ชุ ด ข้ อ มู ล ชุ ด ละ 450 ภาพ ด้ ว ยแอ็ ค ชั่ น มาตราฐาน
10 คาหลักและ 20 คาหลักสาหรับการทดลองในแต่ละชุดข้อมูล ซึ่งข้อมูลคาหลักทั้งหมดจะมีความสอดคล้องกับ
ความสัมพันธ์ที่ถูกกาหนดไว้ขา้ งต้นคือ (1) แบบ implied-by (2) แบบ type-of (3) แบบ mutually exclusive โดยทาการ
ทดลองจาแนกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multiple Feedforward Neural Network) ซอฟต์แมกซ์โมเดล
(Softmax model) และการใช้การทานายความสัมพันธ์ของการแอ็คชัน (Predict relations of actions: Pra) ได้แสดงผล
การทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการจาแนก 3 รูปแบบ Multilayer และ Softmax โดยที่
นาเสนอวิธีการใช้ Pra จะเห็นว่า multilayer ในชุดข้อมูลที่ 1 และ 2 จะมีค่า mAP เฉลี่ยอยู่ที่ 33.36 ซึ่งจะมีค่า mAP ที่
น้อยกว่า softmax ซึ่งจะมีค่า mAP เฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 43.89 และ Pra รูปแบบที่นาเสนอถึงความสัมพันธ์ของแอ็คชั่น
นัน้ จะมีผล mAP ที่สูงกว่า Multilayer และ softmax โดยที่จะได้คา่ mAP เฉลี่ยอยู่ที่ 53.15
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์การจาแนกข้อมูล
mAP(%) Set I
Method
10 actions
20 actions
Multilayer
34.09
35.76
Softmax
41.98
40.76
Pra
52.87
51.52

mAP (%) Set II
10 actions
20 actions
32.37
31.23
47.82
45.03
54.23
53.98

สรุปผล
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอรูปแบบการค้นคืนความหมายภาพด้วยการแทนข้อมูลภาพ จากความสัมพันธ์ของข้อมูล
วัตถุภายในภาพด้วยคาหลัก ที่มีความหมายเป็น แอ็ค ชั่น หรือการกระทาที่ เกิด ขึ้น บนภาพ โดยใช้อาศัยการเรี ย นรู้
ความสัมพันธ์หลักที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) แบบ implied-by (2) แบบ type-of (3) แบบ mutually exclusive
จากผลการทดลองจะเห็นว่าการใช้การทานายความสัมพันธ์ของการแอ็คชัน (Pra) นั้นจะทาให้เกิดการค้นคืนที่ดีกว่า
กว่าการใช้แต่คาหลักเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่กาหนดขึ้นมานั้นอาจยังไม่ครอบคลุม ทั้งหมด
ของฐานข้อมูลภาพ ดังนั้นอาจจาเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแอ็คชั่นที่มีความเกี่ยวข้องและความสัมพนธ์ที่จาเป็นเพิ่มขึ้น
เพือ่ ใช้สาหรับการทดลองต่อไป
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แอพพลิ เคชั่ นสแกนรู ปทรงเรขาคณิ ตเพื่ อเสริ มทั กษะการเรี ยนรู้ ส าหรั บเด็ กก่ อน
วัยเรียนบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
Geometric scanning application on android operating system for supporting
learning skills in young children
ยืนยง กันทะเนตร1* และ โชคชัย จิตโสภา1
Yeunyong Kantanet1* and Chokchai Chitsopa1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
สาหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR) ร่วมกับโอเพ่นซีวี (Opencv) สาหรับการประมวลผล
ภาพ (Image Processing) ในการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น บนระบบปฎิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ผลการวิ จั ย ในส่ ว นของ
แอพพลิเคชั่นทาให้ได้แอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าจากการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอร์โดย
การตรวจจับวัตถุ และส่งผลการค้นหา ให้กับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยา ส่วน
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นพบว่า เมื่อดูโดยภาพรวมของแต่ละด้านอยู่ในระดับเกณฑ์ความพึง
พอใจที่ดี ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่น ได้คา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.31 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี
คาสาคั: สมาร์ทโฟน, ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์, แอพพลิเคชั่น, มาคเกอร์

Abstract
The aim of this study was to develop an application for supporting preschool children’s memory
development by scanning geometry, using AR technology and Opencv for image processing, on Android operating
system. The study resulted in Geometric scanning application on android operating system as specified in the study
objectives. Its efficiency test outcome showed that geometry sensor and searching system were accurate. The
user satisfaction survey result indicated that users were satisfied with the overall experience of using the
application, with the average 4.31 out of 5.
Keywords: smartphone, android operating system, application, markers
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บทนา
การเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนเด็กจะมีความจาและพัฒนาการในด้านความจาที่ดีกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่
จะมีการเสริมสร้างทักษะของเด็กให้เฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสอนให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตที่อยู่
ใกล้ตัวของเด็กและการสอนเรื่องเรขาคณิตมีประโยชน์ต่อเด็กมากคือเด็กจะมีความสามารถที่จะเรียกชื่อและใช้คาศัพท์ที่
เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตได้และเด็กจะสามารถใช้รูปทรงต่าง ๆ เพื่อที่จะนามาเป็นประโยชน์ได้ เช่น กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม
อาจจะเป็นกล่องใส่ขนมเค้กได้และเด็กจะเป็นผู้มีความสามารถทางปัญญาเนื่องจากได้รับการฝึกฝน [2]
สื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันได้นาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เข้ามาช่วยในการเรียน
การสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และได้ฝึกในเรื่องของการจดจา ซึ่งเทคโนโลยี AR
เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) และ ความหมายของโลกเสมือน
คือ โลกเสมือน 3 มิติที่ถูกสร้างขึ้นใน Cyber Space โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปผ่านการเชื่อมโยงทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต่าง ๆ โดยเน้นให้ผู้ ใช้งาน ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะทาให้ภาพที่เห็นใน
จอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง ซึ่งในด้านการศึกษาการนาเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
ประมวลผลภาพ (Image Processing)[1] ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ จะช่วยให้เด็กได้ เข้าใจถึ งรู ปทรงต่าง ๆ ของรูปทรง
เรขาคณิต และได้รับประสบการณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจาวันได้
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎิบัตกิ ารแอนดรอยด์ของ
เด็กก่อนวัยเรียนโดยการนาเทคโนโลยี AR ร่วมกับการประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยใช้โอเพ่นซีวี (Opencv) [3]
ในการพั ฒนา เพื่ อ ช่ วยให้ เด็ ก เกิ ดการพั ฒนาทั ก ษะในด้ า นต่ างๆ ตามที่ ได้ กล่ าวแล้ วข้ า งต้ น และการที่ เด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ จะทาให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้
วิธีการใช้เหตุผลและเพิ่มพูนคาศัพท์ที่เด็กควรรู้จัก เข้าใจเกี่ยวกับ เรขาคณิตที่เป็นสาระสาคัญสาระหนึ่งทางคณิตศาสตร์
และให้เด็กได้รู้ถึงรูปทรงเรขาคณิต เกิดการวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันได้

กรอบแนวคิด
ที่มาของปั:หา
- เด็กก่อนวัยเรียนยังไม่ยังไม่รู้จักการเรียกชื่อของรูปทรงเรขาคณิต
- เด็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถแยกแยะรูปทรงของเรขาคณิตได้
- เด็กก่อนวัยยังไม่สามารถออกเสียง และ เขียนชื่อของรูปทรงเรขาคณิตได้

วิธีแก้ปั:หา
- พัฒนาแอพพลิเคชั่นเสมือนจริงเพื่อช่วงเสริมสร้างการเรียนรู้
- เด็กจะสามารถแยกแยะรูปทรงได้
- เด็กจะฝึกการออกเสียง และ การเขียนชื่อของรูปทรง
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วิธีการการดาเนินการวิจัย

การศึกษาหาข้อมูล
- ศึกษาเรื่อง Open CV

- เก็บรวบรวมข้อมูล

- ศึกษาเรื่อง รูปทรงเรขาคณิต
- ศึกษาเรื่อง Android Studio

- วิเคราะห์และกาหนดขอบเขต
- การออกแบบแอพพลิเคชั่น
- การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
- การทดสอบแอพพลิเคชั่น
- ประเมินผลแอพพลิเคชั่น

ผลการวิจัย
- เด็กได้มีพัฒนาการในด้านความจาที่เพิ่มขึ้น
- เด็กได้มีทักษะในการแยกแยะสิ่งของได้
- เด็กได้มีทักษะในการออกเสียงของรูปทรงต่าง ๆ ได้
- เด็กได้มีทักษะในการเขียนชื่อของรูปทรงต่าง ๆ ได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. โทรศัพท์มือถือรองรับระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์ที่มีกล้อง
2. รูปทรงเรขาคณิต
3. แอนดรอยด์ สตูดิโอ
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนีไ้ ด้ทาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎิบัตกิ ารแอนดรอยด์ โดยมีวธิ ี
การศึกษาและขั้นตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กก่อนวัย
เรียน โดยได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ทาการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Development)[4] และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing)
เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบในขัน้ ตอนต่อไป
2. วิเคราะห์และกาหนดขอบเขตแอพพลิเคชั่น จากข้อมูลที่ได้รวบรวม ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และกาหนด
ขอบเขตของงานวิจัย โดยผู้ใช้สามารถเปิดแอพพลิเคชั่นจากสมาร์ทโฟน ทาการเริ่มใช้งาน แอพพลิเคชั่นสามารถเปิด
กล้องเพื่อให้ผู้ใช้งานสแกนวัตถุรปู เรขาคณิต และแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงข้อมูลรูปเรขาคณิตได้ถูกต้อง
3. การออกแบบแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing)
และ การออกแบบ เพื่อที่จะนามาประยุคใช้ในการแสดงผลให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและ ใช้งานง่าย เพื่อที่จะให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและ ไม่ให้เกิดความยากลาบากต่อการใช้งาน
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4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนาร่วมกับโปรแกรม
แอนดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) ในการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (User Interface) และพัฒนา
แอพพลิ เคชั่น ในส่ ว นพั ฒ นาโรแกรมด้ า นการประมวลผลภาพ ผู้ วิจั ย เลือ กใช้โ อเพ่น ซี วี (Opencv : Open Source
Computer Vision) ซึ่งเป็นไลบรารี่ (Library) สาหรับการโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถประมวลผลภาพได้
5. การทดสอบแอพพลิเคชั่น หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยต้องทาการทดสอบในส่วน
ต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตรงกับขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ หากเกิดข้อผิดพลาดของ
ข้อมูลหรือการแสดงผลในส่วนใดผู้วิจัยต้องทาการแก้ไขเพื่อให้แอพพลิเคชั่นพร้อมและสามารถทางานได้
6. ประเมินผลแอพพลิเคชั่น ในการประเมินผลแอพพลิเคชั่นจากทางผู้ใช้งานได้ผลสรุปว่าผู้ใช้พึงพอใจต่อ
แอพพลิเคชั่น

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของแอพพลิเคชั่น ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพ และ
ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ส่วนของแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 1 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าแรก

ภาพที่ 2 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อธิยายการเล่นข้อ 1
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ภาพที่ 3 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อธิยายการเล่นข้อ 2

ภาพที่ 4 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าเลือกรูปสแกน

จากภาพที่ 1 ภาพของการเริ่มต้นของแอพพลิเคชั่น และ เมื่อทาการกด ปุ่มเริ่มเกมส์ แอพพลิเคชั่นก็
จะทาการพาไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อธิยายการเล่นข้อ 1 ดังแสดงในภาพที่ 2 เมื่อผู้ใช้กดปุ่มต่อไป (NEXT) เพื่อไปยัง
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อธิยายการเล่นข้อ 2 ดังแสดงในภาพที่ 3
จากภาพที่ 4 เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าเลือกรูปสแกนโดยเลือกแบบที่ตอ้ งการสแกนโดยตรงหรือจะทา
การสุม่ โดยเมื่อผู้ใช้ทาการสุ่มรูปแอพพลิเคชั่นจะทาการสุ่มเลือกรูปสลับกันไป

ภาพที่ 5 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้หน้าคาสั่งสแกนรูป
วงกลม

ภาพที่ 6 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าสแกนรูปวงกลม
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ภาพที่ 7 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าคาสั่งสแกนรูป
สี่เหลี่ยม

ภาพที่ 9 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าคาสั่งสแกนรูป
สามเหลี่ยม

ภาพที่ 8 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าสแกนรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 10 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้หน้าสแกนรูป
สามเหลี่ยม
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จากภาพที่ 5 แสดงการสแกนรูปวงกลมเมื่อให้ผู้ใช้ได้ทาการกดตรงข้อความว่าจงสแกนรูปวงกลมก็จะมีเสียง
ออกมาและถ้าผู้ใช้กดปุ่มเริ่มสแกนก็จะเป็นคาสั่งให้ไปยังภาพที่ 6 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าสแกนรูปวงกลม โดยมี
เวลาในการสแกนอยู่ 30 วินาที และ เมื่อเวลาหมดก็จะนาผู้ใช้ไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าหมดเวลาดังภาพที่ 14
เมื่อเวลาหมดแอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเวลาได้หมดลงแล้วและให้การเลือกที่จะสแกนรูปทรง
เดิม หรือ สแกนรูปทรงใหม่ (เมนูหลัก)
จากภาพที่ 7 แสดงการสแกนรูปสี่เหลี่ยมเมื่อให้ผู้ใช้ได้ทาการกดตรงข้อความว่าจงสแกนรูปสี่เหลี่ยมก็จะมี
เสียงออกมาและถ้าผู้ใช้กดปุ่มเริ่มสแกนก็จะเป็นคาสั่งให้ไปยังภาพที่ 8 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าสแกนรูปสี่เหลี่ยม
โดยมีเวลาในการสแกนอยู่ 30 วินาที และ เมื่อเวลาหมดก็จะนาผู้ใช้ไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าหมดเวลาดังภาพที่
14 เมื่อเวลาหมดแอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเวลาได้หมดลงแล้วและให้การเลือกที่จะสแกน
รูปทรงเดิม หรือ สแกนรูปทรงใหม่ (เมนูหลัก)
จากภาพที่ 9 แสดงการสแกนรูปสามเหลี่ยมเมื่อให้ผู้ใช้ได้ทาการกดตรงข้อความว่าจงสแกนรูปสามเหลี่ยมก็
จะมีเสียงออกมาและถ้าผู้ใช้กดปุ่มเริ่มสแกนก็จะเป็นคาสั่งให้ไปยังภาพที่ 10 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าสแกนรูป
สามเหลี่ยม โดยมีเวลาในการสแกนอยู่ 30 วินาที และ เมื่อเวลาหมดก็จะนาผู้ใช้ไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าหมด
เวลาดังภาพที่ 14 เมื่อเวลาหมดแอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเวลาได้หมดลงแล้วและให้การเลือก
ที่จะสแกนรูปทรงเดิม หรือ สแกนรูปทรงใหม่ (เมนูหลัก)

ภาพที่ 11 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าแสดงผลลัพธ์ของ ภาพที่ 12 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้หน้าแสดงผลลัพธ์ของ
รูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
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ภาพที่ 13 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้หน้าแสดงผลลัพธ์ของ
รูปสามเหลี่ยม

ภาพที่ 14 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้หน้าหมดเวลา

เมื่อผู้ใช้ทาการสแกนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมได้ถูกต้องแอพพลิเคชั่นจะแสดงผลลัพธ์ของรูป
วงกลม สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม ที่ตรงกับผู้ใช้สแกน โดยมีทั้งข้อความอธิบายนิยามหรือความหมายของรูปเรขาคณิต
นั่ น ๆ อี ก ทั้ ง ผู้ ใ ช้ ยั ง สามารถกดปุ่ ม เพื่ อ ฟั ง การออกเสี ย งชื่ อ รู ป เรขาคณิ ต ได้ ถึ ง 2 ภาษา ได้ แ ก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 11 12 และ 13 ตามลาดับ
2. ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพ
2.1 การทดสอบการเปิดกล้องถ่ายภาพเพื่อนามาสแกนรูปทรงเรขาคณิต และ หาระยะในการถ่ายภาพที่
เหมาะสมเพื่อนามาสแกน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระยะในการสแกนจานวน 5 ครัง้
การทดลอง (ครั้ง)
ระยะ(ซม.)
1
10
2
20
3
30
4
40
5
50

ผ่าน






ไม่ผ่าน

2.2 การสแกนตั วมาคเกอร์ เพื่อ นามาตรวจสอบความถูกต้อ งโดยการน าภาพที่ ถ่ ายไว้ม าสแกนและ
วิเคราะห์ตามตัวมาคเกอร์ ที่ มาคตัวรูปทรงไว้ ว่าถูกต้องหรือไม่
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3. ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
การวิเคราะห์ ข้อ มู ลและสรุ ปผลการวิจัย ภายหลั ง การเก็บรวบรวมข้อ มู ลจากแบบสอบถามผู้ วิจัยจึงได้
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปของความพึงพอใจด้วยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านที่ตอ้ งการศึกษาพร้อมทั้ง
ค่าเฉลี่ยรวมของแอพพลิเคชั่นสาหรับเกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ ( Rating Scale ) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดี
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยมาก
ผลการส ารวจความพึง พอใจของผู้ใ ช้ง านแอพพลิ เคชั่น สแกนรู ปทรงเรขาคณิ ต บนระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยด์โดยให้ผู้ปกครองของเด็กตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน โดยได้นาข้อมูลมาสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น
รายการประเมิน
ด้านความสวยงามของการออกแบบ
1. สีสันภายในแอพพลิเคชั่น
2. การออกแบบอินเตอร์เฟสสวยงาม
3. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
ด้านข้อมูลของรูปทรงเรขาคณิต
1. ประเภทของรูปทรง
2. ข้อมูลของรูปทรงเพียงพอต่อการเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย
ด้านการทางานของระบบ
1. ความเร็วในการตอบสนองการทางาน
2. การจัดรูปแบบภายในแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการใช้งาน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวม
4. ความสามารถในการเข้าใจถึงรูปทรงเรขาคณิตได้ง่าย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่น

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบน (S.D.)
4.50
4.49
4.48

0.60
0.50
0.62

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

0.50
0.55

ดี

4.49
4.70
4.30
4.50
4.60
4.50
4.60
4.77

0.58
0.48
0.50
0.61
4.62
4.54

ระดับ

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

Proceedings
1250

จากผลการประเมินพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีตอ่ ด้านความสวยงามของการออกแบบ เมื่อแยกเป็นแต่
ละหัวข้อแล้ว พบว่า หัวข้อสีสันภายในแอพพลิเคชั่น ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก
หัวข้อการออกแบบอินเตอร์เฟสสวยงาม ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี และหัวข้อขนาด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม ได้คา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.48 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี เมื่อดูโดยภาพรวมของด้านความ
สวยงามของการออกแบบ ได้คา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.49 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทีมีต่อด้านข้อมูลของรูปทรงเรขาคณิต เมื่อแยกเป็นแต่ละหัวข้อแล้ว
พบว่า หัวข้อประเภทของรูปทรง ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก และหัวข้อ ข้อมูลของ
รูปทรงเพียงพอต่อการเข้าใจ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี เมื่อดูโดยภาพรวมของ
ด้านข้อมูลของรูปทรงเรขาคณิต ได้คา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.50 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทีมีต่อ ด้านการทางานของระบบ เมื่อแยกเป็นแต่ละหัวข้อแล้ว พบว่า
หัวข้อความเร็วในการตอบสนองการทางาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก หัวข้อ
การจัดรูปแบบภายในแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก
หัวข้อความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวม ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก และหัวข้อ
ความสามารถในการเข้าใจถึงรูปทรงเรขาคณิตได้ง่าย ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก
เมื่อดูโดยภาพรวมของด้านการทางานของระบบ ได้คา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.54 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลที่ได้จากการศึกษาในส่วนของแอพพลิเคชั่นทาให้ได้แอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎิบัติ
การแอนดรอยด์ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ แอพพลิเคชั่นสามารถสแกนรูปเรขาคณิตได้ถูกต้อง ส่วน
การทดสอบประสิทธิภาพ จากการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอร์โดยการตรวจจับวัตถุ และส่งผลการ
ค้นหา ให้กับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้อย่างถูกต้องและได้ผลดีตามที่คาดไว้ และส่วนการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เมื่อดูโดยภาพรวมของด้านความสวยงามของการออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 อยู่ในระดับ
เกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี ภาพรวมของด้านข้อมูลของรูปทรงเรขาคณิต ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึง
พอใจที่ดีมาก ภาพรวมของด้านการทางานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่น ได้คา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.54 อยูใ่ นระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดมี าก
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พื้นที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยาโดยใช้การวิเคราะห์
ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Suitable area for elderly community development of Phayao province using
GIS-based Analyses
วิภพ แพงวังทอง1*
Wipop Paengwangthong1*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษานี้ คือ 1) เพื่อสร้างแผนที่ เกณฑ์ข องพื้น ที่ เหมาะสมสาหรั บการพั ฒนาชุ ม ชน
ผู้สูงอายุโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 2) เพื่อระบุพ้ืนที่เหมาะสมโดยใช้ค่าคะแนนรวมจากแผนที่เกณฑ์
ทั้งหมด ซึ่งแผนที่เกณฑ์ทั้ง 7 เกณฑ์ถูกสร้างขึ้นและถูกซ้อนทับกัน ได้แก่ ความใกล้ไกลจากศูนย์ราชการ สถานีตารวจ
ถนนสายหลัก ตลาด สถานีขนส่ง วัด และโรงพยาบาล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนา
ชุมชนผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตาบลดงเจน (อาเภอภูกามยาว) ตาบลศรีถ้อย (อาเภอแม่ใจ) และตาบลดอกคาใต้
(อาเภอดอกคาใต้) และคิดเป็นเนื้อที่ 12,696 10,952 และ 9,818 ไร่ ตามลาดับ
คาสาคั:: พื้นที่เหมาะสม, ชุมชนผู้สูงอายุ, ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์, การศึกษาขั้นต้น, พะเยา

Abstract
The objectives of this study were 1) to generate the criterion map of suitable area for old-aged community
development using geographic information system and, 2) to identify suitable area by overall score of all criterion
maps. 7 criterion maps were generated and overlaid e.g. proximity to government complex, police station, main
road, market, transport station, temple, and hospital. The result showed that suitable areas for old-aged
community development. There were mostly located in Tambon Dong Chen (Phu Kamyao District), Tambon Si Thoi
(Mea Jai District) and Tambon Dok Khamtai (Dok Khamtai District). Their suitable areas further summed up to
12,696, 10,952 and 9,818 Rai, respectively.
Keywords: suitable area, old-aged community, geographic information system, preliminary study, phayao
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Province, 56000.
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บทนา
ปัจจุบันประชากรของประเทศอยู่ในระยะที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปี
หรือมากกว่า) มีจานวนเพิ่มขึ้นจาก 1.21 ล้านคนในปี พ.ศ. 2503 ไปเป็น 4.5 – 5.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2543 และ
คาดหมายว่าจะเพิ่มเป็น 6.8 -7.6 และ 11 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 ตามลาดับ ประการสาคัญของ
การเปลี่ยนแปลงนี้กาลังนาประเทศไทยไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรสูงอายุ” [1]
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีลักษณะเด่นด้านความสงบสุข ประชากรมีชีวิตความเป็นอยูก่ ันอย่างเรียบง่าย [2]
อีกทั้งจังหวัดพะเยายั งเป็น ที่นิยมด้านการท่องเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมและเชิง นิเวศจากนัก ท่อ งเที่ย วทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่แสวงหาความสงบสุขที่เรียบง่ายตามธรรมชาติอีก ด้วย [3] นอกจากนี้การเดินทางที่สะดวกสบายดังเห็น
ได้จากมีทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธินผ่านตัวเมือง ทาให้สามารถเดินทางไปสนามบินและด่านชายแดนที่จังหวัด
เชียงรายได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่งโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในโซนตะวันตกของจังหวัดพะเยา นั่นคือ อาเภอ
เมือง แม่ใจ ดอกคาใต้ และภูกามยาว ซึ่งกาหนดเป็นขอบเขตสาหรับการศึกษาครัง้ นี้
ศักยภาพของพื้นที่ภายในจังหวัดพะเยาสาหรับการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุนั้นนับได้ว่ามีศักยภาพสูง
มาก เนื่องจากลักษณะเด่นส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุคอื ไม่จาเป็นต้องอาศัยอยูใ่ นแหล่งชุมชนหนาแน่น และมักนิยมอาศัย
อยู่ในพื้นที่ชานเมืองและชนบท [4] ประกอบกับจานวนผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาเริ่มมีจานวนมากขึ้นสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ของประเทศ ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพื้นที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนสาหรับ
ผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยาโดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ
เพื่อเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ระดับขั้นต้น (preliminary feasibility study) หรือเป็นแนวทางในขั้นการศึกษาที่ละเอียด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีกระบวนการทางานที่อาศัยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 10.2
และใช้ข้อมูลนาเข้า (input data) ที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งอยู่ในรูปแบบชั้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ของสานักปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม ได้แก่ ถนนสายหลัก
ขอบเขตการปกครอง ตาแหน่ง สถานีตารวจ วัด และโรงพยาบาล นอกจากนี้ ชั้นข้อมูลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ได้แก่
ตาแหน่งสถานีขนส่งสาธารณะหรือท่ารถ ตลาด และศูนย์ราชการ
กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ (ภาพที่ 1) คือ การแบ่งพื้นที่ศึกษาทั้งหมดออกเป็นช่องหรือตารางกริดที่มี
ขนาดช่องละ 40x40 เมตร หรือเรียกว่า แบบจาลองข้อมูลเชิงพื้นที่ แบบราสเตอร์ (rastor format) หลังจากนั้นอาศัย
หลักการแผนที่ผสม (composite map) เพื่อคิดค่าคะแนนรวมในแต่ละช่องกริด (Y) จากค่าคะแนนของเกณฑ์ต่างๆ (X)
ที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนการคิดคานวณค่าเกรดเฉลี่ยของ
นิสิตแต่ละคน รายละเอียดตามสมการ 1 [5,6,7]
Y = W1X1 + W2X2 + W3X3 + …. + WnXn
สมการ 1
โดยที่ Y คือ ค่าคะแนนรวม W คือ ค่าน้าหนักของเกณฑ์ประเมิน และ X คือ ค่าคะแนนของเกณฑ์ประเมิน
อย่างไรก็ตาม ค่าน้าหนักของเกณฑ์ต่างๆที่ใช้สาหรับการศึกษาเบือ้ งต้นครั้งนี้กาหนดไว้เท่ากันทุกเกณฑ์ เปรียบเสมือน
การคิดคานวณค่าเกรดเฉลี่ยของนิสิตแต่ละคนโดยพิจารณาค่าจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาเท่ากัน สาหรับ
ขั้นตอนการศึกษามีรายละเอียดดังภาพและหัวข้อ (ภาพที่ 2) ดังนี้
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ที่มีผลต่อความเหมาะสม
แผนที่เกณฑ์ในรูปชัน้ ข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รวมคะแนนความเหมาะสม
พื้นทีเ่ หมาะสม
ต่อการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ
ภาพที่ 1 กรอบการทางาน

ตาแหน่งศูนย์
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โรงพยาบาล
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คะแนนรวมความเหมาะสมจากทุกเกณฑ์
พืน้ ทีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนผูส้ ูงอายุ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา
1. คัดเลือกเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา โดยอาศัยการค้น คว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] กับเกณฑ์ที่มีผลต่อ
ความเหมาะสมของพืน้ ที่ต่อการพัฒนาเป็นชุมชนผู้สูงอายุภายในพื้นที่ศึกษา
2. สร้างแผนที่เกณฑ์และรวบรวมค่าคะแนนความเหมาะสมของแต่ละเกณฑ์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อเป็นตัวแทนของทั้ง 7 เงื่อนไขที่มีผลต่อความเหมาะสมของพืน้ ทีโ่ ดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 นาชั้นข้อมูลแต่ละชั้นมาทาการวิเคราะห์หาระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างแต่ละพิกเซลภายในชั้นข้อมูล
นั้นและตาแหน่งที่สนใจ ได้แก่ ศูนย์ราชการ สถานีตารวจ ถนนสายหลัก ตลาด วัด โรงพยาบาล และสถานีขนส่ง โดย
ใช้คาสั่ง euclidean distance ของชุดคาสั่ง spatial analyst ในโปรแกรม ArcGIS 10.2
2.2 ทาการแปลงค่าระยะห่างไปเป็นค่าคะแนนความเหมาะสมโดยใช้การแปลงค่ามาตราเชิงเส้น (linear
scale transformation) ซึ่งเป็นวิธีการแปลงค่าข้อมูลดิบไปเป็นค่ามาตรฐานวิธีหนึ่ง สาหรับการศึกษานี้จะใช้หลักเกณฑ์
การแปลงแบบการให้ค่าสูงสุด (maximum score) กับพิกเซลที่มคี ่าระยะห่างน้อยที่สุด กล่าวคือ ยิ่งมีค่าระยะห่างน้อย
เท่าใด ยิ่งมีค่าคะแนนมากเท่านัน้ [5] โดยที่คา่ คะแนนตามการแปลงดังกล่าวจะมีคา่ อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 โดยที่คา่
มากสื่อถึงความเหมาะสมมาก
2.3 ทาการแปลงค่าตามข้อ 2.2 สาหรับทุกเกณฑ์
3. ทาการรวมค่าคะแนนความเหมาะสมของทุกเกณฑ์เข้าด้วยกันโดยการหาค่าเฉลี่ยผ่านการซ้อนทั บชั้น
ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของค่าคะแนนมาตรฐานทั้ง 7 เกณฑ์ อาศัยคาสั่ง Raster Calculator ของชุดคาสั่ง Spatial Analyst
ในโปรแกรม ArcGIS 10.2
4. ทาการคัดเลือกพิกเซลที่มคี วามเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นชุมชนผู้สูงอายุ โดยการลองผิดลองถูกในการ
แบ่งช่วงชั้น (class) จากค่าคะแนนรวมเพื่อให้ได้พ้ืนที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 จากพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
ภายหลังการทดลองพบว่า พิกเซลที่มีคา่ คะแนนอยู่ในช่วง 0.9 ถึง 1.0 ควรถูกจัดให้เป็นพืน้ ที่ที่มีความเหมาะสม
5. ทาการตัดพื้นที่ที่เป็นเมือง ชุมชน และแหล่งน้า ออกจากผลลัพธ์ข้ อ 4 โดยอาศัยคาสั่ง Erase ของชุดคาสั่ง
Analysis
6. ทาการซ้อนทับกันระหว่างชัน้ ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมและขอบเขตตาบล เพื่อแจกแจงพื้นที่เหมาะสมเป็นราย
ตาบลออกมาเป็นข้อมูลตารางเนือ้ ที่

ผลการศึกษา
1. เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุในพืน้ ที่ศึกษา อาเภอเมือง แม่ใจ ดอกคาใต้
และภูกามยาว จังหวัดพะเยา จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าเกณฑ์การประเมินที่เคยใช้ในพื้นที่ศกึ ษาอื่น ๆ
มี ทั้ง หมด 7 เกณฑ์ คื อ ระยะห่ า งจากสถานที่ สาคัญ ได้ แ ก่ ศู น ย์ราชการ สถานีต ารวจ ถนนสายหลั ก ตลาด วัด
โรงพยาบาล และสถานีขนส่ง (ภาพที่ 3)
2. ภายหลังการรวมค่าคะแนนจากเกณฑ์ทั้ง 7 เกณฑ์ (ภาพที่ 3) และคัดเลือกหาพื้นที่เหมาะสม (ภาพที่ 4)
พบว่า พื้นที่เหมาะสมสาหรับพัฒนาเป็น ชุมชนผู้สูงอายุ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 98,843.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของพื้นที่
ศึกษาทั้งหมด 1,318,841.80 ไร่ นอกจากนี้ หากพิจารณาเป็นรายอาเภอจะพบว่า อาเภอเมืองมีพ้ืนที่เหมาะสมคิดเป็น
เนื้อ ที่ 19,957.57 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.51 ของพื้น ที่ ศึก ษาทั้ งหมด ส่ ว นอ าเภอแม่ใ จมีพ้ืน ที่ เหมาะสมคิดเป็ นเนื้อที่
29,713.46 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.25 ของพื้น ที่ ศึก ษาทั้ ง หมด ส่ ว นอ าเภอดอกค าใต้มีพ้ืน ที่ เหมาะสมคิ ด เป็ น เนื้ อ ที่
25,982.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของพืน้ ที่ศึกษาทั้งหมด และสุดท้ายอาเภอภูกามยาวมีพ้ืนที่เหมาะสมคิดเป็นเนื้อที่
23,189.63 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด นอกจากนี้ หากพิจารณาพื้นที่เหมาะสมเป็นรายตาบลจะ
พบว่าตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว มีพ้ืนที่เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ และตาบล
ดอกคาใต้ อาเภอดอกคาใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะสมคิดเป็นเนื้อที่ 12,696.28 10,951.90 และ 9,818.47 ไร่ ตามลาดับ
ส่วนพืน้ ที่เหมาะสมของตาบลอื่นมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา

ระยะห่างจากศูนย์ราชการ

ระยะห่างจากสถานีตารวจ

ระยะห่างจากถนนสายหลัก

ระยะห่างจากตลาด

ระยะห่างจากวัด

ระยะห่างจากโรงพยาบาล

ระยะห่างจากขนส่งสาธารณะ

คะแนนรวมจากทุกเกณฑ์

ภาพที่ 3 พื้นที่ศึกษาและคะแนนความเหมาะสมของพืน้ ที่สาหรับการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ
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ภาพที่ 4 พื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ
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ตารางที่ 1 พื้นที่เหมาะสมรายตาบล
อาเภอ
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ

ตาบล
ดอกคาใต้
ดอนศรีชุม
บุญเกิด
สว่างอารมณ์
สันโค้ง
สันโค้ง
ดงเจน
แม่องิ
ห้วยแก้ว
จาป่าหวาย
ท่าวังทอง
บ้านต๋อม
บ้านตา
บ้านตุ่น
บ้านสาง
แม่ตา๋
แม่ปืม
แม่ใส
เวียง
สันป่าม่วง
เจริญราษฎร์
บ้านเหล่า
แม่ใจ
แม่สุก
ศรีถ้อย
รวม

เนื้อที่
ไร่
9,818.47
6,555.58
3,882.82
3,851.24
199.32
1,675.17
12,696.28
5,686.32
4,807.03
1,260.54
5,219.53
5,134.42
1,012.76
570.64
1,091.55
575.59
59.80
3,391.69
741.16
899.89
4,744.86
9,397.50
2,405.56
2,213.64
10,951.90

ร้อยละ
9.93
6.63
3.93
3.90
0.20
1.69
12.84
5.75
4.87
1.28
5.28
5.20
1.03
0.58
1.10
0.58
0.06
3.43
0.75
0.91
4.80
9.51
2.43
2.24
11.08

98,843.26

100.00

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประเมินความเหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้สูงอายุ
ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาโซนตะวันตกของจังหวัดพะเยาซึ่งมีการเดินทางที่สะดวก ประกอบด้วย 4 อาเภอ คือ อาเภอ
เมืองพะเยา อาเภอแม่ใจ อาเภอดอกคาใต้ และอาเภอภูกามยาว ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากการค้นคว้าเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกเกณฑ์การประเมิน ความเหมาะสมสาหรับพื้นที่ศึกษา รวบรวมชั้นข้อมูลนาเข้าสาหรับ
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ใช้ในกระบวนการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วทาการวิเคราะห์ ความเหมาะสมในแต่ละเกณฑ์โ ดยอาศัยค่า
คะแนนเป็นตัวชีว้ ัดระดับความเหมาะสม เกณฑ์ที่ใช้วัดคือ ระยะห่างจากสถานที่ต่างๆที่มีสาคัญต่อผู้สูงอายุ ได้แก่ ศูนย์
ราชการ สถานีตารวจ ถนนสายหลัก ตลาด วัด โรงพยาบาล และสถานีขนส่ง ภายหลังการรวมค่าคะแนนจากทุก
เกณฑ์พบว่า พื้นที่เหมาะสมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 98,843.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในอาเภอแม่ใจ ดอกคาใต้ ภูกามยาว และเมืองพะเยา ตามลาดับ
การศึกษานี้มีกระบวนการศึกษาคล้ายคลึงกับ วิชัย ล้อเรืองสิน (2550) ซึ่งทาการศึกษาเรื่องเดียวกันในพื้นที่
อาเภอเมืองของจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะเกณฑ์ที่นามาใช้วิเคราะห์และหลักการคิดค่าคะแนนรวม อย่างไรก็ตามสิ่งที่
แตกต่างกันคือ การศึกษานี้ใช้การแปลงค่าระยะห่างไปเป็นค่าคะแนนความเหมาะสมโดยใช้การแปลงค่ามาตราเชิงเส้น
และการวิเคราะห์ของการศึกษาครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานรูปแบบข้อมูลตาราง (ราสเตอร์) ขนาด 40x40 เมตร ซึ่งจะทาให้การ
คานวณรวดเร็วกว่า และมีพ้ืนฐานของหน่วยเชิงพื้นที่ที่เล็กที่สุดในการคานวณอยูท่ ี่ขนาดเท่ากับ 1 ไร่
การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเท่านั้นโดยพิ จารณาจากข้อมูลทุติยภูมิซึ่งอยู่ใน
รู ปแบบชั้นข้ อมู ลระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ เท่ าที่ มีอยู่ในปั จจุ บัน ดั งนั้นการน าไปใช้ประโยชน์ควรมีการส ารวจใน
ภาคสนามเพิ่มเติมอีกครั้ ง นอกจากนี้ส าหรั บการศึกษาต่อยอด ผู้ วิจั ยควรพิจารณาคั ดเลือกเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ อาจจะ
เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าน้าหนักหรือความสาคัญของเกณฑ์ต่างๆด้วยเพื่อทาให้กระบวนการคิดค่าคะแนนความเหมาะสมมี
ความสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมจากผู้สูงอายุด้วย เช่น การกาหนดค่าน้าหนัก [5] โดยวิธี
แบบผู้ติดสินใจหลากหลาย (multiple decision) ที่อาศัยการเปรียบเทียบเกณฑ์ทีละคู่ (pairwise comparison) เป็นต้น
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การวิเคราะห์ผลกระทบของหน่วยประมวลผลกลางต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์ในระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
An analysis of impacts of CPU cores against logging system
performance in the cloud
ไกรยวิชช์ ศุภโสภาพงศ์1* และ วินัย วงษ์ไทย1,2
Kraiyawich Suppasopapong1 and Winai Wongthai1,2
บทคัดย่อ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์มีอัตราใช้งานที่เติบโตขึ้นทุกปี มีหลากหลายบริษัทให้การบริการ
คลาวด์โดยมักเป็นการให้บริการเช่าใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ปัญหาสาคัญของคลาวด์ในยุคปัจจุบัน คือ
ปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือผู้เช่าบริการอาจถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่หวังดี ทั้งนี้ระบบบันทึก
เหตุการณ์หรือ logging system เป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของสาเหตุต่างๆที่อาจก่อให้ เกิ ด
ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ ในระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบน
คลาวด์ เช่น เหตุการณ์ขณะผู้ไม่หวังดีเข้าถึงไฟล์ของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกดังกล่าว
สามารถนาไปเป็นหลักฐานเมื่อเกิดปัญหาบนคลาวด์ แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเพิ่ม
ประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขนึ้ ในบทความนี้จึงนาเอาข้อเสนอแนะใน
งานวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุงและออกแบบการทดลองด้วยวิธีการเพิ่มจานวนของหน่วยประมวลผลกลาง แล้ววิเคราะห์
ว่ามีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์อย่างไร จากนั้นสรุปและอภิปรายผลเกี่ยวกับผลกระทบของ
หน่วยประมวลผลกลางที่มีต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ ข้อสรุปจากงานวิจัยนีส้ ามารถนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกเหตุการณ์ในคลาวด์ได้ และการทดลองด้วยวิธีการเพิ่มจานวนของหน่วยประมวลผล
กลางและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ยังไม่มีการกล่าวในวรรณกรรมใดมาก่อน ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบและทาการทดลองนี้ข้ึนมา โดยบทสรุปหลังการทดลองในงานวิจัยนี้ จะถูกนาไปวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นพืน้ ฐานสาหรับออกแบบระบบ logger ที่สามารถใช้งานบนสภาพแวดล้อมจริง
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ความปลอดภั ย , การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ, ระบบบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ , การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ,
หน่วยประมวลผลกลาง

1

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก 65000
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงอนุพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก 65000
1 Department of computer Science and Information Technology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok Province 65000.
2 Center of Excellence in Nonlinear Analysis and Optimization, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok Province 65000.
* Corresponding author e-mail: kraiyawichs58@email.nu.ac.th

Proceedings
1261

Abstract
Cloud computing or cloud is services that provide computing resources for customers. These resources
can be storages, virtual machines, operating systems, applications, IT infrastructure, and etc. The customers can
access these resources via the Internet. The growth rate of cloud is increased every year. There are IT departments
of many companies or organizations adopt the cloud to solve their IT procurement. However, cloud security is a
big issue against its growth. For example, a customer worries about malicious users may unauthorizedly access
to her business files that are stored in the cloud. A logging system is one of the factors to mitigate risks associated
with cloud security. This system can create evidence to be used to proof that what was going on in the cloud’s
infrastructure, for example who was an accessor of a customer’s particular file in the cloud. Our previous papers
provide performance measurement of logging systems and suggestions. One of the suggestions is that increasing
CPU cores may impact on performance of the systems. This paper provides experiments to study the mentioned
impact. However, we focus on studying, analyzing, giving conclusions of if increasing CPU cores of cloud provider’s
and customer’s machines impact on performance of a logging system. This paper can be a base for logging system
developers to be used to design and develop logging systems in the cloud. In addition, findings in this paper has
not been discussed in the literature.
Keywords: security, cloud, logging system, performance measurement, central processing unit

บทนา
คลาวด์คอมพิวติ้งหรือคลาวด์มีอัตราการใช้งานที่เติบโตขึ้นทุกปี โดยมีหลากหลายบริการจากบริษัทที่ให้การ
บริ การคลาวด์ เช่น Amazon Web Services (AWS) Dropbox Offiece 365 และอื่น ๆ แนวโน้มด้ านการใช้ งานบริ ก าร
คลาวด์มีอัตราการใช้งานเพิ่มมากขึ้น โดยการให้บริการคลาวด์มีรูปแบบการใช้งาน คือ เสียค่าใช้จ่ายเท่ากับจานวน
ทรัพยากรที่ใช้ ด้วยรูปแบบข้างต้นคลาวด์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสาหรับการนาคลาวด์มาประยุกต์ใช้งานด้านไอทีสาหรับ
องค์กร (Chiba, et al., 2016; Surbiryala, et al., 2017) แต่อย่างไรก็ตามปัญหาด้านความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ ยง
ไม่ได้ ส าหรั บการน าคลาวด์ มาใช้ งานจริ ง ดั งนั้นการน าคลาวด์ มาใช้ งานจริ งจึ งต้ องมีการค านึงถึ งความปลอดภั ย
(Surbiryala, et al., 2017) นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ CIO (Chief Information Officer) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านไอทีขององค์กรต่าง ๆ
กังวลว่าความปลอดภัยจะเป็นอุปสรรคต่อการนาคลาวด์มาใช้งานจริงภายในองค์กร (Chiba, et al., 2016) และด้วย 2
เหตุผลข้างต้นที่บอกว่าความปลอดภัยบนคลาวด์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Surbiryala, et al., 2017) และจะเป็นอุปสรรคใน
การนาคลาวด์มาใช้งานจริงในองค์กร (Chiba, et al., 2016) จึงได้มีองค์กร CSA (Cloud Security Alliance) ที่ทาการวิจัยและ
ระบุปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามของคลาวด์ไว้ในรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานความเสี่ยงภัยคุกคามของคลาวด์ปี 2016 หรือที่
เรียกว่า The Treacherous 12 Cloud Computing Top Threats in 2016 (CSA, 2016a, 2016b)
จากรายงานของ CSA ดังกล่าว ซึ่งได้ระบุเกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ (CSA, 2016a, 2016b) ทาให้มี
นักวิจัยหลายท่านได้ทาการวิจัยเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในบทความนี้ผู้วิจัยได้สนใจวิธีการบรรเทาปัญหา
ด้วยระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging systems) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในงานวิจัยของ Chan-in Wongthai และ Moorsel (Chan-in
& Wongthai, 2017; Wongthai & Moorsel, 2016; Wongthai, et al., 2013b) โดยระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นระบบที่
สามารถบันทึกข้อมูลความเป็นไปในระบบคลาวด์ เช่น บันทึกว่าใครเคยเข้าถึงไฟล์อะไร ข้อมูลที่บันทึกได้น้ีจะนาไปเป็น
หลั กฐานเมื่อเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกั บความปลอดภั ยของคลาวด์ ภายในระบบบั นทึ กเหตุ การณ์ จะมีโปรเซสที่ ใช้ บั นทึ ก
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เหตุการณ์ เรียกว่า logger ในบทความนี้จะเน้นไปที่กระบวนการทางานของ logger และเน้นตรวจสอบประสิทธิภาพของ
logger หลังมีการปรับเพิ่มขนาด CPU core1
ในงานวิจัยก่อนหน้า (Wongthai & Moorsel, 2016) ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของ logger และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในงานวิจัยว่าหากมีการเพิ่มขนาดของ CPU core ให้กับ logger จะทาให้ประสิทธิภาพของ logger มีประสิทธิภาพดีขึ้น
เพราะจะส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์ดีข้ึนตามลาดับ บทความนี้จึงได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าว มาออกแบบการทดลอง
ด้วยวิธีการปรับขนาดของ CPU core ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อ logger โดยได้แบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน คือ 1) เครื่องที่ถูก
ตรวจสอบ ในบทความนี้เรียกเครื่องที่ถูกตรวจสอบว่า domU (domain User) 2) เครื่องที่ทาการติดตัง้ logger ในบทความนี้
เรียกเครื่องที่ทาการติดตัง้ logger ว่า dom0 (Domain Zero)
การพัฒนาซอฟแวร์และการทดสอบประสิทธิภาพถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ (Molyneaux, 2014) เช่นเดียวกันกับการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ (Wongthai & Moorsel, 2016; Wongthai & van Moorsel, 2016) ดังนั้นใน
บทความนี้จึงนาเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของ logger ด้วยวิธีการปรับขนาด CPU core และวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับผู้ออกแบบระบบบันทึกเหตุการณ์เพราะจะทา
ให้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและลดต้นทุนได้
บทความนี้นาเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของ logger และนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ
ระบบบันทึกเหตุการณ์ จากนั้นสรุป อภิปรายผลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวางแผน และออกแบบระบบบันทึก
เหตุการณ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ทดสอบประสิทธิภาพของ logger หลังการปรับเพิ่มขนาดของ CPU core ขนาดต่าง ๆ โดยประสิทธิภาพ
ของ logger ขึน้ อยูก่ ับค่าของ sleeping time (รายละเอียดของ sleeping time ถูกกล่าวในหัวข้อ 3.2.1)
2. นาผลทดสอบที่ได้ มาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
หัวข้อนีจ้ ะอธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการทดลอง รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมการทางานของระบบบันทึกเหตุการณ์และการกาหนดขนาดของหน่วยประมวลผลกลางในการทดลอง
โดยในการทดลองได้ทดลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU core Xeon ขนาด 2GB. 4GB. 6GB. 8GB. RAM DDR3
SDRAM 8GB. บนระบบปฏิบัตกิ าร Linux Fedora 16
1. สถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์
ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ โดยสถาปัตยกรรมของ
คลาวด์ที่ใช้ อ้างอิงจากงานของ Wongthai และ Moorsel แสดงในภาพที่ 1 โดยมีการแก้ไขภาพจากงานวิจัยเดิม เพื่อให้

1

หน่วยประมวลผล (Processing Unit) คือ หน่วยที่แปลคาสั่งแล้วทาการประมวลผลคาสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ได้แก่ หน่วย
ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) และหน่วยประมวลผลร่วม (Coprocessor/Chipsets) ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ
CPU เพี ย งอย่ า งเดี ย วเนื่ อ งจากส่ ว นของ CPU จะเป็ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นงานทดลอง ในงานวิ จั ย จะใช้ ค าว่ า CPU core โดย CPU core มี
ความสามารถในการประมวลผลและรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ (Carrick, et al., 2010; Galvin, et al., 2006; เลี้ยงอยู่, et
al., 2553) และเป็นส่วนสาคัญในการประมวลผลของเครื่อง
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สอดคล้ อ งกั บการทดลอง (Wongthai & Moorsel, 2016) โดยจะแบ่ ง การทางานออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1. ส่ ว นของ
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า (domU) 2. ส่วนของผู้ให้บริการ (dom0)

ภาพที่ 1 An Experimental Environment domU and dom0
ที่มา แก้ไขภาพจาก Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016). Performance measurement of logging systems in
infrastructure as a service cloud. ICIC International. 2016, 349.
1.1 ส่วนของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า (domU)
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง คือ หัวข้อที่ 1 ส่วนของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ในภาพที่ 1 คือ ส่วนของ domU ในส่วนนี้
ลูกค้าเป็นเจ้าของ diskU (diskU เป็น virtual disk) ทุกสิ่งที่ถูกจัดเก็บใน diskU จะเป็น virtual disk และใน diskU จัดเก็บไฟล์
ชื่ อ s.txt ซึ่ งเป็ นไฟล์ ส าคั ญของลู กค้ า ภายใน diskU จะจั ดเก็ บไฟล์ อะไรก็ ได้ เช่ น text executable หรื อ database file
กระบวนการทางานภายใน domU มีขั้นตอน คือ 1. ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของ domU และ domU อาจถูกครอบครองโดยผู้ไม่หวังดี
2. รันแอปพลิเคชัน read เพื่ออ่านไฟล์ s.txt ภายใน diskU (เส้นประหมายเลข 2) (โปรเซสคือ โปรแกรมที่ถูกรัน (A.Saha, 2006)
หรือโปรแกรมที่กาลังทางาน (Bryant & O’Hallaron, 2010) 3. เมื่อ read ถูกรัน จากแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเป็นโปรเซส read
โดยกระบวนการท างานเหล่ า นี้ จ ะเรี ย กว่ า กิ จ กรรมในแอปพลิ เ คชั น read ซึ่ ง กิ จ กรรมในแอปพลิ เ คชั น read
มีกระบวนการ ดังนี้ 1. เปิดไฟล์ s.txt 2. อ่านไฟล์และพิมพ์ข้อมูลภายใน s.txt 3. ปิดการทางาน 4. จบการทางาน โดยกิจกรรม
ในแอปพลิเคชัน read เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ภายใน read_mem และ read_mem จะอยู่ใน memU ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งการ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ เรียกว่า การบันทึกประวัติไฟล์สาคัญ โดยภายใน read_mem
ได้จัดเก็บข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 The content of the history of critical file
f_nm

p_id

p_nm

p_ownId

s.txt

4624

read

1002 (alice)

ที่มา (Wongthai, et al., 2013a). Logging solutions to mitigate risks associated with threats in infrastructure as a
service cloud, IEEE, 2014, 166.
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จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน read_mem ดังนี้ 1. f_nm (ชื่อไฟล์ s.txt) 2. p_id (ไอดีของโปรเซส
ที่ถูกรัน 4624) 3. p_nm (ชื่อของโปรเซสที่ถูกรัน read) 4. p_ownId (ชื่อผู้รันโปรเซส alice)
1.2 ส่วนของผู้ให้บริการ (dom0)
จากหัวข้อ 3.1 ได้อธิบายถึงสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ สภาพแวดล้อมและ
กระบวนการทางานของระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยในภาพที่ 1 จะแบ่งการทางานเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของ
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าซึ่งจะถูกกล่าวในหัวข้อ 1.1 และ 2. ส่วนของผู้ให้บริการซึ่งจะถูกกล่าวในย่อหน้าถัดไป
ในย่อหน้านี้จะอธิบายการทางานในส่วนที่ 2. ส่วนของผู้ให้บริการ โดยกระบวนการทางานในส่วนของผู้
ให้บริการ จะอยู่ในส่วนของ dom0 ภายใน dom0 ได้ติดตั้ง logger สาหรับใช้บันทึกเหตุการณ์ โดยกระบวนการทางาน
ของ logger มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1. รัน logger (หมายเลข 1’ ในภาพที่ 1) จากนั้น logger จะเรียกใช้ libVMI เพื่อเข้าไป
ใน memU ฝั่ง domU (หมายเลข 2’ ในภาพที่ 1 ซึ่งถือเป็นขั้นที่ 2) โดย libVMI เป็น library ในภาษา C ที่ถูกเขียนเพื่อให้
สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลที่ถูกจัดเก็บภายใน read_mem ใน memU ได้ (ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน read_mem ได้ถูกอธิบาย
ไว้ในตารางที่ 1) ต่อมา ขั้นที่ 3. หลังจาก logger เรียกใช้ libVMI เพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน read_mem แล้ว
logger จะนาข้อมูลใน read_mem มาจัดเก็บลงในล็อกไฟล์ (log file) disk0 (หมายเลข 3’ ในภาพที่ 1)
ภาพรวมในหัวข้อนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ การทางานใน domU และ
dom0 โดยในหัวข้อ 1.1 ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ซึ่งกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read
ดังกล่าว จะถูกปรับปรุงเพื่อนาไปใช้ในการทดลอง ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ 3.2 ถัดไป
3.2 sleeping time และ accuracy
ความหมายของ sleeping time และ accuracy ได้ ถู ก นิย ามไว้ใน Wongthai Chan-in และ Suppasopapong
(Chan-in & Wongthai, 2017; Suppasopapong & Wongthai, 2017) ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปไว้ดังหัวข้อต่อไปนี้
3.2.1 sleeping time
จากข้อสรุปในหัวข้อ 3.1 ได้กล่าวว่าจะมีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read เพื่อใช้ในการทดลอง ในหัวข้อนี้จึง
ได้อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read ด้วยการเพิ่มค่า sleeping time ก่อนนาแอปพลิเคชัน read ไปใช้ใน
การทดลอง ซึ่ง sleeping time คือ ค่าเวลาค่าหนึ่งที่ถูกกาหนดเพิ่มในกระบวนการทางานของกิจกรรมในแอปพลิเคชัน
read (กิจกรรมในแอปพลิเคชัน read ถูกกล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1 ย่อหน้าที่ 2 ส่วนสุดท้ายของย่อหน้า) โดยในกระบวนการ
ปรับปรุงแอปพลิเคชัน read จะเพิ่มค่า sleeping time ก่อนการปิดโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนการทางาน ดังนี้ 1. เปิดไฟล์
2. อ่านไฟล์และพิมพ์ข้อมูลใน s.txt 3. ในส่วนของก่อนการปิดการทางาน จะกาหนดเวลา x ms (millisecond) เช่น
x = 60 ms เพื่อไม่ให้โปรเซสปิดการทางานทันทีแต่จะให้ปิดการทางานหลัง 60 ms (ดังนั้น 60 ms เรียกว่า sleeping
time) 4. ปิดการทางาน 5. จบการทางาน วิธีการทั้งหมดนี้เป็นการรันแอปพลิเคชัน read เพียง 1 ครั้ง ในการทดลอง
ผู้วิจัยได้รันแอปพลิเคชัน read 1000 ครัง้ จานวน 10 รอบ
3.2.2 accuracy
ผู้วิจัยได้ทดสอบรัน logger ให้ตรวจจับไฟล์ชื่อ s.txt เมื่อมีการรันโปรเซส read จานวน 100 ครั้ง หาก logger
สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้ครบ 100 ครั้ง นั้นคือ logger มีค่าความแม่นยาหรือ accuracy 100% ค่าความแม่นยา
ของ logger สามารถมีได้ตั้งแต่ 0%-100% ถ้าหาก logger ไม่สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้เลย นั้นคือ ค่าความ
แม่นยาของ logger เป็น 0% ในการทดลอง ถ้าหาก logger ไม่สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้จะเรียกว่า “miss” และ
เมื่อ logger สามารถตรวจจับได้จะเรียก “hit” คาว่า miss รวมถึงการเกิดจาก logger ทางานมีปัญหาอีกด้วย ดังนั้น
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ถ้ารัน logger ไปจับไฟล์ช่ือ s.txt เมื่อมีการรันโปรเซส read จานวน 100 ครั้ง และ logger ตรวจจับไฟล์ s.txt ได้ 80
ครัง้ (hit = 80) นั้นหมายความว่า logger มีค่าความแม่นยาที่ 80% (accuracy = 80%)
หัวข้อ 3.2 นี้ได้อธิบายเกี่ยวกับค่าของ sleeping time และ accuracy ซึ่งเป็นค่าที่จะถูกนาไปใช้ในการทดลอง
โดยค่า accuracy เป็นค่าที่ใช้วัดประสิ ทธิ ภาพของ logger ประสิทธิภาพของ logger ที่ดี ค่า accuracy จะใกล้เคีย ง
100% ในการทดลองนี้ผู้วิจัยจะใช้ค่า accuracy 100% เท่านั้น ดังนั้น คาว่า accuracy ในงานทดลองจึงมีค่า 100%
ที่คา่ sleeping time = x ms (ค่า sleeping time ที่ดตี อ้ งมีเวลาใกล้เคียง 0 ms.)
3.3 วิธีดาเนินการ
ในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการดาเนินการตั้งแต่กระบวนการหาค่า sleeping time การนาค่า sleeping time ไปใช้
ในการทดลอง และการกาหนดขนาดของ CPU core ในแต่ละส่วนของการทดลอง โดยในการทดลองนี้จะใช้ผลการทดลอง
ของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016) ก่อนหน้ามาเป็นกรณีศึกษาและออกแบบการทดลอง โดยจุดมุง่ หมายในการ
ทดลองนี้ คือ การทดสอบประสิทธิภาพของ logger เมื่อมีการกาหนดขนาดของ RAM ให้กับ domU และ dom0 โดยค่า
sleeping time ที่กาหนดในการทดลองได้มาจากการอ้างอิงงานวิจัยของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016) ซึ่งได้ทา
การทดลองวัดประสิทธิภาพของ dom0 โดยใช้ CPU core ของ dom0 ขนาด 4 core และผลการทดลองค่า sleeping time
ที่ดที ี่สุดอยูท่ ี่ 65 ms ผู้วิจัยจึงนาเอาค่า sleeping time 65 ms มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบการทดลอง โดยการปรับค่า
sleeping time ในการทดลองของผู้วิจัยเริ่มจากเซตค่า sleeping time ไว้ที่65 ms (จุดประสงค์ในการทดลองต้องการค่า
accuracy = 100% เท่านั้น และค่า sleeping time ต้องใกล้เคียง 0 ms ที่สุด จึงถือว่า logger มีประสิทธิภาพดี) ถ้าหาก
logger มี ค่ า accuracy 100% จะท าการปรั บ เวลาใน sleeping time ลง โดยจะปรั บ เวลาลงที ล ะ 1 ms แต่ ถ้ า หาก
ค่า accuracy ไม่ใช่ 100% ก็จะปรับเวลาใน sleeping time ขึ้นทีละ 1 ms เพื่อให้เวลาใน sleeping time นานขึ้น จนกระทั่ง
logger มีค่า accuracy 100% ในการทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน domU
หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการปรับขนาดของ CPU core ใน domU โดยผู้วิจัยเริ่มการทดลองจากการตั้ง
ค่าขนาด CPU core ของ dom0 ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยที่ dom0 เป็นขนาดคงที่ (ขนาดคงที่ หมายถึง
การกาหนดขนาดของ CPU core โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงขนาด) และปรับขนาด CPU core ของ domU ให้มีขนาดระหว่าง
1 core ถึง 8 core โดยที่ domU จะเป็นขนาดที่เปลี่ยนแปลง (ขนาดที่เปลี่ยนแปลง หมายถึง การกาหนดขนาดของ CPU
core เป็นขนาดที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 1 core ถึง 8 core โดยแสดงผลเปรียบเทียบบนขนาดคงที่) เช่น กาหนดให้ขนาด
CPU core ของ dom0 (ขนาดคงที่) มีขนาด 8 core และ ขนาด CPU core ของ domU (ขนาดที่เปลี่ยนแปลง) มีขนาด
ระหว่าง 1 core ถึง 8 core (d08c-u1c d08c-u2c d08c-u3c d08c-u4c d08c-u5c d08c-u6c d08c-u7c และ d08cu8c) เมื่อกาหนดขนาดของ CPU core แล้ว ผู้วิจัยจะกาหนดค่า sleeping time เพื่อใช้ในการทดลอง (วิธีการหาค่า
sleeping time อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3 ในส่วนสุดท้าย) เมื่อทาการทดลองบน CPU core dom0 ขนาด 8 core เสร็จ จะ
ปรับค่า CPU core ของ dom0 ลงเป็น 7 core 6 core 5 core 4 core 3 core 2 core และ 1 core ตามลาดับ จากนั้นใช้
กระบวนการทดลองเดิม เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ logger ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
3.2 ส่วนที่ 2 การปรับขนาดของ CPU core ใน dom0
หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการปรับขนาด CPU core ใน dom0 โดยผู้วิจัยจะตั้งค่าการทดลองโดยกาหนด
ขนาดของ dom0 และ domU ดังนี้ ตัง้ ค่าขนาดของ dom0 ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core และตัง้ ค่าขนาดของ domU
มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core เช่นเดียวกัน ในการทดลองได้กาหนดค่า domU เป็นขนาดคงที่ dom0 เป็นขนาดที่ถูก
เปลี่ยนแปลง เช่น กาหนดขนาดของ domU เป็น 1 core และกาหนดขนาด ของ dom0 ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core
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(u1c-d01c u1c-d02c u1c-d03c u1c-d04c u1c-d05c u1c-d06c u1c-d07c และ u1c-d08c) หลังจากกาหนดขนาดของ
CPU core แล้ว ก็จะกาหนดค่า sleeping time เมื่อทาการทดลองปรับขนาดของ dom0 ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บน
domU ขนาด 1 core เสร็จแล้ว ก็จะทาการ เพิ่มขนาด CPU core ของ dom0 ให้มีขนาด 2 core 3 core 4 core 5 core 6 core
7 core และ 8 core ตามลาดับ และใช้กระบวนการทดลองเดิม เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ผลการศึกษา
1. การปรับขนาดของ CPU core ใน domU
จากหัวข้อ 3.3.1 ในส่วนที่ 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน domU ผลการทดลอง คือ เมื่อมีการเพิ่มขนาด
ของ CPU core ใน domU แล้วค่า sleeping time มีค่าใกล้เคียงกันส่งผลให้ประสิทธิภาพของ logger คงเดิม ช่วงเวลา
ของ sleeping time ถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างไม่เกิน 10 ms ผู้วิจัยนิยามให้ logger มีประสิทธิภาพคงเดิม
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จากภาพที่ 2 จะใช้กราฟแท่งแสดงผลการทดลองโดยจะกาหนดแกน X แทนด้วยขนาด CPU core ของ dom0
ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บนแกน Y แสดงค่าของ sleeping time และกราฟแท่งแทนขนาด CPU core ใน domU
ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยจะกาหนดกราฟแท่งสีดาซ้ายสุดของแต่ละ dom0 แทนด้วย domU ขนาด 1 core (u1c)
กราฟแท่งลาดับถัดมาแทนด้วย domU ขนาด 2 core (u2c) ลาดับถัดมาแทนด้วย domU ขนาด 3 core (u3c) domU ขนาด
4 core (u4c) domU ขนาด 5 core (u5c) domU ขนาด 6 core(u6c) domU ขนาด 7 core (u7c) ตามลาดับจนถึงกราฟแท่ง
สีเทาในลาดับสุดท้ายของแต่ละ dom0 แทนด้วย domU ขนาด 8 core (u8c) กราฟจะแสดงในลักษณะเปรียบเทียบทีละชุด
โดยขนาด CPU core ของ dom0 เป็ นค่ าคงที่ และกราฟแท่ งบนแกน x จะแสดงขนาด CPU core ของ domU เป็ นค่ าที่
เปลี่ยนแปลง เช่น ในชุด CPU core ของ dom0 ขนาด 1 core (d01c) และ CPU core ของ domU ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8
core (u1c-u8c) น ามาเปรี ยบเที ยบกั น (d01c-u1c d01c-u2c d01c-u3c d01c-u4c d01c-u5c d01c-u6c d01c-u7c และ
d01c-u8c) จะเห็นว่าค่าเวลาใน sleeping time ของ d01c จะมีความต่างของช่วงเวลาอยู่ที่ 62-65 ms ค่า sleeping time
ใกล้เคียงกันจึงทาให้ประสิทธิภาพของ logger คงเดิม สาเหตุที่ในการทดลองค่าของ sleeping time ใกล้เคียงกันเกิดจาก
การทางานของโปรเซส logger จะถูกประมวลผลบน dom0 หรือเครื่องผู้ให้บริการและเมื่อเพิ่มขนาดใน domU เครื่อง
ผู้ใช้บริการ จึงไม่ส่งผลต่อการทางานของโปรเซส logger เพราะเป็นการทางานคนละส่วน
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2. การปรับขนาดของ CPU core ใน dom0
จากหัวข้อ 3.3.2 ในส่วนที่ 2 การปรับขนาด CPU core ใน dom0 ผลการทดลอง คือ การเพิ่มขนาดของ CPU
core ให้กับ dom0 เกิดกราฟคล้ายระฆังคว่าดังภาพที่ 3 จุดที่ดีที่สุดเมื่อ CPU core dom0 มีขนาด 1 core และ 8 core
sleeping time (millisecond)
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จากภาพที่ 3 จะใช้กราฟแท่งแสดงผลการทดลองโดยกาหนดแกน X แทนด้วยขนาดของ CPU core ใน domU
ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บนแกน Y แสดงค่า sleeping time และกราฟแท่งแสดง CPU core ของ dom0 ขนาด
ระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยลักษณะของกราฟจะแบ่งเป็นชุด ชุดละ 8 แท่ง ดังนี้ กราฟแท่งสีดาฝั่งซ้ายสุดแต่ละ
CPU core ของ domU แทนด้วย dom0 ขนาด 1 core (d01c) ลาดับถัดมาแทนด้วย dom0 ขนาด 2 core (d02c) 3 core
(d03c) 4core (d04c) 5 core (d05c) 6 core (d06c) 7 core (d07c) ตามลาดับและกราฟแท่งสีเทาฝั่งขวาสุดของแต่
ละ CPU core domU แทนด้วย CPU core ขนาด 8 core (d08c) โดยกราฟนี้จะแสดงการเปรียบเทียบเมื่อเพิ่ม CPU core
ใน dom0 แล้วจะมีลักษณะที่คล้ายระฆังคว่า วิธีการเปรียบเทียบสามารถดูได้จากกราฟทีละชุดโดยให้ domU มีขนาด
คงที่ dom0 มีขนาดที่เปลี่ยนแปลงระหว่าง 1 core ถึง 8 core เช่น เมื่อกาหนดขนาด domU คงที่ให้มีขนาด 1 core และ
dom0 มีขนาดที่เปลี่ยนแปลง ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core (d01c-u1c d02c-u1c d03c-u1c d04c-u1c d05cu1c d06c-u1c d07c-u1c และ d08c-u1c จะสั ง เกตได้ ว่า เมื่อ dom0 มีข นาด 1 core ค่ า ของ sleeping time มีเวลา
ใกล้เคียง 0 ms เมื่อเพิ่มขนาด CPU core เป็น 2 core จนถึง 7 core ค่า sleeping time จะค่อย ๆ เพิ่มและลดลงอีกครั้ง
เมื่อ CPU core มีขนาด 8 core ทาให้ได้กราฟที่มีลักษณะคล้ายระฆังคว่า ที่ค่า sleeping time ดีที่สุดเมื่อ CPU core
ของ dom0 มีขนาด 1 core และ 8 core เนื่องจากเหตุผลที่แท้ จริงของกราฟที่มีลักษณะคล้ายระฆังคว่าในภาพที่ 3
อาจต้องมีการทดลองเพิ่ม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของงานวิจัยนี้ ดังนั้นผู้วิจัยขอสรุปความน่าจะเป็นเรื่องระฆังคว่า
ดังกล่าว เฉพาะส่วนหัวกับส่วนท้ายของระฆังคว่าเนื่องจากเป็นส่วนที่แสดงว่าประสิทธิของ logger ดีที่สุด ดังนั้น
สาเหตุของการเกิดกราฟลักษณะระฆังคว่าในการทดลองสามารถอธิบายได้ 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของ CPU core ที่ถูก
กาหนดให้เป็น 1 core และ 2. ส่วนของ CPU core ที่ถูกกาหนดให้เป็น 8 core โดยได้ขอ้ สรุปดังนี้
1. ส่วนของ CPU core ที่ถูกกาหนดให้เป็น 1 core มีค่า sleeping time ต่าซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพของlogger
มีค่าดีที่สุด ซึ่งน่าเกิดจากการทางานของระบบปฏิบัติการที่มีการจัดสรร CPU core สาหรับการทางานให้กับโปรเซส
โดย Avudaiyappan & Abdallah อธิบายไว้ว่าที่แต่ละ CPU core จะมีแคช1 L1 และ L2 สาหรับการทางานเฉพาะภายใน
1

แคช (cache) คือ หน่วยความจาชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีความเร็วในการเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูลที่สงู โดยจะมีหน้าที่ในการเก็บ พัก ข้อมูล
ที่มีการใช้งานบ่อย ๆ เพื่อเวลาที่ CPU ต้องการใช้ข้อมูลนั้น ๆ จะได้ค้นหาได้เร็ว โดยที่ไม่จาเป็นที่จะต้องไปค้นหาจากข้อมูลทั้งหมด
(Cache, 15 Mar. 1999)
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CPU core ของตนเอง และมีการแชร์แคช L3 เป็นแคชร่วมสาหรับการทางานของทุก CPU core (L1, L2 และ L3 คือ
แคช) ดังภาพที่ 4 (กรอบสีเทาแต่ละอันเขียนว่า Core P#0 ถึง Core P#7 จะเป็นจานวน CPU core ทั้งหมด 8 core และ
กล่องสีขาวของแต่ละ CPU core หมายถึงแคช) (Avudaiyappan & Abdallah, 2014, 2017) จากที่ Avudaiyappan &
Abdallah กล่าวไว้ข้างต้น ดังนัน้ ผู้วจิ ัยเห็นว่าเมื่อมีการกาหนด CPU core เป็น 1 core โปรเซส logger ก็จะทางานภายใน
CPU core เดียวและมีการเรียกใช้แคชเพียง L1 และ L2 เท่านัน้ ทาให้ประสิทธิภาพดีเพราะ CPU core จะสามารถโหลด
ข้อมูลจากแคชได้ทันที โดยที่ไม่ต้องมีการสลับการทางานไปยังแคชของ CPU core ตัวอื่น ๆ
แต่ถ้าหากมีการกาหนด CPU core เพิ่มจาก 1 core เป็น 2 core ไปจนถึง 8 core การจัดสรร CPU core โดย
ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวกาหนดให้ โปรเซส logger ไปทางานบน CPU core ใด CPU core หนึ่ง เมื่อทางานเสร็จ 1
รอบ (การทางานเสร็จ 1 รอบ คือ เมื่อรันโปรเซส logger 1 ครั้งและโปรเซส logger สามารถค้นหาโปรเซส read เจอ
และแสดงข้อมูลภายในของโปรเซส read ได้) และการทางานรอบถัด ๆ1 ไปอาจจะมีการสลับไปใช้ CPU core อื่น ทาให้
ต้องการเสียเวลาในย้ายข้อมูลใน L1 และ L2 ของ CPU Core หนึ่งไป L1 และ L2 ของอีก CPU core อีกอันหนึ่ง ซึ่งย้าย
โดยทาผ่าน L3 ดังนัน้ อาจทาให้ประสิทธิภาพของ logger ลดลง เมื่อมีการสลับการทางานจาก CPU core หนึ่งไปยังอีก
CPU core หนึ่ง
ยกตั วอย่างเช่น เมื่อ โปรเซส logger ทางานบน CPU core 0 (ดู ภาพที่ 4 บริ เวณกล่ องที่ เขี ยนว่า Core P#0)
เมือ่ logger ดังกล่าวทางานเสร็จ 1 รอบ ต่อจากนัน้ ระบบปฏิบัตกิ ารจะเป็นตัวกาหนดให้โปรเซส logger ทางานที่ CPU core
เดิมหรืออาจจะมีการสลั บไปทางานยัง CPU core อื่น ทาให้ประสิทธิ ภาพของlogger ลดลง เพราะระบบทั้ งหมดต้ อง
เสียเวลาในการสลับไปทางานบน CPU core อื่น เนื่องจากต้องมีการย้ายข้อมูลดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

ภาพที่ 4 Architectures of CPU core
2. สาเหตุ ที่ CPU core ที่ ถู ก ก าหนดให้ มี ข นาด 8 core ส่ ง ผลให้ ประสิ ทธิ ภ าพของ logger ดี เหตุ ผ ลอาจ
เนื่องมาจากเมื่อระบบมีจานวน CPU core8 core และใช้เต็มจานวน ระบบปฏิบัติการอาจจัดสรร CPU core ให้กับ
โปรเซสทั้งหมดในระบบ ซึ่งขณะนี้ระบบที่มีจานวน CPU core จานวนมากขึน้ เมื่อเทียบกับการมีแค่ 1 core ดังนั้นทาให้
การทางานของ logger ภายใต้การจัดการของระบบปฏิบัตกิ ารมีโอกาสสลับการทางานของ logger จาก CPU core เดิม
เมื่ อ มี ก ารรั น โปรเซส logger ครบ 1 รอบ ไปเป็ น CPU core อื่ น ซึ่ ง การสลั บ ดั ง กล่ า วนี้ มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ น้ อ ย
เนื่องจากว่าขนาด CPU core 8 core มีจานวน CPU core ที่มาก ทาให้โปรเซสอื่นๆ กระจายการทางานไปทุกๆ core ซึ่ง
อาจไม่จาเป็นต้องย้ายโปรเซสใด ๆ ไปมาระหว่าง CPU core ซึ่งตรงกับทฤษฎีของระบบปฎิบัติการที่ อัจจิมา สุธีและพี
1

ในการทางานของ logger ไม่ได้รัน 1 รอบแล้วโปรเซสถูกสลับการทางานระหว่าง CPU core ความจริง คือ มันอาจถูกแบ่งเป็น 2 โปรเซส
แล้วทางานคนละ CPU core กัน แต่ในการอธิบายในงานทดลองนี้ ขอสมมุตว่า เมื่อโปรเซส logger ทางาน 1 รอบ โปรเซส logger จะรัน
บน CPU core เดียวกัน โดยที่โปรเซส logger ไม่ได้ถูกแยกให้ทางานคนละ CPU core
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รพรได้กล่าวไว้ (เลีย้ งอยู,่ et al., 2553) ดังนัน้ ในการทดลองในหัวข้อ 4.2 การปรับขนาด CPU core ใน dom0 นี้ อาจจะ
ทาให้โปรเซส logger มีโอกาสที่จะใช้ CPU core เดิมในการประมวลผลมากขึ้นทาให้ประสิทธิภาพ logger ดีสุดเพราะ
sleepign time ต่าสุด ดังแสดงไว้ในกราฟรูปที่ 3 ดังได้อธิบายไว้ในส่วนของย่อหน้าแรกของหัวข้อ 4.2 .ในส่วนแรกได้
กล่าวนาว่าการเพิ่มขนาดของ CPU core ให้กับ dom0 ทาให้เกิดกราฟคล้ายระฆังคว่า จุดที่ดีที่สุดเมื่อ CPU core dom0
มีขนาด 1 core และ 8 core

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการทดลองเมื่อนามาวิเคราะห์ผลกระทบของ CPU core ต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ แล้วจะสามารถแยก
ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้
 ในส่วนที่ 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน domU (ส่วนของผู้ใช้) หลังการทดลองปรั บขนาด CPU core
ขนาดต่าง ๆ แล้ วผลปรากฏว่า logger มีประสิ ทธิ ภาพคงเดิ มส่ งผลให้ ประสิ ทธิ ภาพของระบบบั นทึ กเหตุ การณ์ ไม่
เปลี่ยนแปลง
 ในส่วนที่ 2 การปรับขนาดของ CPU core ใน dom0 (ส่วนของผู้ให้บริการ) ในงานเดิมของ Wongthai (Wongthai
& Moorsel, 2016) ได้ให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยว่าหากมีการเพิ่ม CPU core ประสิทธิภาพของ logger จะดีขึ้น ส่งผลให้
ระบบบันทึกเหตุการณ์มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ในการทดลองเมื่อทดสอบเพิ่ม CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการผลการ
ทดลองที่ได้ ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของ CPU core มีขนาดที่ 1 core และ 8 core ทาให้ได้ข้อสรุปว่าการเพิ่มขนาดของ CPU
core ให้ในส่วนของผู้ให้บริการประสิทธิภาพของ logger ไม่ได้ดีข้นึ เสมอไป
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการวิเคราะห์ผลกระทบของ CPU core ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์ เมื่อทาการทดลองทาให้ทราบว่าการปรับขนาด CPU core ในส่วนของผู้ใช้จะไม่ส่งผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบบัน ทึกเหตุการณ์ และเมื่อปรับขนาด CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในระบบบันทึกเหตุการณ์โดยประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีสุดในการทดลองเมื่อ CPU core
ของ dom0 มีขนาด 1 core และ 8 core
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The develop web application service for academic position request with
responsive web design case study in Chiang Rai college.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพั ฒนาเว็ บแอพพลิ เคชั่นระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการ ด้วยเทคนิค
Responsive Web Design เนื่องจากระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการเดิมเป็นระบบที่ดาเนินงานด้วยเอกสารทั้งหมด ทา
ให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร ปัญหาการตอบรับผลการตรวจของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
และปัญหาระยะเวลาดาเนินงาน โดยเป้าหมายของการพัฒนาระบบขอตาแหน่งทางวิชาการวิทยาลัยเชียงรายนี้ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้ต้องการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
จากการศึกษาการนาเทคโนโลยี Responsive Web Design มาพัฒนาส่วนต่อประสานของเว็บแอพพลิเคชั่น
เซอร์วิสขอตาแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษา วิทยาลัยเชียงราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมากและมีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.12 และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย
ทุ ก ด้ า นเท่ า กั บ 3.02 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทคโนโลยี Responsive Web Design สามารถน าไปประยุ ก ต์ พั ฒ นาเว็ บ
แอพพลิเคชั่นเซอร์วสิ การขอตาแหน่งทางวิชาการ ได้เป็นอย่างดี และสามารถนาไปพัฒนาเว็บแอบพลิเคชั่นด้านอื่น ๆ
ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
คาสาคั:: เว็บไซต์, เว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิส, ระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการ
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Abstract
The purpose of this research is to the development web application service for the academic position
request with the responsive web design case study at Chiang Rai College. Because of the old academic position
request system was a document-based system. It causes so many problems, such as, the problem of document
storage, the problem of receiving the results from committees and the problem of operation duration. The goal of
development this academic position request system at Chiang Rai College to facilitate for the professors who want
to request for academic positions.
The study of responsive web design technology to develop a graphic user interface for web application
service for academic position request case study Chiang Rai College. The results showed the sample had a
satisfactory at excellence level and the average score was 4.12. The expert group had a satisfactory at a good
level and the average score was 3.02. This can be concluded that the web applications for academic position
request using the responsive web design technique are efficient and can apply responsive web design techniques
to develop different web applications in a variety and effective.
Keywords: web application, responsive web design

บทนา
ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆมีการพัฒนาทางด้านการประกันคุณภาพสูงมากขึ้น อันเนื่องมากจากเพื่อเป็น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการเรี ย นการสอนรวมไปบุ ค ลากรสายวิ ช าการ และการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาสถาบันให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
นัน้ ๆ ให้มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญมากโดย เห็นได้จากหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ทั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ต่างบรรจุให้มีการพัฒนาคณาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจประเมิน
จากความสาคัญดังกล่าวได้มกี ารพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้
มีการขอตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น เช่น กมลวรรณ์ โตวงษ์ [1] พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการ
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น ASP.Net เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อนาไปใช้งาน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การจัดเตรียม
เอกสาร การป้ อนข้ อมู ล และระบบสามารถแจ้ งให้ คณาจารย์ผู้ย่ืนขอฯ ให้ ทราบถึ งความคื บหน้าของการพิจารณา
การทางานของฝ่ายเลขนุการฯ เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพและให้ความสาคัญต่อเรื่องที่ดาเนินอยู่ ซึ่งเป็นการสร้าง
แรงจู งใจและความเชื่อมั่ นให้ แก่ ผู้ ย่ืนขอฯ เพราะการใช้เวลาการด าเนินงานนานเกิ นไป ทาให้ เกิ ดความไม่มั่ นใจต่อ
กระบวนการพิจารณา แต่ยังมีปัญหาในการใช้งานดังนี้
1. การใช้คาสั่งบางคาสั่งที่ยังใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเช่น การแสดงผลลาดับของข้อมูลที่ป้อน
2. ยังไม่คลอบคลุมงานทั้งหมดของการยื่นขอกาหนดตาแหน่งได้
ปัจจุบันได้มีการใช้งานที่แพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน
ของเรา อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทาให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้
จ ากั ดอยู่ แค่ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ เพี ยงอย่ างเดี ยวอี กต่ อไปแล้ ว จากการส ารวจของส านั กงานพั ฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 (Thailand
Internet User Profile 2016) พบว่า อันดับ 1 คือ สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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โดยมีจานวนผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 85.5 และมีจานวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน อันดับ 2 คือ
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลร้อยละ 62 และมีจานวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4 ชั่วโมงต่อวัน อันดับ 3 คือ คอมพิวเตอร์
พกพาร้อยละ 48.7 และมีจานวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.7 ชั่วโมงต่อวัน อันดับ 4 คือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ร้อย
ละ 30 และมีจานวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 ชั่วโมงต่อวัน และอันดับที่ 5 คือ สมาร์ตทีวีร้อยละ 19.8 และมี
จานวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.7 ชั่วโมงต่อวัน [2] จากการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มขี นาดหน้าจอที่หลากหลายทาให้
เกิดปัญหาการแสดงผลของเว็บไซต์ เช่น ปัญหาการเปิดเว็บไซต์ที่เปิดจากคอมพิวเตอร์มี สัดส่วนการแสดงผลต่างจาก
เว็บไซต์ที่เปิดจากสมาร์ตโฟนเนื่องจากเว็บไซต์นั้นออกแบบการแสดงมาเพื่อการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอขนาด
ใหญ่เท่านัน้ เป็นต้น ทาให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์ โดย Wenhui PENG และ Yaling ZHOU [3] ได้วิจัยและออกแบบ
เว็บไซต์ด้วยเทคนิคการตอบสนอง(Responsive Web Design) เพื่อรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พบว่าการใช้
เทคนิคการตอบสนองสาหรับการออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทาให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ใช้งานที่ดี
ต่อการใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่ยังมี 2 ประเด็นใหญ่ เพื่อการพัฒนาต่อไปคือ 1. การร้องขอทรัพย์กรที่มากเกิน
ข้อจากัดของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเว็บไซต์ที่เรียกใช้งาน 2.ความแตกต่างของการออกแบบด้วยเทคนิคตอบสนอง
อาจจะไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ทุกประเภท และจาเป็นจะต้องใช้เทคนิตใหม่ๆ เพื่อนาปรับปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
และ Azham Hussain และ Emmanuel Mkpojiogi [4] ได้วิจัย ประสิทธิภาพของการออกแบบเว็บด้วยเทคนิคการตอบสนอง
(Responsive Web Design) บนประสบการณ์ผู้ใช้งาน ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้แยกปัญหา
ของการใช้งานอุปกรณ์ที่ต่างกันดังนี้ 1. Task success 2. Task error 3. Task time 4. Perceived task difficulty 5. Perceived
satisfaction (perceived usability and learnability) 6.perceived task confidence 7.perceived loyalty (with net promoter
score) จากข้ อมู ลและวิเคราะห์ มีหลั กฐานว่าผู้ ใช้มีประสบการณ์ การใช้งานที่ ดี ขึ้นร่ วมกั บสมาร์ ทโฟน(smart phone)
มากกว่ าคอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ คคล(laptop ) แสดงให้ เห็ นว่ ามีปั ญหา และงานบางอย่ างมี ความแตกต่างกั น ในเรื่ อง
ประสบการณ์ของผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคนและสมาร์ทโฟน เนื่องจากผลของการออกแบบเว็บที่ตอบสนอง(responsive
design) อย่ า งไรก็ ต ามข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ (p = 0.05 )อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้มีประสบการณ์ผู้ใช้รู้สึกคล้ายคลึงกันระหว่างอุ ปกรณ์สองประเภทนี้ขณะที่ใช้ e-Ebola Awareness
System Website แสดงว่าผลตอบสนองของการออกแบบเว็บนั้นมีความคล้ายคลึงกันสาหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขาตาแหน่งทาง
วิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web Design เพื่อแก้ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซต์เมื่อเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ที่มี
ขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน และทาให้เกิดการส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3 ด้าน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ย วชาญด้า นเทคโนโลยี นักวิชาการ
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขอตาแหน่งทางวิชาการ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์
และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (IOC) เท่ากับ 1.00 โดยมีระดับการให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
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ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
2. แบบสอบถามความพึง พอใจที่ มีต่อ เว็ บแอพพลิ เคชั่น เซอร์ วิส ขอต าแหน่ง ทางวิชาการและผ่ า นการ
ตรวจสอบคุณภาพ (IOC) เท่ากับ 1.00

วิธีการศึกษา การออกแบบระบบ
1. ศึกษาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Responsive Web Design เข้า กับเว็บแอพพลิเคชั่น
เซอร์วิสการขอตาแหน่งทางวิชาการ ทาการศึกษาอ้างอิงมาจากงานวิจัยของผู้ที่ทาการศึกษามาก่อน และศึกษาจากสื่อต่าง
ๆ โดยการใช้เทคนิค Responsive Web Design หลักการสาคัญคือ การสร้างเว็บไซต์ที่และเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ
การแสดงผลผ่านหน้าจอ Smartphone, Tablet และ Desktop ได้ในเว็บไซต์เพียงเว็บไซต์เดียว ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 Responsive web design
2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานการขอตาแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยเชียงรายแบบเดิม จากการวิเคราะห์
ระบบเดิมพบว่า ระบบงานเดิมเป็นระบบที่ใช้เอกสารเป็นหลักในทุกๆขั้นตอนของการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ และ
เว็บไซต์การขอตาแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยเชียงรายยังใช้เทคโนโลยีเว็บแบบเดิมซึ่งไม่มคี วามสามารถปรับตัวได้
อย่างอัตโนมัติเมื่อใช้งานบนหน้าจอที่มีขนาดที่หลากหลาย ดังภาพที่ 2 ดังนั้นการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กลง
มาจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานที่ไม่สะดวก จากการสอบถามผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ขอตาแหน่งทางวิชาการพบว่าเว็บไซต์
ดังกล่าวไม่ได้มีไว้สาหรับดาเนินการระบบขอตาแหน่งทางวิชาการ เป็นเพียงช่องทางการเข้าถึงเอกสารและประกาศ
จากทางฝ่ายวิชาการเท่านัน้

ภาพที่ 2 Responsive web designและเว็บไซต์ขอตาแหน่งทางวิชาการวิทยาลัยเชียงราย
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3. ออกแบบโครงสร้างและฐานข้อมูล จากการวิเคราะห์ระบบงานมีขั้นตอนการทางานของการขอตาแหน่งทาง
วิชาการอยู่ 4 ส่วน และ สามารถเขียนสรุปออกมาเป็น Data Flow Diagram และ Use Case Diagram ได้ดังภาพที่ 2
และภาพที่ 3

ภาพที่ 3 Data Flow Diagram
ตรวจสอบสิทธิการใช้
์
งาน

ข้อมูล

ล๊อกอิน
อาจารย์

ฝ่ ายวิชาการวิทยาลัย
บันทึกขอตาแหน่งทางวิชาการ

บันทึกผลพิจารณนา
ตรวจสอบหลักฐาน

ฝ่ ายวิชาการคณะ

ข้อมูลการขอตาแหน่งทาง

คณะกรรมการภายนอก

ภาพที่ 4 User Case Diagram
จากการวิเคราะห์ผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานส่วนที่เป็นผู้ประเมิน (ฝ่ายวิชาการคณะ, ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเชียงราย,
คณะกรรมการจากภายสอก) ค่อนข้างมีอายุ ทาให้การใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็กได้เต็มประสิทธิภาพ และ
จากการศึกษางานวิจัยของ บุปผาวรรณ เฉลิมวงศ์ได้พัฒนา “โปรแกรมจัดการสารสนเทศการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์.”[5] งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. พบว่าระบบสารสนเทศช่วยให้การขอตาแหน่งทาง
วิชาการทาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่งานวิจัยนี้ยังไม่ได้พัฒนาให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีหน้าจอต่าง ๆ กันทาให้
เกิดปัญหาเมื่อนามาใช้งานบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นต้น
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4. การออกแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ขอตาแหน่งทางวิชาการ ด้วยเทคนิคการตอบสนอง(Responsive Web
Design) ทาการแบ่งการแสดงผลของเว็บไซต์ออกเป็นส่วน ๆ และกาหนดให้ส่วนต่าง ๆ แสดงตามอุปกรณ์ที่ได้กาหนดไว้
เช่น ถ้าแสดงบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ธรรมดาที่มีขนาดหน้าจอกาหนดให้แสดง 5 ส่วน และถ้าแสดงบนอุปกรณ์สมาร์ต
โฟนให้แสดง 3 ส่วน เป็นต้น ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 5 การแบ่งหน้าเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่ต่างกันด้วยเทคนิค Responsive Web Design
5. การทดสอบได้แบ่งการทดสอบเป็น 2 ขั้น คือ 1 การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และ 2 การทดสอบ
โดยกลุ่มตัวอย่าง 10 ท่าน โดยการทดสอบการทางานของเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอตาแหน่ งทางวิชาการ ด้วย
เทคนิคการตอบสนอง (Responsive Web Design) และใช้วิธีการทดสอบแบบ กล่องดา (Black box Testing) โดยทา
การทดสอบฟังชั่นของแต่ละฟังชั่นของทุก ๆ ระบบงาน ตั้งแต่ตนจนจบกระบวนการการขอตาแหน่งทางวิชาการ
6. การประเมินประสิทธิภาพของ เว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอตาแหน่งทางวิชาการ ด้วยเทคนิค Responsive
Web Designที่ได้พัฒนาขั้น ทาการทดสอบโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 10
ท่าน เป็นผู้ที่อยู่ในตาแหน่งทางวิชาการทั้งหมด คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบ
ประเมินแบบสัมภาษณ์
7. สถิติที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเว็ บแอพพลิเคชั่ นเซอร์วิสการขอตาแหน่งทางวิ ชาการ ด้วยเทคนิค
Responsive Web Design ได้แก่ ค่าเฉลี่ยคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)

ผลการศึกษา
จากผลการวิจัยการนาเทคนิค Responsive Web Design มาประยุกต์ใช้กับเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณภาพการแสดงเนื้อหาของ
เว็บไซต์ เท่ากับ 3.16 คะแนน ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ เท่ากับ 3.11 คะแนน และความพึง
พอใจด้านการใช้ประโยชน์ เท่ากับ 3.02 คะแนน ผลรวมของคะแนนทั้ง 3 แบบ เท่ากับ 3.09 คะแนน และแบบสอบ
สั ม ภาษณ์ มีประโยชน์จ ริ ง ในการน าไปใช้ ง านจริ ง เนื่อ งจากการออกแบบที่ เ หมาะกั บการทางานบนอุ ป ก รณ์ ที่
หลากหลายได้ดี ทาให้ผู้ที่สามารถใช้งานได้ดีมากขึ้น เป็นการประยุกต์นาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างการใช้งานจานวน 10 ท่าน ที่มีต่อเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web Design พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ ยรวมทุกด้าน ของกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
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พอใจในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้ ง นี้เนื่อ งจากเว็ บแอพพลิ เคชั่น เซอร์ วิส การขอต าแหน่ง ทางวิชาการด้ ว ยเทคนิค Responsive Web Design มีก าร
ตอบสนองทีด่ ีกับผู้ใช้

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลองพบว่าการนาเทคนิค Responsive Web Design มาประยุกต์ใช้กับเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิส
การขอตาแหน่งทางวิชาการกรณีศึกษาวิทยาลัยเชียงราย พบว่าการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่าง ให้
คะแนนความพึงพอใจในระดับ ดี และดีมาก ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิค Responsive Web Design สาหรับ
เว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอตาแหน่งทางวิชาการมีความเหมาะสม และได้ผลดีตามสมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยเรื่อง “เว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอตาแหน่งทางวิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web
Design เพื่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการวิจัยครั้ง ต่อไป ดังนี้
1.1. ควรศึกษาการออกแบบเว็บไซต์สาหรับผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้เป็นกรรมการตรวจ
คุณภาพของหลักฐานการขอตาแหน่งวิชาการพบว่าเป็นผู้มีอายุค่อนข้างมาก เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน
ผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
1.2. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อนาผลการศึกษาที่
ได้ไป ปรับปรุงเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
1.3. ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
1.4. ศึกษาการประยุกต์การใช้งานเทคนิค Responsive Web Design ให้ครอบคลุมความพึงพอใจของผู้ใช้
ให้ครบทุกด้าน
2. เนื่องจาก “เว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอตาแหน่งทางวิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web Design
กรณีศึกษา วิทยลัยเชียงราย” ยังไม่ได้ถูกนาไปใช้งานจริง เพราะด้วยระยะเวลาที่การจัดทางานวิจัยมีจากัด จึงควร
ดาเนินการต่อตามแนวทางที่ได้เสนอ เพื่อให้ได้เป็นประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้อย่างตรงเป้าหมาย และส่งผลให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การป่ า ชุ ม ชน ด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นร่ อ งปอ
ตาบล ดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อก่อให้การความยั่งยืนของชุมชนไป
พร้อมๆกับการก้าวเดินของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จากปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงถูกนามาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านป่า
ชุมชนเพื่อสร้างระบบฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศทางด้านป่าไม้ ทั้งพืชสมุนไพร ป่าไม้ ตาแหน่งที่ตั้งฝาย ตลอดจน สิ่ง
ปลูกสร้าง (ครัวเรือน วัดและ โรงเรียน) สัดส่วนการใช้พ้ืนที่ของชุมชน เป็นต้น เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดย
ร่ ว มมือ กั บชุม ชนในการน าประเด็ น ปั ญหาต่างๆ มาและแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นร่ ว มกัน เพื่อ หาข้ อ สรุ ปและวาง
มาตราการจัดการปัญหารวมไปถึงการจัดการอย่างมีระบบเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้าลาธาร อันจะ
นามาสู่การใช้ชวี ติ อยูอ่ ย่างพอเพียงภายใต้วถิ ีชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืน
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Abstract
Geo-Informatics for community forest conservation and management in Ban Rong-Por, Phukamyao
district, Phayao province was executed under the policy of “1 school 1 model” in order to sustain the community
and reach the goal of Phayao University as "Wisdom for Community Empowerment". Due to the current situation
of forests resource, it has been declined rapidly. Geo-informatics technology was applied in the field of community
forest to conduct the forest spatial database such as herbs, forests, weir locations and build up areas (households,
temples and primary schools), and the proportion of community land use. Collaboration with the community was
raised to address problem issues and deliberate their ideas. The summary of collaboration could be proposed the
problem management as well as the systematic management to conserve and restore the watershed. This will
lead to sufficient living under the community sustainability.
Keywords: geo-informatics, participatory GIS, community participation, forest conservation

บทนา
จากการเข้าร่วมรั บฟังปัญหาของอาเภอภูกามยาว ในแผนการเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ บาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบ ABC ของอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประจาปี 2559 [1] โดยในที่ประชุม ชุมชน
บ้านร่องปอ ได้นาเสนอปัญหาที่สาคัญของชุมชนคือ การเกิดไฟป่าและการขาดแคลนน้า จากนั้นทางคณะผู้วิจัยได้ลง
สารวจเบือ้ งต้นในพื้นที่ชุมชนบ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา พบว่าเป็นชุมชนเกษตรกรรมเป็นหลัก ประชาชน
ร้อยละ 94.6 ประกอบอาชีพทานา และแหล่งอาหารที่สาคัญของชุมชนนอกเหนือจากผลผลิตที่ได้จากภาคการเกษตร คือ
การหาของป่า เช่น เห็ด พืช และผักต่าง ๆ เป็นอาชีพเสริมหลังหมดฤดูกาลทานา พื้นที่ป่าไม้ของอาเภอภูกามยาว ประกาศ
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าแม่ร่องปอ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่องิ ฝั่งซ้าย [2] โดยลักษณะป่าชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็น
แหล่งต้นน้าลาธาร เป็นป่าเต็งรัง มีลักษณะโปร่ง ประกอบด้วยไม่ผลัดใบ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้เหียง มีหญ้าขึน้ ตามพื้น
สภาพพื้นที่เป็นหิน หน้าดินค่อนข้างตื้นเก็บความชื้นไว้ได้น้อย ง่ายต่อการเกิดไฟป่า ในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับความ
ต้องการใช้ผลผลิตป่าไม้มีเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการรุกล้าและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องทั้งจากบุคคลภายใน
และภายนอกชุมชนถึงแม้ว่าจะมีกฏระเบียบ หรือแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนแล้วก็ตาม
ส่งผลต่อวิถีชีวิตการเก็บของป่าของชุมชนที่เคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์เริ่มลดน้อยลงไปจากที่เคยหาได้ในอดีต โดยในปี
พ.ศ. 2543 ชุมชนร่ วมกั บหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้ รับการอนุ มั ติจั ดตั้งป่ าชุมชนในเขตอ าเภอภู กามยาวรวม 16 แห่ ง
เพื่อดาเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพผืนป่า (โดยพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องปอ ได้รับการอนุ มัติอย่างเป็นทางการ
ตามเลขที่ ห นั ง สื อ อนุ มั ติ โ ครงการที่ ทส 1605.2/1773 ลงวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2547 [3]) โดยในปั จ จุ บั น ที่ ยั ง มี
การดาเนินงานและต่ออายุกับกรมป่าไม้ เหลือเพียง 3 แห่ง หนึ่งในนัน้ คือบ้านร่องปอ
ในการเข้าพื้นที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ. 2557-2559) ชุมชนยังให้ความสาคัญกับปัญหาไฟป่าและน้า
เป็นความสาคัญในลาดับแรก และจากการวิเคราะห์ SWOT [2,4,5] ยังพบว่าควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนและ
มีฐานข้ อมู ลที่ เป็ นเครื่องมือในการวางแผนการบริ หารและจั ดการพื้นที่ โดยริ เริ่ มให้ มีการส ารวจข้อมู ลพื้นฐานและ
การจัดทาฝายเพื่อเสริมความชุ่มชื้นแก่พ้ืนที่ในลักษณะป่าเปียกเพื่อลดปัญหาไฟป่าและได้น้ามางานในฤดูแล้งในระยะยาว
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถือว่าเป็นเครื่องมือสาคัญที่ถูกนามาใช้ในการสารวจ และจัดทาฐานข้อมูลรายละเอียดทรัพยากร
ต่าง ๆ ในผืนป่า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าได้ถูกต้อง แม่นยา และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมหรือศักยภาพของพื้นที่ โดยข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้จะมีความถูกต้องแม่นยาและสามารถนามาใช้เป็นสื่อ
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ในการสร้างความเข้าใจร่ วมกับชุมชน ในการวางแผนจั ดการอนุ รักษ์ และฟื้นฟูป่าได้ อย่างเป็นรู ปธรรม ดังนั้นทาง
คณะผู้วิจัยร่วมกับชุมชนได้ทาการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่องปอ โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อสารวจข้อมูลทรั พยากรป่าชุมชน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเพื่อสร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินการสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดทาโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็น
รูปธรรม มาเผยแพร่ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ งเรื่องแนวคิด และกลวิธีการในการอนุ รักษ์ และฟื้ นฟูป่าไม้ [6,7]
การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่ที่มีความสอดคล้องต่อการวางแผนบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางในการนา
ข้อมูลที่พัฒนาขึน้ ไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ อีกทั้งยังบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนในหลายรายวิชาเพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาได้ฝึก
ปฏิบัติการจริงทางานร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การใช้งานในท้องถิ่น ซึ่งจะนามาซึ่ง
คุณประโยชน์ต่อนิสิตให้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนออกไปทางานในอนาคต ขณะเดียวกันมหาลัยและชุมชนก็ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนาไปปรับใช้กับภูมิสังคมของพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีการดาเนินงานประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการทาวิจัย เครื่องมือและข้อมูลที่
นามาใช้งาน ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยประกอบด้วย
กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอ ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวั ดพะเยา และกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ นักวิชาการป่าไม้ ผู้นาชุมชน และ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการวิจั ย ประกอบด้ว ย แบบส ารวจข้ อมู ล ระบบก าหนดตาแหน่ง บนพื้นโลก (Global
Positioning System: GPS) โปรแกรมรหั ส เปิ ด ทางภู มิ ส ารสนเทศ QGIS 2.18.3 แผนที่ ภู มิ ป ระเทศมาตราส่ ว น
1: 50,000 ชุ ด L7018 ระวางจั ง หวั ด พะเยา (4947I) ภาพถ่ า ยทางทางอากาศสี ใ นปี พ.ศ. 2545 และภาพข้ อ มู ล
ดาวเทียม LANDSAT ระบบ OLI และ TIRS บันทึกภาพวันที่ 19 เมษายน 2559 ระวาง LC81300472016110LGN01
3. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3.1 ทาการติดต่อประสานงานเพื่อดาเนินการวิจัย กับผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมนัดประชุม
3.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ประชุมทีมวิจัย เพื่อชีแ้ จ้งวัตถุประสคง์ในการเข้าทาวิจัยในพื้นที่
และร่วมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้วิจัยกับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในพืน้ ที่
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยข้อมูล
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเทคโนโลยีที่จะนามาใช้งาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ศึกษา
รูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนอื่นที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว กาหนดแนวทางการจัดการความรู้ดา้ นการอนุรักษ์
ป่าไม้และการปลูกฟื้นฟู
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3.4 การออกเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในภาคสนาม ในเรื่องบริบทป่าชุมชน ได้แก่ การใช้ที่ดิน ประเภท
ป่า ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และที่ตั้งผลผลิตป่าไม้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่) และคณะกรรมการป่าชุมชน
3.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 เรื่องแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านร่องปอ และการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการใช้เครื่องมือสารวจและการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน
3.6 นาเสนอข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะจากชุมชนใน
การจัดทาแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
3.7 การจัดเวทีประชาพิจารณ์รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่องปอ
3.8 การดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน และการติดตามประเมินผล
3.9 จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน บ้านร่องปอ
3.10 สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในส่วนของงานภูมิสารสนเทศจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพยากรป่าชุมชนที่สารวจได้จากการแปลภาพข้อมูล
ดาวเทียมร่วมกับการสารวจภาคสนาม เพื่อจัดทาฐานข้อมูลและแผนที่ และหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างฝายดัก
ตะกอนและชะลอน้า

ผลการศึกษา
ผลการดาเนินงานและขั้นตอนต่าง ๆ ของการทางานจะเป็ นการประสานงานระหว่างชุมชนและผู้วิจั ยทุ ก
ขั้นตอน (ทีมวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา) ทั้งในส่วนการวางแผน สารวจและ
ผลการสารวจ โดยในส่วนการสารวจเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่จะมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจง และใน
การออกสนามจะมีคณะกรรมการชุมชนร่วมการสารวจด้วย และนาผลลัพธ์จากการสารวจประมวลผลผ่านระบบภูมิ
สารสนเทศในรูปแบบแผนที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาตาแหน่งที่ เหมาะสมในการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้า
โดยผลลัพธ์จะมีการรายงานแก่คณะกรรมการชุมชนเป็นระยะ ๆ โดยความร่วมมือระหว่างนิสิต บุคลากรภายในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และชุมชนบ้านร่องปอ โดยพอแบ่งขั้นตอนการนาเสนอผลการศึกษาออกเป็ น
3 ระยะ คือ การสารวจข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์และนาเสนอผลจาการสารวจ และการสังเคราะห์ผลเพื่อหาตาแหน่ง
ที่ตั้งฝายดักตะกอนและชะลอน้า ตามด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินการสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูพ้นื ที่ป่าชุมชนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสารวจข้อมูลพืน้ ฐาน
เริ่มต้นจากรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ (การใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้น กลุ่มชุดดิน ขอบเขตป่าไม้ตามกฎหมาย) และ
นาเข้าข้อมูลพื้นที่จากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร (ถนน เส้นทางน้า เส้นชั้นความสูง)
ภายหลั งใช้ข้ อมู ลภาพดาวเที ยมและภาพถ่ ายทางอากาศ มาสร้ างขั้ นข้ อมู ล อาคารบ้ านเรือน ในส่ วนของการส ารวจ
ภาคสนาม จะเป็นการสารวจข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ที่ตงั้ บ้านเรือนทุกครัวเรือน บ้านเลขที่ สภาพวัสดุบ้าน (ไม้ ปูน จานวนชั้น
จานวนคนในบ้าน และเจ้าบ้าน ระยะเริ่มต้นในหมู่ที่ 14 บ่านร่องปอใต้) และการสารวจข้อมูลฐานทรัพยากรของชุมชนที่มี
การใช้ประโยชน์ได้แก่ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขอบเขตป่าชุมชน ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตาแหน่ง
ผลผลิ ตจากป่ าไม้ (จุ ดเก็ บเห็ ด สมุ นไฟรที่ พบในพื้นที่ ) จั ดสร้ างข้ อมู ลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้ อมู ลเชิงบรรยาย
(Attribute data) พร้อมด้วยรูปถ่าย โดยการเดินสารวจพร้อมระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS) แผนที่ภูมปิ ระเทศ ภาพ
ข้อมูลดาวเทียม และภาพถ่ายทางทางอากาศ
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2. การวิเคราะห์และนาเสนอผลจากการสารวจ
ภายหลังการสารวจข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติแล้ว จะนาข้อมูลจัดการข้อมูลด้วย
โปรแกรมรหัสเปิดทางภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงการนาข้อมูลไปใช้ในรูปแบบโปสเตอร์แผนที่ แผ่นพับ และนาเสนอกับ
กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้ หมู่ที่ 14 (ระยะที่ 1) และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาเภอภูกามยาว เจ้าหน้าที่จากสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านร่องปอ) และ สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และนาเสนอผลงานแก่นายอาเภอภูกามยาวเพื่อนางาน
ไปขยายผลต่อไปในชุมชนใกล้เคียง และเป็นฐานข้อมูลในการใช้งานในการวางแผนด้านต่าง ๆ ในอนาคต จากการ
สารวจภาคสนามพบว่ามีส่งิ ปลูกสร้าง ถนน การใช้ประโยชน์ที่ดนิ จุดสารวจพืชสมุนไพร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
สิ่งปลูกสร้าง จานวน 311 อาคาร ในจานวนนี้ 30 แห่ง ไม่ใช่อาคารที่อยูอ่ าศัย (โรงเรียน โรงสี วัด โรงผลิต
น้าดื่ม โรงเก็บของ อาคารประปาหมูบ่ ้าน เป็นต้น)
ถนน มีพนื้ ที่ถนน 58 ไร่ แยกเป็นมีขนาดกว้างตัง้ แต่ 1, 1.5, 2, 2.5, 3 และ 4 เมตร รวม 21.179 เมตร (มีทั้ง
ลูกรัง คอนกรีตเสริมเหล็ก และลาดยางแอสฟัลท์)
ข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน พอจาแนกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ พื้นที่ป่า
ไม้ พืน้ ที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ป่าไม้ อยู่โดยรอบของชุมชนทั้งสองด้านคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกวางตัวในแนวเหนือจรดใต้
กั้นชุมชนออกจากชุมชนอื่น รวม25,446 ไร่ แยกเป็นป่าอนุรักษ์ (ป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่ใช่ป่าชุมชน) 13,129 ไร่ และป่า
ชุมชน 2,317 ไร่ แยกเป็น 3 แปลง 1) แปลงป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอใต้ (หมูท่ ี่ 14) ตอนเหนือ 744 ไร่ 2) แปลง
ป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอใต้ (หมู่ที่ 14) ตอนใต้ 245 ไร่ ป่าชุมชนในเขตบ้านร่องปอเหนือ และ 3) ป่าชุมชน
ชุมชนในเขตบ้านร่องปอเหนือ (หมูท่ ี่ 7) พื้นที่ 1328 ไร่
พื้นที่ชุมชน วางตัวในแนวเหนือใต้ ตามลักษณะของลาน้า ปอ และขนานกับแนวถนน มีการตั้งบ้านเรือนใน
แนวยาว (Linear pattern) ขอบเขตหมู่บ้าน (รวมหมู่ที่ 7 และหมูท่ ี่ 14 ร่องปอเหนือ และร่องปอใต้ ตามลาดับ) จากการ
สารวจโดยการพูดคุยกับผู้นาชุมชนและทาการสร้างขอบเขตจากแผนที่ภูมปิ ระเทศมาตราส่วน 1: 50,000 พบว่ามีพนื้ ที่
23,613 ไร่ โดยแยกเป็นโซนชุมชนหมู่บ้านร่องปอเหนือ 202 ไร่ และร่องปอใต้ 160 ไร่ หรือรวม 362 ไร่ เมื่อจาแนก
โดยละเอียดพบว่าเป็นพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 25 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ ที่โรงเรียนบ้านร่องปอ 8 ไร่ วัดร่อง
ปอ 2 ไร่ และสุสานหมูบ่ ้านร่องปอ 15 ไร่
พื้นที่เกษตรกรรม รวม 2 ชุมชน (บ้านร่องปอเหมือนและบ้านร่องปอใต้) มีพ้ืนที่ 7,805 ไร่ ประกอบอาชีพ
หลัก คือการทานา โดยในฤดูแล้งจะทาอาชีพเสริมคือ งานหัตถกรรม เครื่องจักสาน โดยลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นแอ่ง
ที่ราบระหว่างภูเขา (Intermountain basin) โดยทิศเหนือของพื้นที่มีอ่างเก็บน้าสร้างโดยกรมชลประทาน ชื่อ อ่างเก็บน้า
ร่องปอ เป็นแหล่งน้าที่สาคัญในการทาการเกษตรไหลผ่านชุมชน ตอนกลางของพืน้ ที่ระหว่างหุบเขาถูกใช้ในการเกษตร
กรรมเป็นหลัก
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ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และสิ่งปกคลุมดินภาพรวม ชุมชนบ้านร่องปอ
ประเภทการใช้ที่ดิน
เนื้อที่ (ไร่)
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
13,129
พื้นที่ป่าชุมชน
2,317
พื้นที่ชุมชน
362
พื้นที่เกษตรกรรม
7,805
รวมทั้งหมด
23,613

ร้อยละ
55.60
9.81
1.53
33.06
100.00

นอกจากนี้ จากการสารวจแปลงป่าชุมชนในระยะที่ 1 บ้านร่องปอใต้ พบจุดหาพืชสมุนไพร ของป่าและ
แหล่งท่องเที่ยว รวม 53 จุด แยกเป็น จุดในป่าชุมชนบ้านร่งปอใต้ (ตอนเหนือ 32 จุด และตอนใต้ 21 จุด) เช่น จุดเก็บ
เห็ดหล่ม เห็นไข่เหลือง เห็ดน้าข้าว เห็ดโม่งโก่ง เห็ดน้ามิ้น และไม้สมุนไพร เช่น ไม้ฮัก มะมะเกิ้ม ต้นตานเหลือง ต้นมะ
เคล็ด ต้นมะขามป้อม ต้นขี้เหล็กป่า ต้นผักตุ๊ก ต้นมานะ เป็นต้น จุดท่องเที่ยว ได้แก่ เตาเผาถ่านโบราณ ม่อนผาขัน
จุดชมวิว (ยอดเขาลานบิน) รวมระยะเส้นสารวจตอนเหนือประมาณ 6,150 เมตร และตอนใต้ 4,510 เมตร ใช้ในการหา
ของป่าและเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอนาคต
ต่อ จากนั้น ทาการสร้ างแบบจาลองทางพื้น ที่ โดยใช้เส้ น ชั้น ความสู งจากแผนที่ ภู มิประเทศมาตราส่วน
1: 50,000 เพื่อจาลองประเภทการใช้ประโยชน์ที่ ดินและสิ่งปกคลุมดินเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและ
ตรงกันจากการใช้แบบจาลองพื้นที่ (Model) ในการสื่อความหมายและกาหนดพื้นที่ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้อย่าง
เป็นระบบ ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการใช้งาน และเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จ ากภูมิสารสนเทศ
ช่วยให้การกาหนดขอบเขตและจัดวางสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น การกาหนดตาแหน่ง
ฝายดักตะกอนและชะลอน้าจาก Model ช่วยให้ทราบถึง ตาแหน่งของแต่ละฝายในพื้นที่จริงว่า ตั้งอยู่ ณ ตาแหน่ง
ใดบ้าง กั้นลาห้วยใด และสามารถช่วยลดตะกอนที่มาทับถมทาให้อ่างเก็บน้าตื้นเขิน และทาให้ปริมาณน้าเพิ่มขึ้น
3) การสังเคราะห์ผลเพื่อหาตาแหน่งที่ตั้งฝายดักตะกอนและชะลอน้า
การวิเคราะห์หาความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้า ได้จากการนาข้อมูล
พื้นฐานที่ได้จากการรวบรวมและสารวจมาสร้างเป็นปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ระยะห่างจากชุมชน แหล่งน้าหลัก
เส้นทางน้า แบบจาลองความสูงเชิงเลข ความลาดชัน เป็นต้น มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้าง
ฝายดักตะกอนปละชะลอน้า ภายหลังได้ข้อมูลเชิงเทคนิคและได้พกิ ัดทางตาแหน่งแล้ว นาข้อมูลไปลงพืน้ ที่จริงร่วมกับ
คณะกรรมการป่าชุมชน ร่วมเดินสารวจเพื่อกาหนดตาแหน่งที่ชัดเจน ขณะเดียวกันยังเป็นการสารวจแหล่งน้าในพื้นที่
ตามเส้นทางและตรวจสอบย้อนกลับจากการสารวจเบื้องต้นไปด้วย ผลที่ได้จากการลงพื้นที่ร่วมกันของคณะทางาน
และคณะกรรมการป่าชุมชนที่ได้ตาแหน่งที่จะสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้า นาไปแจ้งคนในชุมชนในส่วนของ
หมู่บ้าน และในส่วนของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและเตรียมงานลงพื้นที่เพื่อสร้างฝายดักตะกอนและชะลอ
น้า กับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระจายข่าวต่อไปในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้สร้าง
ฝายดักตะกอนและชะลอน้าสาเร็จ พร้อมกันนี้ได้เสริมคันกันอ่างเก็บน้าเพื่อยกระดับปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าเพิ่มเติม
พร้อมทั้งวางแผนดาเนินงานการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้าในปีถัดไป พร้อทั้งขุดลอกตะกอนและ สร้างฝาย
ชะลอน้า และฝายดักตะกอนเพิ่มเดิม ทัง้ในรูปแบบคอนกรีตและฝายหินทิ้ง ตามความเหมาะสมของตามสภาพภูมิ
ประเทศของพื้นที่ศึกษาต่อไป
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ถัดจากการวิเคราะห์เพื่อสร้างฝาย ได้ริเริ่มการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินการ
สร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชุมชน ชุมชนได้ดาเนินงานในส่วนนี้มาก่อนการทาวิจัยอยูก่ ่อนแล้ว แต่ได้
มีการปรับตัวตามสถานการณ์ให้มคี วามหยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ในหลายๆรูปแบบของกิจกรรม เช่น การมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการจัดการด้านป่าไม้ ชุมชนโดยผู้นาเป็นผู้ริเริ่มและมีกิจกรรมต่างๆผ่าน ตัวแทนและมีการชักชวนมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทาให้ชาวบ้ านตระหนักถึงความสาคัญของป่าไม้ โดยในปัจจุบันได้มีการกาหนดกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และบทลงโทษ การปรับเงินผู้กระทาผิดและแบ่งค่าปรับกับคนแจ้งเบาะแส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมป้องกัน
รักษาป่าไม้ โดยการกาหนดแนวเขตป่าชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ โดยการเพาะชากล้ าไม้ไปปลูก
ทดแทน กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนรวม โดยการจัดอบรมและส่งตัวแทนทั้งเยาวชนในพื้นที่เพื่อปลูกฝังความหวง
แหนในทรัพยากร่ป่าไม้ในพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดทาป้ายชื่อพันธุ์ไม้ (ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิมาช่วยแนะนาการจาแนกพืชและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน) จัดทาป้าย
กฎระเบียบป่าชุมชน การสร้างฝาย และเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติ เป็นต้น ภายหลังคณะผู้วิจัยได้เข้ามาสารวจข้อมูลเชิง
พื้นที่ได้นามาปรับในส่วนของแผนที่ ระยะทาง และจุดที่ตั้งเพื่อให้มคี วามสมบูรณ์และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น คือการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือระบุตาแหน่งด้วยดาวเทียม
แก่คณะทางานและกลุ่มเยาวชน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าตัวชุมชนมีความพร้อมทั้งภายในชุมชนเองและการเปิดรับความ
ร่วมมือจากภายนอก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของผู้นาชุมชนและคณะกรรมการ ชุมชนเล็งเห็นถึง
นาเอาเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนทั้งในเรื่องของป่าไม้และการบริหารจัดการพื้นที่ ในการ
อ้างอิงเชิงตาแหน่ง สามารถบอกขนาดพื้นที่ป่านอกจากนี้ ชุมชนยังสนใจเรียนรู้จากแหล่งอื่น เช่น ในการประชุมที่ผ่าน
ที่กาหนดให้มีการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้าแล้ว มีการเสนอแนวทางในการไปศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ที่ประสบ
ความสาเร็จในการฟื้นฟูป่าไม้เพื่อนามาปรับใช้ในพื้นที่ และได้รับความร่วมมือให้เข้าศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการสร้างฝายแบบต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเชิญวิทยากรมาบรรยายและลงมือปฎิบัติจริงในพื้นที่ชุมชน ซึ่งชุมชนก็ได้รับ
ความรู้ในการสร้างฝายแบบถาวรโดยใช้ร่วมกับวัสดุในพื้นที่เป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาดินตะกอนทับถมใน
แหล่งเก็บน้า เป็นการสร้างเครือข่ายอีกประการหนึ่ง

วิจารณ์และสรุปผล
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอ
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน ผลที่ได้ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพื้นที่
ของถนน เส้นทางน้า เส้นชั้นความสูง ตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขอบเขตป่าชุมชน ลักษณะการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตาแหน่งผลผลิตจากป่าไม้ เส้นทางการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร ด้านข้อมูลพื้นฐานทาให้ได้ทราบว่า
ชุมชนมีฐานทรัพยากรที่หลากหลายในพื้นที่ ทั้งเห็ดและพืชสมุนไพรต่าง ๆ ตามฤดูกาล ในส่วนของข้อมูลการจัดเก็บควรจะ
เพิ่มเติมในส่วนของฤดูกาลที่พบพืชสมุนไพรและเห็ด ขณะเดียวกันก็ทาให้ทราบพื้นที่เพื่อกาหนดเขตการอนุรักษ์หรือแบ่งปัน
ผลประโยชน์ในการใช้พ้ืนที่และการดูแลรักษาที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นจากการนาภูมิสารสนเทศมาประยุกตืใช้งานร่วมกับการ
อนุรักษ์ป่าไม้ หากมองในภาพรวมพื้นที่ป่าชุมชนกว่าสองพันไร่ กับประชากรในสองหมู่บ้าน (หมู่ 7 และหมู่ 14) รวมกัน
ประมาณหนึ่งพันคน มีพ้ืนที่ป่าใช้สอยในการทาประโยชน์หาของป่าได้ เฉลี่ยคนละ 2 ไร่โดยประมาณ นับว่าถ้ามีการบริหาร
จัดการพื้นที่ที่ดี สามารถสร้างประโยชน์แก่ตนเองในทางตรงเพื่อบริโภค รักษาโรค เก็บของป่าขายและในเชิงการท่องเที่ยวใน
อนาคตและทางอ้อมในการรักษาป่าไม้ของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานของ อุดมเพียร วงศ์ชัย [8] ในเรื่อง
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ของปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของ
ชุมชนรายรอบป่าสงวนแห่งชาติ ในส่วนของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินการสร้างต้นแบบในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชุมชน ชุมชนเป็นผู้พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยมีเครือข่ายระบบเครือยญาต
ในพื้นที่ที่เข้มแข้งคล้ายกับงานของ วรรณี ธงเธียร [7] การเรียนรู้เครื่องมือระบุตาแหน่งด้วยดาวเทียม โดยคณะกรรมการให้
ความสนใจกับข้อมูลที่ได้สารวจและจัดทาเป็นแผนที่และโมเดลจาลองพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็สร้างกลุ่มเยาวชนขึ้นมาสาน
ต่องาน และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการ ดูแลรักษาป่าชุมชนเป็นอย่างดี จากผู้นาและกลุ่มสมาชิกที่มีความเหนี่ยวแน่น
สังเกตได้จากการเข้าพื้นที่ในเกือบทุกครั้งสมาชิกและผู้นาจะมากับเป็นจานวนมาก และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มา
เยือนด้วยดีตลอดมา
แนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการทาฝายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากขึ้น
และสร้างตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนโดยรอบในการทางานอย่างเป็น
ระบบภายใต้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ติดตามและประเมิ นผลได้ เช่น การตรวจวัดดินตะกอน การตรวจวัดคุณภาพน้า
และต้น ไม้เปรี ย บเที ย บบริ เ วณที่ มีก ารสร้ า งฝายกั บบริ เวณที่ ไ ด้ ส ร้ า งเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ชุม ชนและนิ สิ ต
ตลอดจนฝึกการทางานร่วมกับเพื่อสังคมที่ดตี อ่ ไป
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การใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจาลองสถานที่ 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
The usage QR code system and a three dimensional models for promote
natural attractions of the Lan Sang National Park Mueang Tak district,Tak
จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ด1*ี ลภัสรดา รังสิตราพร1 และ พรรณธิภา เพชรบุญมี1
Chakkapan Wongrerkdee1*, Laphaslada Rungsitraporn1 and Phantipha Petchboonmee1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นแบบของการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) และแบบจาลอง
สถานที่แบบ 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อาเภอเมืองตาก
จั ง หวั ด ตาก และพั ฒ นาสื่อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติแ บบ 3 มิติ ซึ่ ง เป็ น การสนั บสนุ น และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติลานสาง โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
ข้อมูลจากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติลานสาง จากการสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน บุคลากร และนักท่องเที่ยว เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบสื่อได้อย่างเหมาะสม จากนั้นผู้วจิ ัย
ได้พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อช่วยให้ผู้รับชมสื่อสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังได้รับ
ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น ข้อมู ลการเดินทาง ข้อมูลการให้บริการ และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใน
รูปแบบของสื่อจาลองสถานที่แบบ 3 มิติ เป็นต้น จากนั้นผู้วิจัยได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อวัดระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน โดยพบว่าหลังจากที่ได้ใช้งานระบบแล้ว ผลการประเมินความ
พึงพอใจที่มตี อ่ ระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก
คาสาคั:: แบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติ, คิวอาร์โค้ด, อุทยานแห่งชาติลานสาง, จังหวัดตาก
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Abstract
The objectives of this research are to study a prototype of QR code system and three dimensional models
for promote natural attractions of the Lan Sang National Park Mueang Tak district,Tak. Which is support and
promote to tourism of Lan Sang National Park. The first step was to collection data from interviews with staff,
officers at Ministry of Tourism and Sports, Tak Province and tourists to get the information to analyze and design
the media properly. The researcher developed a QR code system for help the tourist can access a media quickly,
easily, efficiently and also received complete information about tourist attraction. Such as travel information, service
information and tourist attractions information with three-dimensional models. Then, the researcher developed a
satisfaction assessment form to measuring user satisfaction from representative sample 50 people. It was found
that after using the system. The result an from average assessment are very high level.
Keywords: Three dimensional models, QR code, Lansang National Park, Tak

บทนา
อุทยานแห่งชาติลานสาง ตั้งอยู่บ้านลานสาง ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมือง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติลานสางมี
สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นป่าต้นน้าลาธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์
ที่สวยงามร่มรื่น เช่น น้าตกที่งดงามหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ “น้าตกลานสาง” เหมาะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและพั กผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติลานสาง มีเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ หรือ 104 ตาราง
กิโลเมตร ในปี 2498 นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ ป่าไม้เขตตาก ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ริเริ่มจัดบริเวณน้าตกลาน
สางเป็นวนอุทยานเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502
ให้กาหนดป่าลานสาง จังหวัดตาก และป่าอื่น ๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติลานสาง, 2560)
เนื่องจากอุทยานแห่งชาติลานสางขาดสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แห่งนี้ จึงทา
ให้อุทยานแห่งชาติลานสางยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด จึงทาให้จานวน
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติลานสาง มีจานวนไม่มากนัก พร้อมทั้งในส่วนของจุดให้บริการต่าง ๆ ของ
อุทยานยังมีลักษณะที่ไม่เอื้อต่อการใช้งาน มีสภาพที่เก่าไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งสถานที่สาหรับเดินรถในบางจุดยังคง
เป็นพื้นดินลูกรัง ทาให้การเดินทางเข้ามาใช้บริการในอุทยานมีความลาบาก ไม่สะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงเล็งเห็นว่าการจัดทาแบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางใน
การปรับภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งชาติลานสาง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตากจะสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ และเป็น
แนวทางเพื่อพัฒนาอุทยานแห่งชาติลานสาง ให้เป็นที่รู้จักมากขึน้ รวมทั้งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมอุทยาน
แห่งชาติลานสาง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตากมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาอุทยานคือการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของอุทยานให้น่าสนใจ และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาใช้บริการของ
อุทยานแห่งชาติลานสาง ซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่มากขึ้น และยังช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
โครงการวิจัยการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อาเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา และดาเนิน
โครงการวิจัยโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การสารวจ และเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง และภาคเอกสาร
การสารวจข้อมูลของผู้วิจัยจะแบ่งการสารวจออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สารวจ และเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ
อุทยานแห่งชาติลานสาง จากการสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของอุทยานแห่งชาติลานสาง ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว
เพื่อให้ได้ส่ือประชาสัมพันธ์ที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน และชุมชน โดยเน้นที่การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางอุทยาน และ 2) การศึกษาข้อมูลภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ทั้งข้อมูล
ทางด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่นทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ และด้านการใช้
สื่อเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมความสวยงาม และบรรยากาศในการท่องเที่ยวของอุทยาน
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม และข้อมูลภาคเอกสาร
นาข้อมูลภาคเอกสารที่ค้นคว้าและรวบรวมมาได้นั้น มาศึกษาและวิเคราะห์ ทั้งหลักการออกแบบ หลักการ
พัฒนาแบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติ หลักการสื่อสาร หลักการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสารวจพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลานสาง จากการสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของอุ ทยานแห่งชาติ
ลานสาง ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสถานที่ให้บริการของทางอุทยานยังคงขาด
การปรับปรุงหลายจุดที่เป็นส่วนอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น สถานที่พักของอุทยาน จุดจาหน่ายสินค้า จุด
ให้บริการจอดรถ และจุดแสดงประวัตคิ วามเป็นมาของอุทยาน เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3 การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และนาเสนอแก่หน่วยงาน
สตอรี่บอร์ดเป็นการนาเสนอเกี่ยวกับเนื้อหา หรือเนื้อเรื่องของสื่อ และแบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติที่จะมี
การดาเนินตามแนวคิดและบทที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งภาคสนาม และภาคเอกสาร โดยนาเสนอเป็นฉาก หรือ
ตอนมีการจัดวางโครงเรื่องแนวคิด และหลักการให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ มีการนาเสนอข้อมูลก่อนการพัฒนา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่อุทยาน เพื่อให้ผู้รับชมสามารถมองเห็น
ภาพก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาพื้นที่ของอุทยาน มีการกาหนดบทโดยเน้นที่การประชาสัมพันธ์ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของทางอุทยานให้มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งเมื่อจัดทาสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วได้นาเสนอแก่
หน่วยงานที่จะนาไปใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาสื่อให้ตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน และ
นักท่องเที่ยวที่จะได้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและสมบรูณ์
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสื่อแบบจาลองอุทยาน 3 มิติ และการจัดทาป้ายคิวอาร์โค้ด
นาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์จากการลงพื้นที่ภาคสนามมาสร้างแบบจาลอง 3 มิ ติ ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
สถานที่จริง โดยอ้างอิงจากภาพสเก็ตช์ และภาพถ่ายในสถานที่จริง นามาสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัย
เลื อ กใช้ โ ปรแกรมในการพั ฒ นาแบบจ าลอง 3 มิ ติ คื อ 1) โปรแกรมออโต้ เ ดรสมายา (Autodesk Maya) และ
2) โปรแกรมกูเกิลสเกต์อัพ (Googlesketchup) เนื่องจากทั้ง 2 โปรแกรมมีความสามารถที่แตกต่างกัน โดยโปรแกรม
ออโต้เดรสมายาจะเน้นเก็บรายละเอียดของโมเดลที่มีรายละเอียดของชิ้นงานที่สูง เช่น การออกแบบตัวละคร 3 มิติ
การออกแบบสถาปั ต ยกรรมที่ มี ล วดลายเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส่ ว นโปรแกรมกู เกิ ล สเกต์อั พ จะเน้น สร้ า งงานที่ เ ป็ นเชิ ง
สถาปัตยกรรมที่มรี ายละเอียดไม่มากนัก รวมทั้งเป็นโปรแกรมที่ใช้กาหนดวัสดุเบื้องต้นให้แก่โมเดล 3 มิติ (Tal, 2016)
3) โปรแกรมส าหรั บก าหนดวั ส ดุ หรือ พื้น ผิ ว ของโมเดล (Birn, 2014) ผู้ วิจั ย เลือ กใช้โ ปรแกรมลู มิอ อน (Lumion)
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เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เน้นการกาหนดลวดลาย (Texture) และวัสดุให้กับชิ้นงาน (Material) ให้กับโมเดลเท่านั้น
รวมทั้งยังเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการประมวลผลภาพ (Render) เพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนจริงมากยิ่งขึ้น
จากนั้นกาหนดลวดลาย (Texture) และวัสดุ (Materials) ให้ตรงกับข้อมูลที่เก็บมาจากการลงพื้นที่ภาคสนาม จากนั้นจึง
ออกแบบการดาเนินเรื่องให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ โดยหลักของการออกแบบตัวละครจะเน้นให้มีความเหมาะสม
กับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ (ดัดแปลงจาก Tony White, 2006) ขั้นตอนการพัฒนาสื่อจากสตอรี่บอร์ดที่เตรียมไว้ก่อน
หน้านี้ ซึ่งจะเริ่มจากการจัดวางตาแหน่งของการดาเนินเรื่อง และอุปกรณ์ประกอบฉากให้เหมาะสม การใช้เสียงตาม
บทที่ได้เขียน การทดสอบเสียง การกาหนดหลักการเคลื่อนไหวของกล้อง และการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ไปจนถึงการ
ใส่ลูกเล่นส่วนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ส่ือ จนครบหมดทั้งกระบวนการ (ดัดแปลงจาก David Rodriguez,
2012) ซึ่งหลังจากเสร็จกระบวนการแล้วผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของสื่ออีกครั้ง ก่อนนาเสนองานใน
รูปแบบแบบจาลองสถานที่ 3 มิติ และการนาเสนอในรูปแบบไฟล์วีดีโอก่อนทาการประเมินสื่อต่อไป จากนั้นผู้วิจัยได้
นาเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ดมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ ส่ือสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยได้กาหนดจุดสาหรับเป็นแหล่งให้
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติลานสาง เป็นจุดติดตั้งป้ายคิวอาร์โค้ด เนื่องจากเป็นจุดที่มองเห็นได้ง่าย
และเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติลานสางแนะนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยอีกด้วย
กิจกรรมที่ 5 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อ
การประเมินผลคุณภาพของโครงการวิจัย ผู้วิจัยได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนาไปวัดระดับความ
พึงพอใจของผู้รับใช้งานระบบใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของผลที่ได้จากแบบประเมินผลด้วยระดับคะแนน 1-5
คะแนน โดยกาหนดกลุม่ เป้าหมายจานวน 50 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน 20 คน และนักท่องเที่ยวในอุทยานจานวน
30 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) เป็นผู้ทดลองใช้งานระบบแล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางด้านสถิติต่อไป

ผลการศึกษา
โครงการวิจัยการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อาเมืองตาก จังหวัดตาก สามารถถ่ายทอด และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้คือเพื่อศึกษาต้นแบบของการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบ 3 มิติ เพื่อสนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอุทยาน
แห่งชาติลานสาง โดยผลการศึกษาวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. ส่วนของผลการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดผู้วิจัยได้ติดตั้งป้ายตามจุดท่องเที่ยวของอุทยานตาม
ความเหมาะสมของสถานที่โดยทาการติดตั้งไว้ 2 จุด คือ จุดที่ 1 จุดให้บริการนักท่องเที่ยว และจุดที่ 2 บริเวณลาน
จอดรถของอุทยานแห่งชาติลานสาง ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ดังภาพที่ 1 และในส่วนของผลออกแบบ
ระบบคิวอาร์โค้ดผู้วิจัยได้ทาการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
อุทยานฯ เช่น เส้นทางการเดินทางมายังอุทยานฯ ข้อมูลพืน้ ฐานของอุทยาน และค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น ภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 การติดตัง้ ป้ายคิวอาร์โค้ดเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติลานสาง

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด
2. ส่วนของผลการออกแบบ แบบจาลองสถานที่ในรูปแบบ 3 มิติ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการลง
พื้นที่ภาคสนามมาสร้างแบบจาลอง 3 มิติ ให้ได้ลักษณะที่คล้ายคลึงกับสถานที่จริง โดยการทาภาพสเก็ตช์โครงสร้าง
จากข้อมูลที่ได้เก็บมา และนาไปสร้างเป็นโมเดล 3 มิตดิ ้วยโปรแกรมสาหรับงานออกแบบขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ หลังจาก
ที่ทาการสร้างโมเดลเสร็จแล้วนัน้ ได้ทาการกาหนดแบบวัตถุ (Materials) และกาหนดลวดลาย (Texture) ให้เหมือนกับ
สถานที่จริงให้มากที่สุด รวมทั้งทาการกาหนดตาแหน่งของอุปกรณ์ประกอบฉาก (Props Design) ให้มีความเหมาะสม
กับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุด (Hart, 2012) ดังตัวอย่างในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการออกแบบแบบจาลอง 3 มิติ
ลาดับ
คาอธิบาย
1
บริ เ วณทางเข้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ลานสาง

2

จุดให้บริการนักท่องของอุทยานฯ

3

บริเวณน้าตกลานเลีย้ งม้า

4

บริเวณน้าตกลานลานสาง

ผลการออกแบบ
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ลาดับ
คาอธิบาย
5 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติข อง
อุทยานแห่งชาติลานสาง

ผลการออกแบบ

3. ส่วนของผลการประเมินการใช้งานระบบผู้วิจัยได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนาไปวัดระดับความ
พึงพอใจของผู้รับใช้งานระบบ โดยแบ่งประเมินผลออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบ และตกแต่ง 2) ด้านการ
นาเสนอ 3) ด้านเนื้อหา และ 4) ด้านการใช้งานระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน เป็นผู้ทดลองใช้งาน
ระบบ โดยมีผลการประเมินดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน (จานวน 50 คน)
ความพึงพอใจ
คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย
(250)
(5)

รายการผลการประเมิน
1.ด้านการออกแบบ และการตกแต่ง
1.1 ลักษณะโครงสร้างอาคาร และสถานที่
1.2 การกาหนดสีของฉากมีความเหมะสม
1.3 การกาหนดสีตัวละครมีความเหมะสม
1.4 บรรยากาศในฉากมีความเหมะสม
สรุปผลประเมินด้านการออกแบบ และการตกแต่ง
2.ด้านการนาเสนอ
2.1 การใส่เสียงเหมาะสมกับสื่อทีน่ าเสนอ
2.2 การใช้เสียงในการนาเสนอชัดเจน
2.3 สื่อสามารถทาให้ผชู้ มเข้าใจได้ง่าย
2.4 เทคนิคในการนาเสนอมีความน่าสนใจ
2.5 ระยะเวลาในการนาเสนอ
สรุปผลประเมินการนาเสนอ
3.ด้านเนื้อหา
3.1 ได้รับความรู้เกีย่ วกับสถานทีท่ ่องเที่ยว
3.2 ข้อมูลสถานที่ทอ่ งเทีย่ วมีความน่าสนใจ
3.3 ข้อมูลในการนาเสนอมีความชัดเจน
สรุปผลประเมินด้านเนื้อหา

ผลประเมินเชิง
คุณภาพ

200
235
220
235

4.00
4.68
4.40
4.70
4.44

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

230
232
237
239
237

4.60
4.64
4.74
4.78
4.74
4.70

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

239
240
215

4.78
4.80
4.30
4.62

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน (จานวน 50 คน) (ต่อ)
ความพึงพอใจ
คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย
(250)
(5)

รายการผลการประเมิน
4.ด้านการใช้งานระบบ
4.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
4.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
4.3 ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ
4.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม
4.5 ความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ
สรุปผลประเมินด้านการใช้งานระบบ
สรุปผลการประเมินทัง้ 4 ด้าน

ผลประเมินเชิง
คุณภาพ

230
225
232
210

4.60
4.50
4.64
4.20

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

202

4.04
4.39
4.53

ดี
ดี
ดีมาก

จากตารางที่ 1 การประเมินทั้ง 4 ด้านตามหัวข้อที่กาหนดมานั้นอยู่ในระดับใด เมื่อเรานาคะแนนเฉลี่ยของแต่
ละหัวข้อมาผ่านระเบียบวินัยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) จะพบว่าค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ 4.53 ดังนั้น
โครงการการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศ าสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในเขต
อาเภอเมืองตากจังหวัดตาก ด้วยแบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติออนไลน์มรี ะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก โดย
แบ่งผลการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ดดดดดดด1. ด้านรูปแบบการออกแบบ/ตกแต่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ดดดดดดด2. ด้านการนาเสนอได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ดดดดดดด3. ด้านการเนื้อหาได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
ดดดดดดด4. ด้านการใช้งานระบบได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในเกณฑ์ดี
ดดดดดดดเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑ์การประเมิน
ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจ ดีมาก
ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจ ดี
ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.50 ระดับความพึงพอใจ พอใช้
ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจ น้อย
จากแบบประเมินผู้วิจัยได้คานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดังนี้
การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (1)
ns

ดดดดดดดดดดดดดด

xi

 ns

(1)

i 1

เมื่อ

ns

แทน

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด

xi

แทน

คะแนนความพึงพอใจรวมที่ได้จากผู้ประเมินทั้งหมดในแต่ละข้อย่อย
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การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (2)
ดดดดดดดดดดดดดด

m


i 1

เมื่อ

m

แทน

ns  n
xi

(2)

จานวนข้อย่อยในแต่ละด้าน

แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทั้งหมดของข้อย่อยในแต่ละด้าน
การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (3)

xi

ดดดดดดดดดดดดดด

n


i 1

เมื่อ

ns  mall
xi

(3)

n

แทน

จานวนด้านที่ประเมิน

xi

แทน

คะแนนความพึงพอใจรวมทุกด้านในแบบประเมิน

mall

แทน

จานวนข้อย่อยทั้งหมด
(ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2555)

วิจารณ์และสรุปผล
หลังจากประเมินผลความพึงพอใจของโครงการวิจัยการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจาลองสถานที่แบบ
3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อาเมืองตาก จังหวัดตาก
พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยหัวข้อโครงการวิจัยการทาสื่อปฏิสัมพันธ์ 3 มิติ
เสมือนจริงจาลองสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา (Virtual Ayuthaya) ซึ่งได้ศึกษา
วิธีการ หลักการออกแบบ และการพัฒนาสื่อ ปฏิสัมพันธ์เสมือน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นแหล่งเรีย นรู้
ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอยุธยา และได้ผลการประเมินสื่ออยู่ในระดับดี จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดจานวน
183 คน (วลัยภรณ์ นาคพันธุ์, 2555) ซึ่งหลังจากได้รวบรวมผลการประเมินระบบจากกลุ่มเป้าหมายแล้ วนั้นผู้วจิ ัยได้
นาข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 50 คน มาปรับปรุงและแก้ไขระบบให้ดีมากยิ่งขึ้นก่อนจะส่งมอบสื่อให้หน่วยงาน
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในการพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ส่ือแบบจาลองสถานที่แบบ 3 มิติ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควรมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับริบทของสถานที่ท่องเที่ยว และควรนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันมาใช้ เช่น การใช้ระบบสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Reality: VR) และระบบ
วัตถุเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็นต้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และดึงดูดนัก ท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ ผ่านเทคโนโลยีดังกล่าวต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณการสนับสนุนทุนในการดาเนินโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอขอบคุณการสนับสนุนการให้ข้อมูลด้านเส้นทางจากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากกรุณาให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งช่วยติดต่อประสานงานต่างๆ รวมถึงอุทยานแห่งชาติลานสาง ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการดาเนินโครงการวิจัยและช่วยให้การดาเนินโครงการเสร็จสมบรูณ์เป็นอย่างดี
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การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ตรวจสอบข้ อ มู ล สั ต ว์ เ ลี้ ย งด้ ว ยเทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด
กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จังหวัดพะเยา
The development of a pet information verification application with QR code
technology a case study of SANSOOK pet hospital in PHAYAO
ยืนยง กันทะเนตร1* และวงศกร แก้วตา1
Yeunyong Kantanet1* and Wongsakon Kaewta1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ด (QR Code) กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จ.พะเยา ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อที่ช่วยให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการกรอกประวัติ
ข้อมูลสัตว์เลี้ยง เมื่อผู้ใช้บริการนาสัตว์เลี้ยงมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลจะทาการ
สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน แสดงข้อมูลส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเบือ้ งต้นของสัตว์เลี้ยง ตารางนัด
การฉีดวัคซีนของสัตว์เลีย้ ง ผลการวิจัย ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นพบว่า เมื่อดูโดยภาพรวม
ของด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก และด้านประสิทธิภาพการทางาน ได้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี
คาสาคั:: แอพพลิเคชั่น, คิวอาร์โค้ด

Abstract
This project objective was to develop a system for verifying pet care data with QR code technology to
simplify and shorten the time to fill out a pet’ s profile for pet hospital. Hospital staff can scan the QR code via
application on a smartphone and it will show pet’ s information, for examples, pet’ s name and vaccination
appointment schedule. The user satisfaction survey results indicated that users were very satisfied with the design
of the application, with the average 4.52 out of 5. Users were also satisfied with the application efficiency, on an
average of 4.43.
Keywords: application, QR code
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บทนา
เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จ.พะเยา มีระบบที่ไม่เอื้ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ในด้าน
การกรอกประวัติข้อมูลของสัตว์เลี้ยง เมื่อผู้มาใช้บริการนาสัตว์เลี้ยงมารับการรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว์ครั้งแรก
จะต้องกรอกข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยงก่อนเพื่อทาการรักษาขั้นตอนต่อไป เมื่อผู้ที่มาใช้บริการนาสัตว์เลี้ยงตัวเดิมมา
รับการรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว์ แต่ตา่ งสาขาจะต้องทาการกรอกข้อมูลประวัติของสัตว์เลีย้ งใหม่อกี ครัง้ จึงทาให้
เสียเวลาและเกิดความไม่สะดวก ทาให้เกิดปัญหากับผู้ที่มาใช้บริการ
จากปั ญ หาที่ ได้ที่เกิด ขึ้น จ าเป็ น จะต้องมีแ หล่ งเชื่อ มโยงกับที่ เก็บข้อ มู ลประวั ติข องสั ตว์เลี้ย ง[2] เพื่อ ลด
ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลใหม่หลาย ๆ รอบและสะดวกต่อผู้ที่ใช้งาน จึงนาเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) มา
ประยุกต์ใช้ เนื่องจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) [1] มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์
ข้อความ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย เพราะปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์มือถือกัน
แทบทุกคนและโทรศัพท์มือถือเดีย๋ วนี้ก็มกี ล้องเกือบทุกรุน่ แล้ว
จากสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจึ งทาให้มีแนวคิดที่แก้ปัญหานี้ขึ้น โดยการนาเทคโนโลยี QR Code มาใช้ เพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยงที่มารับการรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว์ เช่น สายพันธุ์สัตว์ เพศ สี
น้าหนัก ตารางการฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยมีการสร้าง QR Code ที่เป็นสติกเกอร์ติดไว้กับปลอกคอของสัตว์เลี้ยงหรือ
เก็บเป็นไฟล์รูปภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือ เมื่อผู้ใช้บริการนาสัตว์เลี้ยงมารับการรักษา เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลจะทา
การสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น จะปรากฏข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยงและทาการรักษาขั้นตอนต่อไป และ
ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลสัตว์เลี้ยงได้ ซึ่งระบบข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์กับทางโรงพยาบาลสัตว์และผู้
ที่มาใช้บริการอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นและคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. วิเคราะห์ออกแบบแอพพลิเคชั่นบันทึกและแสดงข้อมูลสัตว์เลีย้ ง
3. พัฒนาแอพพลิเคชั่นบันทึก แสดงข้อมูลสัตว์เลีย้ งและสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา ข้อมูลประวัตขิ องสัตว์เลีย้ ง ข้อมูลการนัดครั้งต่อไป นามาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาแอพพลิเคชั่น
2. ได้ระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลีย้ งด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดที่ตรงตามวัตถุประสงค์
3. ช่วยให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการกรอกประวัตขิ ้อมูลสัตว์เลีย้ ง

วัสดุอุปกรณ์และกรณีศึกษา
ด้านฮาร์ดแวร์
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการพัฒนามีคุณสมบัติ ดังนี้
1. หน่วยประมวลผลกลางความเร็ว CPU i7-3537U, 2.0
2. หน่วยความจาหลัก RAM ความจุ 6 GB
3. หน่วยความจาสารอง (Hard drive) ความจุ 750G+24G (SSD)
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ด้านซอฟต์แวร์
ประกอบด้วย ระบบปฏิบัตกิ าร และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังนี้
1. ระบบปฏิบัตกิ าร Windows Ver. 10
2. โปรแกรม Sublime Text 3
3. โปรแกรม Xampp
4. โปรแกรม Android Studio
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR
Code) กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จ.พะเยา โดยมีวธิ ีการศึกษาและขั้นตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษา ข้อมูลประวัติของสัตว์
เลี้ยง ข้อมูลประวัติการรักษา ข้อมูลการนัดของแพทย์ในครั้ งต่อไป โดยได้ทาการเข้าไปขอข้อมู ล และสอบถามจาก
โรงพยาบาลสัตว์แสนสุข ศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ทาการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Development) [7] และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไป
2. วิเคราะห์และกาหนดขอบเขตแอพพลิเคชั่น จากข้อมูลที่ได้รวบรวม ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และกาหนด
ขอบเขตของงานวิจัย โดยการนาเทคโนโลยี QR Code มาใช้ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยงที่มา
รับการรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว์ เช่น สายพันธุ์สัตว์ เพศ สี น้าหนัก ตารางการฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยมีการสร้าง
QR Code ที่เป็นสติกเกอร์ติดไว้กับปลอกคอของสัตว์เลี้ยงหรือเก็บเป็นไฟล์รูปภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือ เมื่ อผู้ใช้บริการ
นาสัตว์เลี้ยงมารับการรักษา เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลจะทาการสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น จะปรากฏข้อมูล
ประวัตขิ องสัตว์เลีย้ งและทาการรักษาขั้นตอนต่อไป และผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลสัตว์เลีย้ งได้
3. การออกแบบแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User
Interface) แบ่งเป็นส่วน ๆ ได้แก่ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการเข้าสูร่ ะบบ (Login) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการสมัคร
สมาชิก ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการแสดงการสแกนคิวอาร์โค้ด ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการแสดงข้อมูลสัตว์เลี้ยง
และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการแสดงประวัตกิ ารนัดของแพทย์ในครั้งต่อไป
4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนาร่วมกับโปรแกรมแอนดรอยด์
สตูดโิ อ (Android Studio) ในการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (User Interface) และพัฒนาแอพพลิเคชั่น [5]
5. การทดสอบแอพพลิเคชั่น หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยต้องทาการทดสอบในส่วน
ต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตรงกับขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ หากเกิดข้อผิดพลาดของ
ข้อมูลหรือการแสดงผลในส่วนใดผู้วิจัยต้องทาการแก้ไขเพื่อให้แอพพลิเคชั่นพร้อมและสามารถทางานได้
6. ประเมินผลแอพพลิเคชั่น ในการประเมินผลแอพพลิเคชั่นจากทางผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลีย้ งด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณีศกึ ษาโรงพยาบาล
สัตว์แสนสุข จ.พะเยา
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กรอบแนวคิด
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จ.พะเยา

ที่มาของปั:หา
1.โรงพยาบาลสัตว์มรี ะบบที่ไม่
เอื้ออานวยความสะดวกให้แก่ผทู้ ี่มาใช้
บริการ ในด้านการกรอกประวัตขิ ้อมูล
ของสัตว์เลีย้ ง
2.ผู้ที่มาใช้บริการต้องกรอกข้อมูลสัตว์
ป่วยหลายรอบ
3.ทาให้ผู้ที่มาใช้บริการเสียเวลาและ
เกิดความไม่สะดวก

วิธีการแก้ปั:หา
1.การนาเทคโนโลยี QR Code มาใช้
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูล
ประวัตขิ องสัตว์เลีย้ ง
2.ลดระยะเวลาการกรอกประวัติ
ของสัตว์

การศึกษาหาข้อมูล
1.เก็บรวบรวมข้อมูล จาก
โรงพยาบาลสัตว์แสนสุข
2.ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ภาษา
PHP
3.ศึกษาเรื่อง Android Studio
4.ศึกษาการทางานของ QR Code

วิธีการการดาเนินการวิจัย
1.ส่วนของเว็บไซต์ การดาเนินงานเริ่มจากรวบรวมข้อมูล จากนัน้ เริ่ม
สร้างระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูล มีการเพิ่มข้อมูลเจ้าของสัตว์ป่วย เพิ่ม
ข้อมูลสัตว์ป่วย ตารางนัดฉีดวัคซีนสัตว์ป่วย และการสร้างคิวอาร์โค้ด
2.ส่วนแอพพลิเคชั่นจะมีส่วนของ สร้างการล็อคอิน การแสกนคิวอาร์
โค้ด แสดงข้อมูลเบือ้ งต้นของสัตว์ป่วย แสดงตารางนัดฉีดวัคซีน

ผลการวิจัย
1.ช่วยให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการกรอกประวัตขิ ้อมูลสัตว์เลีย้ ง
2.ระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดที่ตรงตามวัตถุประสงค์
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของเว็บไซต์ [6] ส่วนของแอพพลิเคชั่น และส่วนการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ส่วนของเว็บไซต์

ภาพที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์

ภาพที่ 2 หน้าเพิ่มข้อมูลเจ้าของสัตว์ป่วย
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ภาพที่ 3 หน้าเพิ่มข้อมูลสัตว์ป่วย

ภาพที่ 4 หน้าสร้าง QR Code
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ภาพที่ 5 หน้าข้อมูลสัตว์ป่วย

ภาพที่ 6 หน้าบันทึกการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ป่วย
จากภาพที่ 1 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ จะมีส่วนการเพิ่มข้อมูลเจ้าของสัตว์ และส่วนการเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่
ป่วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์เป็นผู้ทาการบันทึกข้อมูลเจ้าของ และสัตว์เลีย้ งที่นามารักษากับทางโรงพยาบาล
จากภาพที่ 2 แสดงหน้าลงทะเบียนเจ้าของสัตว์ จะมีส่วนให้กรอกข้อมูลประวัติเจ้าของเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
ในการแจ้งหรือติดต่อกลับ โดยระบบทาการเก็บข้อมูล ดังนี้ คานาหน้า ขื่อ เบอร์โทร อีเมล์ username และ password
ซึ่งเจ้าของสามารถใช้ username และ password เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อเรียกดูข้อมูลสัตว์
เลีย้ งและข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ได้ ปุ่มสีเขียวคือ ตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล ปุ่มสีแดงคือ เพื่อทาการยกเลิก
จากภาพที่ 3 แสดงหน้าลงทะเบียนสัตว์ป่วย จะมีส่วนให้กรอกข้อมูลประวัติสัตว์ป่วย โดยระบบทาการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้ ชื่อสัตว์เลีย้ ง ประเภทสัตว์เลีย้ ง เพศ พันธุ์ สี ตาหนิของสัตว์เลีย้ ง วันเกิด และชื่อเจ้าของสัตว์เลีย้ งที่ป่วยปุ่ม
สีเขียวคือ ตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล ปุ่มสีแดงคือ เพื่อทาการยกเลิก เมื่อมีการลงทะเบียนสัตว์ป่วยเสร็จจะมีการสร้าง QR
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Code เพื่อให้เจ้าของได้เก็บไว้ ซึ่งเป็นของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว ใช้งานกับแอพพลิเคชั่นดังภาพที่ 4 โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง
สามารถใช้แอพพลิเคชั่นสแกน QR Code เพื่อเรียกดูข้อมูลของสัตว์เลีย้ งของตนได้
เมื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ต้องการเรียกดูข้อมูลก็สามารถเข้าไปที่ หน้าแสดงข้อมูลสัตว์ป่วยทั้งหมดดัง
ภาพที่ 5 ระบบจะทาการแสดงข้อมูลสัตว์ป่วยที่มีอยู่ในระบบ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์สามารถทาการเรียกดู แก้ไข
ข้อมูลสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวได้ อีกทั้งยังสามารถทาการบันทึกข้อมูลวัคซีนและข้อมูลการนัดครั้งต่อไปได้โดยปุ่มสีส้มคือ
การแก้ไขข้อมูลสัตว์ป่วย ปุ่มสีแดงคือ การลบข้อมูลสัตว์ป่วย ปุ่มสีฟ้าคือ การเพิ่มตารางนัดฉีดวัคซีน
จากภาพที่ 6 หน้าตารางนัดฉีดวัคซีน จะมีส่วนให้กรอกข้อมูล วัคซีนป้องกันโรค, วันที่ฉีด, นัดครั้งต่อไป,
สัตวแพทย์ / เลขทะเบียน, ชื่อวัคซีน / เลขชุดผลิต ปุ่มสีเขียวคือ ตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล ปุ่มสีแดงคือ เพื่อทาการยกเลิก
2. ส่วนของแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 7 หน้าล็อคอินบนแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 8 หน้าหลักบนแอพพลิเคชั่น

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าล็อคอินบนแอพพลิเคชั่น โดยเจ้าของสัตว์เลีย้ งต้องทาการกรอก username password ที่
ได้จากการลงทะเบียนจากระบบที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์เป็นผู้ทาการกรอกและบันทึกขอ้มูลให้ แล้วกดปุ่ม LOGIN
เพื่อเข้าสู่ระบบ
หลังจากที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงทาการเข้าสู่ระบบบนแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้วแอพพลิเคชั่นจะหน้าหลักบน
แอพพลิเคชั่นดังภาพที่ 8 และสามารถเลือกเมนูในการสแกน QR Code จากปุ่ม Scan QR Code หรือต้องการออกจาก
แอพพลิเคชั่นสามารถเลือกทีป่ ุ่ม LOGOUT เพื่อออกจากระบบ
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ภาพที่ 10 หน้าแสดงข้อมูลประวัตสิ ัตว์ป่วย

ภาพที่ 9 หน้าการแสกน QR Code

ภาพที่ 11 หน้าแสดงข้อมูลประวัตสิ ัตว์ป่วย มีตารางนัดการฉีดวัคซีน
จากภาพที่ 9 หน้าการแสกน QR Code จะเป็นส่วนที่ใช้แสกนรูป QR Code โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถนา
สมาร์ทโฟนไปทาการสแกน QR Code จาก QR Code ที่ได้จากระบบเว็บไซต์ของโรงพยาบาล โดยตัวระบบได้ทาการ
สร้างมาให้หลังจากลงทะเบียนสัตว์เลีย้ งเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะไปหน้า ข้อมูลสัตว์เลีย้ ง ภาพที่ 10 และ ภาพที่ 11
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จากภาพที่ 10 หน้า แสดงข้ อ มูล ประวั ติสั ต ว์ป่ว ย เป็ น ส่ ว นข้ อ มู ล ของสั ต ว์ป่ว ย จะมีข้ อ มู ล ชื่อ สั ต ว์เลี้ยง,
ประเภทสัตว์เลีย้ ง, เพศ, พันธุ,์ สี ตาหนิสัตว์เลีย้ ง, วันเกิด
จากภาพที่ 11 หน้าแสดงข้อมูลสัตว์ป่วย เป็นส่วนของตารางนัดฉีดวัคซีน จะมี ข้อมูล วัคซีนป้องกันโรค, วันที่
ฉีด, นัดครั้งต่อไป, สัตวแพทย์ / เลขทะเบียน, ชื่อวัคซีน / เลขชุดผลิต
3. ส่วนผลการประเมิน
การประเมินผลการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code)
จากการประเมินมี 2 ด้าน ทั้งหมดจานวน 7 ข้อ ในแต่ละข้อเป็นประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ใช้งานเลือกประเมิน แต่ละ
ข้อมีคะแนนดังต่อไปนี้
มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
มาก
เท่ากับ 4 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง
น้อย
เท่ากับ 2 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย
น้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด
สถิตทิ นี่ ามาใช้ในการประเมิน
โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ คือ ใช้ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาแบบการประเมิน
การยอมรับดังตารางดังต่อไปนี้
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากร คือ ผู้ที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์แสนสุขจังหวัดพะเยา จานวน 50 คน
ตารางที่ 1 ผลประเมินด้านการออกแบบ
ประเด็นการสารวจ
ด้านการออกแบบ
1. ออกแบบเข้าใจง่าย
2. ขนาดตัวอักษร
3. ความน่าสนใจ
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. ความชัดเจน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3 2 1
30
32
36
35
30

10
11
10
10
18

8
6
4
4
2

2
1
0
1
0

0
0
0
0
0

N

xˉ

50
50
50
50
50

4.36
4.48
4.64
4.58
4.56
4.52

S.D.

0.89
0.78
0.62
0.72
0.57
0.72

แปลผล

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตารางที่ 2 ผลประเมินด้านประสิทธิภาพการทางาน
ระดับความพึงพอใจ
N
5 4 3 2 1

ประเด็นการสารวจ
ด้านประสิทธิภาพการทางาน
6. การทางานของแอพพลิเคชั่นรวดเร็วถูกต้อง
7. การทางานของแอพพลิเคชั่นแสดงผลออกทางหน้าจอ
ชัดเจน
รวม

xˉ

S.D.

แปล
ผล

29 11 8 2 0 50 4.34 0.89

ดี

32 12 6 0 0 50 4.52 0.70

ดีมาก

4.43 0.79

ดี

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบเมื่อแยกแต่ละหัวข้อ พบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ หัวข้อออกแบบเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.89 อยู่
ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี หัวข้อขนาดตัวอักษรมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.78 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี หัวข้อความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก หัวข้อความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย ( xˉ )
เท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก หัวข้อความชัดเจน
มีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57 อยูใ่ นระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการทางานเมื่อแยกตามแต่ละหัวข้อ พบว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจ หัวข้อการทางานของแอพพลิเคชั่นรวดเร็วถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.34 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.89 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี หัวข้อการทางานของแอพพลิเคชั่น
แสดงผลออกทางหน้าจอชัดเจนมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.70 อยู่ในระดับ
เกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก

วิจารณาและสรุปผล
จากการวิเคราะห์การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลีย้ งเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code)
โดยพัฒนาขึน้ เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการกรอกประวัตขิ ้อมูลสัตว์เลี้ยงเมื่อนาสัตว์เลี้ยงมารับ
การรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว์ตา่ งสาขา ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
สรุปผลวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ด (QR Code) พบว่าการดาเนินงานเริ่มจากรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จากนั้นเริ่มสร้างระบบ
เกี่ยวกับฐานข้อมูล มีการเพิ่มข้อมูลเจ้าของสัตว์ป่วย เพิ่มข้อมูลสัตว์ป่วย ตารางนัดฉีดวัคซีนสัตว์ป่วย และการสร้างคิว
อาร์โค้ด ส่วนแอพพลิเคชั่นจะมีส่วนของ การล็อคอิน สมัครสมาชิก การแสกนคิวอาร์โค้ด แสดงข้อมูลเบื้องต้นของ
สัตว์ป่วย แสดงตารางนัดฉีดวัคซีน การออกแบบเน้นการออกแบบเรียบ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเข้าใจและใช้
งานง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ประกอบไป
ด้วย โปรแกรม Sublime Text 3[3] เพื่อใช้ในการสร้างหน้าเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรม Xampp[4] เพื่อใช้เก็บฐานข้อมูล
ต่าง ๆ โปรแกรม Android Studio ใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่น ผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ เมื่อ
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ดูโดยภาพรวมของด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก และด้านประสิทธิภาพ
การทางาน ได้คา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.36 อยูใ่ นระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การออกแบบและสร้างเตาผลิตน้าส้มควันไม้
The design and construction of wood vinegar kiln
สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล1 นฤมล กูลศิริศรีตระกูล2 และปริดา จิ๋วปัญญา1*
Somport Kulsirisritrakul1, Narumol Kulsirisritrakul2 and Parida Jewpanya1*
บทคัดย่อ
น้าส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ ยนไม้ให้ เป็นถ่า น นาน้าส้มควันไม้ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร ในงานวิจัยชิน้ นีเ้ ล็งเห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของน้าส้มควันจึงได้ทาการออกแบบและ สร้างเตาผลิตน้าส้มควันไม้จากชีวมวล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้
เมล็ดหูกวางแห้งในการทดลอง โดยออกแบบและสร้างเตาผลิต 2 แบบ ได้แก่ เตาผลิตน้าส้มควันไม้ ปล่องระบายควัน
ด้านบน และเตาผลิตน้าส้มควันไม้ปล่องระบายควันด้านล่าง เพื่อเปรียบเทียบและหาเตาผลิตน้าส้มควันไม้ที่เหมาะสม
และให้ผลผลิตสูง ผลการดาเนินการพบว่า สารตัว อย่า งที่ไ ด้จากเตาผลิ ตน้าส้มควันไม้ทั้ง 2 แบบมีลักษณะเป็ น
ของเหลวสีน้าตาลเข้ม มีกลิ่นควัน เมื่อนามาวัดค่า pH พบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.55 จึงมีคุณสมบัติเป็นกรด และเมื่อทาการ
เปรียบเทียบเชิงปริมาณของน้าส้มควันไม้ที่ได้ พบว่า เตาผลิตน้าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านบนได้ปริมาณน้าส้มควัน
ไม้เฉลี่ยมากว่าแบบรูระบายด้านล่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
คาสาคั:: เตาผลิตน้าส้มควันไม้, น้าส้มควันไม้

Abstract
Wood vinegar is an outgrowth of the charcoal production. Wood vinegar has many benefits, especially for
agriculture. This research proposed and constructed two designs of wood vinegar kiln in order to produce the wood
vinegar from biomass. In this research, the seeds of Terminalia catappa L. are used in the experiment. The first
design is the wood vinegar kiln with upper smoke chimney and the second design is the wood vinegar kiln with
lower smoke chimney. From the experiment, the results show that both designs can produce the wood vinegar
with average pH 3.55. Moreover, in terms of the amount of weight, the wood vinegar kiln with upper smoke
chimney can obtain the wood vinegar in average significantly more than that of the kiln with lower smoke chimney
with 95% confidence interval.
Keywords: wood vinegar kiln, wood vinegar
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บทนา
น้าส้มควันไม้ (wood Vinegar) เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเปลี่ยนไม้ให้เป็นถ่าน (Carbonization) โดยเผาไม้
ในเตาเผาภายใต้สภาวะจากัดอากาศ มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองจนถึงสีนาตาลแดง
้
มีกลิ่นควันไม้ มีรสเปรี้ยว [1],[2]
มีองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ น้าประมาณ 85% กรดอินทรีย์ประมาณ 3% และสารอินทรีย์อ่ืน ๆ ประมาณ 12% มีค่า
ความเป็นกรด(pH : Positive potential of the hydrogen ions) ประมาณ 3 ความถ่วงจาเพาะประมาณ 1.012-1.024 แตกต่าง
กันตามชนิดของไม้ [3],[4] ปัจจุบันอุปกรณ์และกระบวนการที่ใช้ในการเผาถ่านหรือผลิตน้าส้มควันไม้มหี ลายรูปแบบ อาทิ
เช่น เตาเผาถ่านโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก [5] เตา low-cost retort – kiln [6] เตาเผาถ่านของฝ่าย
ส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [7] เตาเผาถ่านของบ้านไร่ศรีสุทัศน์ [8] เตาเผาถ่านแบบแนวนอนซึ่ง
สามารถผลิตน้าส้มควันไม้ได้ปริมาณแตกต่างกันตามความชื้นของเนื้อไม้ [9],[10] เครื่องกลั่นน้าส้มควันไม้แบบระบาย
ความร้อนด้วยน้าที่สามารถผลิตน้าส้มควันไม้ได้ปริมาณมากว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ [11],[12] เตาเผาถ่าน
ชนิดเตาอิฐก่อ และเตาอิวะเตะขนาดความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร [13],[14] นอกจากนี้ยังมีเตาเผาถังน้ามันสองร้อยลิตรถัง
เดียวแบบแนวนอนติดตั้งชุดแลกเปลี่ยนความร้อนบริเวณทางออกของน้าส้มควันไม้ที่สามารถเก็บน้าส้มควันไม้มากขึ้น
[15] ซึ่งเตาเผาแต่ละแบบจะเหมาะสมบริบทของการใช้งานและชนิดของวัตถุดิบ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาออกแบบและ
สร้าง เตาผลิตน้าส้มควันไม้เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากชีวมวล

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ศึกษาขั้นตอนการผลิตน้าส้มควันไม้และรูปแบบของเตาต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตน้าส้มควันไม้ วิเคราะห์กระบวนการผลิต
และรูปแบบของเตา ออกแบบ เขียนแบบและสร้างเตาผลิตน้าส้มควันไม้ ซึ่งประกอบด้วย ถัง 3 ชั้น ชั้นในสุด สาหรับใส่
ชีวมวลในทีน้ีใช้เมล็ดต้นหูกวางแห้งเพื่อทาการเผา ระหว่างชั้นที่ 2 และ 3 มีฉนวนกันความร้อนหนา 50 มิลลิเมตร 2 แบบ
ได้แก่ เตาผลิตน้าส้มควันไม้ ปล่องระบายควันด้านบน ภาพที่ 1 และเตาผลิตน้าส้มควันไม้ปล่องระบายควันด้านล่าง ภาพที่ 2

ภาพที่ 1 เตาผลิตน้าส้มควันไม้ปล่องระบายควันด้านบน
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ภาพที่ 2 เตาผลิตน้าส้มควันไม้ปล่องระบายควันด้านล่าง
ออกแบบ เขียนแบบและสร้างอุปกรณ์ดักจับสารตัวอย่างจากการผลิตน้าส้มควันไม้ชุดควบแน่นแนวตั้ง โดย
ใช้นาเป็
้ นสารทาความเย็น และใช้แก๊สปิโตเลี่ยมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เป็นเชื้อเพลิง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ดักจับน้าส้มควันไม้แบบชุดควบแน่นแนวตัง้
ทาการติดตั้งเตาผลิตน้าส้มควันไม้แบบปล่องระบายควันด้านบนและด้านล่างกับอุปกรณ์ดักจับชุดควบแน่น
แนวตัง้

Proceedings
1312

ท่อน้าออก
อุปกรณ์ดักจับ
ท่อน้าเข้า
ฝาปิด เปิดเตา
ปล่องระบายควัน

ถังใส่วัตถุดบิ

เตาเผา

หัวแก๊ส

ภาพที่ 4 ภาพ 3 มิตแิ สดงการติดตั้งเตาผลิตน้าส้มควันไม้แบบมีปล่องระบายควันด้านบนกับอุปกรณ์ดักจับชุด
ควบแน่นแนวตัง้
ทาการรวบรวมเมล็ดหูกวางแห้งจากต้นหูกวางภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
และน ามาตากแดดให้ แ ห้ ง ควบคุ ม ค่ า ความชื้น ให้ ไ ม่เกิ น 15 % วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely
Randomized Design : CRD) โดยสุ่มเมล็ดหูกวาง ครัง้ ละ 2 กิโลกรัม ทาการเผาเป็นเวลาสองชั่วโมง ใช้เตาและอุปกรณ์
ดักจับแบบละหกครั้ง เก็บสารตัวอย่าง ข้อมูล ลักษณะ สี ปริมาณสารที่ได้ วิเคราะห์ผลการทดลองเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้าส้มควันไม้ดิบที่ได้จากเตาผลิตน้าส้มควันไม้ที่มีรูระบายด้านบนและรูระบายด้านล่างโดยใช้
อุปกรณ์ดักจับแบบแนวตั้ ง หาร้อยละโดยน้าหนักของน้าส้มควันดิบที่ได้ต่อปริมาณชีวมวลหรือเมล็ดหูกวางแห้ง
ทาการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (T-test Analysis)

ผลการศึกษา
ผลการทดลอง ตารางที่ 1 แสดงสารตัวอย่างที่เก็บได้จากเตาผลิตน้าส้มควันไม้ที่ออกแบบและสร้างขึ้น มีลักษณะ
เป็นของเหลวสีน้าตาลเข้ม มีกลิ่นควัน เมื่อนามาวัดค่า pH เพื่อวัดปริมาณความเป็นกรดของสารตัวอย่าง พบว่า สารตัวอย่าง
ที่ได้จากเตาผลิตส้มควันไม้ทั้งสองแบบ มี ค่า pH เฉลี่ย 3.75 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าของเหลวที่พบมีลักษณะเป็นกรด
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสารตัวอย่างที่ได้จากการทดลองเป็นกรัม (gram) และแสดงร้อยละเปรียบเทียบปริมาณ
สารตัวอย่างที่ได้ กับน้าหนักของชีวมวลที่ใช้ (เมล็ดหูกวางแห้ง) (%w) พบว่า ปริมาณสารตัวอย่างที่ได้จากเตาผลิตน้าส้ม
ควันไม้แบบรูระบายด้านบนให้ปริมาณน้าส้มควันไม้เฉลี่ย 938.33 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 46.92 ของปริมาณน้าหนักชีว
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มวล ซึ่งมีปริมาณมากกว่า ปริมาณสารตัวอย่างที่ได้จากเตาผลิตน้าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านล่างที่มีปริมาณเฉลี่ย
840.00 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 42.00 ของปริมาณน้าหนักชีวมวล
ตารางที่ 1 ลักษณะของสารตัวอย่างที่ได้จากเตาผลิตน้าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านบนและแบบรูระบายด้านล่าง
รูปแบบเตาผลิตน้าส้มควัน
ลักษณะสี
ลักษณะกลิ่น
ค่า pH เฉลี่ย
ไม้
รูระบายด้านบน
สีน้าตาลเข้ม
กลิ่นควัน
3.55
รูระบายด้านล่าง
สีน้าตาลเข้ม
กลิ่นควัน
3.55
ตารางที่ 2 ปริมาณของสารตัวอย่างที่ได้จากเตาผลิตน้าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านบนและแบบรูระบายด้านล่าง
ปริมาณ
ปริมาณน้าส้มควันไม้ดิบ (กรัม)
รูปแบบเตาผลิตน้าส้ม
เมล็ดหู
S.D. %w
ควันไม้
1
2
3
4
5
6
เฉลี่ย
กวาง (กรัม)
รูระบายด้านบน
2000
920 850 950 970 960 980 938.33 47.924 46.92
รูระบายด้านล่าง
2000
800 870 890 870 790 820 840.00 41.952 42.00

วิจารณ์และสรุปผล
สารตัวอย่างที่ได้จากเตาผลิตน้าส้มควันไม้ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้าตาลเข้ม มี
กลิ่นควัน เมื่อนามาวัดค่า pH พบว่า มี ค่าเฉลี่ย 3.55 จึงมีคุณสมบัติเป็นกรด สามารถสรุปได้ว่าสารตัวอย่าง คือ
น้าส้มควันไม้ดิบสอดคล้องกับคุณสมบัตขิ องน้าส้มควันไม้ของ [3],[4]
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณน้าส้มควันไม้ที่ได้จากเตาผลิตแบบรูระบายด้านบนและรู
ระบายด้านล่าง
Difference
98.333
t (Observed value)
3.782
|t| (Critical value)
2.228
DF
10
p-value (Two-tailed)
0.004
alpha
0.05
เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณของน้าส้มควันไม้ที่ได้จากเตาผลิตน้าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านบน
และแบบรูระบายด้านล่างโดยวิธีการทางสถิติ (t-test) พบว่า ค่า p-value มีค่าต่ากว่า ค่า alpha (0.004<0.05) จากผลการ
ทดสอบจึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณของน้าส้มควันไม้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ดังนั้นเตาผลิตน้าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านบนได้ปริมาณน้าส้มควันไม้เฉลี่ยมากว่าแบบรู ระบายด้านล่าง เนื่องจากการ
เก็บน้าส้มควันไม้อาศัยการควบแน่นของควันที่ได้จากการเผาชีวมวล ซึ่งเป็นไอร้อนมีความหนาแน่นต่า สามารถระบายออก
ทางรูระบายด้านบน ได้สะดวกมากกว่ารูระบายที่อยู่ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม น้าส้มควันไม้ที่ได้จะนาไปใช้งานต้องทาให้
บริสุทธิ์ โดยการตกตะกอน กรอง กลั่น ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษากระบวนการหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกน้าส้มควันไม้
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สภาวะที่เหมาะสมในการทอดสุ::ากาศของกล้วยน้าว้าแผ่น
Optimization on vacuum frying of thai banana (Pisang Awak Banana) chips
พิชามญชุ์ ทิพย์เมืองพรม1 และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์1*
Phichamon Thipmueangprom1 and Rittichai Assawarachan1*
บทคัดย่อ
โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาผลของปั จ จั ย ของการแปรรู ป กล้ ว ยน้ าว้ า แผ่ น ด้ ว ยการทอด
สุ ญ ญากาศ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ใ นการทอด (X1), เวลาในการทอด (X2) และเวลาในการสลั ด น้ ามั น ภายใต้ส ภาวะ
สุญญากาศ (X3) ต่อปริมาณไขมันทั้งหมดที่หลงเหลือ (Y) โดยสภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อุณหภูมใิ นการทอด (85,
95 และ 105 องศาเซลเซียส), เวลาในการทอด (30, 45 และ 60 นาที) และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ (5, 10 และ 15 นาที) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาพื้นทิ่ผิวตอบสนองและออกแบบการทดลองด้วย
บ็ อ กซ์ - เบห์ น เคน (Box-Behnken Design ; BBD) จากผลการศึ ก ษาในการแปรรู ป กล้ ว ยน้ าว้า แผ่ น ด้ ว ยการทอด
สุญญากาศ พบว่าการทอดที่อุณหภูมิ 96.03 องศาเซลเซียส, เวลาในการทอด 46.66 นาที และเวลาในการสลัด
น้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศที่ 10.11 นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่นด้วยการทอด
สุญญากาศ เนื่องจากผลการตรวจวิเคราะห์กล้วยน้าว้าแผ่นมีปริมาณไขมันทั้งหมดหลงเหลือน้อยที่สุด เท่ากับ 17.24
กรัม/ตัวอย่าง 100 กรัม
คาสาคั:: กล้วยน้าว้า, การทอดสุญญากาศ, ปริมาณไขมันทั้งหมด, ออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน

Abstract
The research objective of this study is the optimization of vacuum frying processing condition of banana
chips (Pisang Awak Banana). The factors such as frying temperature (X1; 85, 95 and 105 ๐C), frying time (X2; 30,
45 and 60 min) and centrifuge oil time under vacuum condition (X3; 5, 10 and 15 min) per final total fat content
(Y) were determined by using response surface methodology (RSM) for box-behnken design (BBD). The result
showed that optimization of vacuum frying processing condition for frying temperature, frying time and centrifuge
oil time under vacuum condition were 96.03 ๐C, 46.60 min and 10.11 min, respectively. The total fat content less
than 17.24 g per 100 g.
Keywords: banana (Pisang Awak Banana), vacuum frying, total fat content, box-Behnken Design (BBD)
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บทนา
กล้วยน้าว้า (Pisang Awak Banana) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Musa sapientum Linn. ชื่อท้องถิ่นไทยภาคกลางและทั่วไป
เรี ยกว่ากล้ วยน้ าว้า ภาคเหนือเรี ยกว่ากล้ วยใต้ , กล้ วยเหลือง ภาคอีสานเรี ยกว่ ากล้ วยตานีอ่ อง, กล้ วยอ่อง และ
ภาคตะวันออกเรียกว่ากล้วยมะลิอ่อง ซึ่งเป็นกล้วยพื้นเมืองที่พบได้ทั่วไปในทุกภาค เป็นกล้วยที่นิยมปลูกไว้ในครัวเรือน
เพื่อการรั บประทานผลสุกและแปรรูปผลดิบ รวมถึงการนาส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะใบตองที่ใช้สาหรับ
ห่ออาหารหรือประกอบอาหาร ปลีกกล้วย และหยวกกล้วยสาหรับนามาปรุงอาหาร
กล้วยน้าว้า เป็นพันธุ์กล้วยชนิดหนึ่งที่พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี ซึ่งนิยมบริโภคกันอย่าง
แพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี โดยกล้วยน้าว้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสีของเนื้อ คือ กล้วยน้าว้าแดง, กล้วยน้าว้าขาว
และกล้วยน้าว้าเหลือง เป็นต้น กล้วยน้าว้ามีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วย น้า 75.7 กรัม, พลังงาน 85 แคลอรี่,
โปรตีน 1.1 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม, คาร์ โบไฮเดรต 22.2 กรัม, เถ้า 0.8 กรัม, แคลเซียม (Ca) 8.0 กรัม, เหล็ก (Fe) 0.7
มิลลิกรัม, โพแทสเซียม (K) 370 มิลลิกรัม, แมกนีเซียม (Mg) 33 มิลลิกรัม, วิตามินเอ 190 IU, วิตามินซี 10 มิลลิกรัม, ไท
อามีน (Thiamine) 0.05 มิลลิกรัม, ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) 0.06 มิลลิกรัม และไนอาซีน (Niacin) 0.7 มิลลิกรัม ซึ่งกล้วย
น้าว้าเมื่อเทียบกับกล้วยหอมและกล้วยไข่ กล้วยน้าว้าจะให้พลังงานมากที่สุด
การทอดสุ ญญากาศ หมายถึ งลั กษณะของการทอดภายใต้สุ ญญากาศงานภายใต้สภาวะที่ เป็ นสุ ญญากาศ
(vacuum) สามารถทาให้เกิดการเดือดได้ที่อุณหภูมิต่ากว่า 100 องศาเซลเซียส ทาให้น้าระเหยออกจากชิ้นของอาหาร
ที่อุณหภูมิต่า จึงช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร เช่น สี, กลิ่น และรสชาติ ได้ดีกว่าการทอดในสภาวะบรรยากาศปกติ
(atmospheric pressure) การทอดที่อุณหภูมิต่า ลดการเกิดปฏิกิริยา hydration ของน้ามัน ทาให้ไตรกลีเซอร์ไรด์ในน้ามัน
สลายตั วเป็ นกรดไขมั นอิสระน้ อยลง นอกจากนั้นการทอดในสภาวะที่ มีออกซิ เจนน้ อยมากในระบบ ทาให้ เกิ ดการ
ออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) น้อยกว่าการทอดในสภาวะปกติ การทอดสุญญากาศเป็นกระบวนการทอดอาหารใน
ภาชนะที่ ปิดสนิทและมีการลดความดั นลงให้ ต่ ากว่าความดั นบรรยากาศ ส่ วนใหญ่ จะต่ ากว่า 50 ทอร์ หรือ 6.65
กิโลปาสคาล ซึ่งจะทาให้จุดเดือดของทั้งน้ามั นที่ใช้ทอดและน้าในอาหารลดลง ทาให้น้าในอาหารสามารถระเหยได้ที่
อุ ณหภู มิ ต่ าลง (Garayo et al., 2002), (Shyu et al., 1998) กล่ าวถึ งประโยชน์ ข องการทอดสุ ญญากาศว่ า การทอด
สุญญากาศสามารถลดปริมาณน้ามันในผลิตภัณฑ์ลงได้ช่วยรักษาสีและกลิ่นที่เป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการ
ทอดที่อุณหภูมิต่าและช่วยลดการสัมผัสกับออกซิเจนในระหว่างกระบวนการทอด อีกทั้งยังช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลง
คุภาพของน้ามันที่ใช้ในการทอดได้ดีกว่าการทอดในสภาพบรรยากาศการทอด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดสารอะคริลาไมด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย (Garayo et al., 2002)
Ram et al., (2011) ได้ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของกล้วยทอดสุญญากาศ โดยทาการกาหนดขนาดกล้วย
แผ่น 25-30 มิลลิเมตร หนาประมาณ 3.5-4.5 มิลลิเมตร และกาหนดอุณหภูมิในการทอดที่ 100, 110 และ120 องศา
เซลเซียส ที่ความดัน 8 กิโลปาสคาล เป็นเวลา 0, 5, 10, 15 และ20 นาที เพื่อใช้ในการทอดกล้วยด้วยสุญญากาศ จากผล
การทดลองพบว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการทอดกล้วย 110 องศาเซลเซียส, 8 กิโลปาสคาล เป็นเวลา 20 นาที มีขนาดและการ
กระจายตัวของรูพรุนสูงสุด และผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด (p>0.05) และเวลาที่ใช้ในการทอดมีผลต่อลักษณะ
โครงสร้าง (SEM) ของกล้วยที่ผ่านการทอดพบว่ามีขนาดรูพรุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่รูปแบบการหดตัวจะแสดงให้เห็นถึง
ปริมาณของผลิ ตภั ณฑ์ที่เพิ่มขึ้นทั้ งหมด ในขณะที่งานวิจั ยของรั ชชานนท์ วงศ์จันทรา และคณะ ฯ (2560) ได้ศึกษา
ผลกระทบของเทคโนโลยีการแปรรูปแบบผสมผสานสาหรับการแปรรูปลาไยกรอบด้วยวิธีการแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ
สุ ญญากาศ (MVD) การท าแห้ งแบบแช่ เยื อกแข็ ง (FD) และการทอดสุ ญญากาศ (VF) ที่ มี ต่ อผลปริ มาณจุ ลิ นทรี ย์
ที่ก่อให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์เนื้อลาไยกรอบ ในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณไขมันทั้งหมด/หรือปริมาณไขมันที่หลงเหลือ
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จากการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจน ดังนัน้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่นด้วยการทอดสุญญากาศ ของปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
อุณหภูมิในการทอด (X1), เวลาในการทอด (X2) และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ (X3) ด้วยเทคนิค
Box-Behnken Design (BBD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่นด้วยการทอดสุญญากาศ ต่อปริมาณ
ไขมันทั้งหมด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่าง
ตัวอย่างกล้วยน้าว้าที่ใช้ในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอด
สุญญากาศ โดยนากล้วยน้าว้ามาล้างทาความสะอาด แกะเปลือกออก แล้วหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่กาหนด และลวก
ด้วยน้าร้อน ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาที จากนั้นนาตัวอย่างกล้วยน้าว้าที่ได้ไปทาการทดลอง
ทอดสุญญากาศภายใต้สภาวะที่กาหนด แล้วนาไปอบจนตัวอย่างกล้วยน้าว้าแผ่นมีค่าความชื้นสุดท้ายต่ากว่า 3% ของ
น้าหนั ก เปี ย ก และบรรจุ ใ นถุ ง อลู มิเนีย มฟอยล์ ที่ปิด สนิทร่ ว มกั บการเติม ก๊ า ซไนโตรเจน ปริ ม าณ 30 กรั ม ต่อ ถุ ง
รอวิเคราะห์ปริมาณไขมันทั้งหมดในขั้นตอนต่อไป
วัสดุอปุ กรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่ องทอดสุ ญ ญากาศถู ก สร้ างโดย คณะวิ ศวกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ทยาลั ย แม่ โจ้ ซึ่ งมี
ส่วนประกอบที่สาคัญอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ (1) การออกแบบขนาดถังที่ใช้ทอด (Vacuum frying chamber) สาหรับทอดตัวอย่าง
ผักผลไม้ 5 กิโลกรัม ถังพักน้ามัน (Storage oil tank) ทาจากวัสดุสร้างเป็นสแตนเลส 316L ในส่วนสัมผัสกับอาหารนอกนั้น
เป็นสแตนเลส 304 โดยการคานวณหาขนาดและความหนาของผนังถังทรงกระบอกไร้ตะเข็บ หรือมีรอยต่อตามแนวยาวให้
สามารถทนแรงดันได้ไม่ต่า 1.055 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (2) การออกแบบเลือกใช้ปั๊มสุญญากาศแบบใช้น้าเป็นตัวจับไอ
น้า (Liquid ring type) และอุปกรณ์หล่อเย็น (Cooling tower) สาหรับระบายความร้อนพร้อมปั๊มน้าหมุนเวียน คอนเดนเซอร์
ส าหรั บระบายความร้ อนด้ วยน้ าแบบ Shell and Tube (3) การออกแบบอุ ปกรณ์ ให้ ความร้ อนและควบคุ มแก่ น้ ามั น
(Oil heating and controller system) ระบบการทอดสามารถสร้างความร้อนในน้าได้ตงั้ แต่ 50-120 องศาเซลเซียส ไส้กรอง
น้ามันและอุปกรณ์เสริม vacuum gage และ safety valve (4) ระบบควบคุมการทางานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electric
controlled system) ตูค้ อนโทรล พร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล, thermocouple probe type K sensor, แมกเนติก
คอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ สวิทช์ ฯลฯ จากนัน้ นากล้วยน้าว้ามาหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่กาหนด และลวกด้วยน้าร้อน
ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาที แล้วนาไปแช่เย็นก่อนนาไปทอดสุญญากาศ ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ
(Figure 1) โดยทาการทดลองทอดที่อุณหภูมิ 85, 95 และ 105 องศาเซลเซียส, เป็นเวลา 30, 45 และ 60 นาที แล้วสลัด
น้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็นเวลา 5, 10 และ 15 นาที โดยใช้นามั
้ นปาล์ม ปริมาณ 50 ลิตร ในการทอดทอดต่อครั้ง
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายเครื่องทอดสุญญากาศที่ใช้ในการดาเนินโครงการวิจัย
การวิเคราะห์ปริมาณไขมันทัง้ หมด
การวิเคราะห์ปริมาณไขมันด้วยวิธีโดยตรง (direct extraction methods) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Tecator
AB Soxtec System HT 1043 Extraction Unit., Brighton, Missouri, United States.) (ภาพที่ 2) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารสกั ด
โดยตรงด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ตา่ ง ๆ โดยทั่วไปส่วนประกอบที่เป็นไขมันในอาหารเป็นสารประกอบสกัดออกได้ด้วย
ตัวทาละลายต่าง ๆ เช่น อีเทอร์ ปิโตรเลียมอีเทอร์ และไดเอทธิลอีเทอร์ ซึ่งเป็นสารละลายที่ไม่มขี ั้ว (non polar solvent)
สารสกัดที่ได้เราเรียกว่า crude fat เป็นลิปิดอิสระ (free lipid) ที่พบในอาหารนัน้

ภาพที่ 2 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
วิธีการวิเคราะห์ไขมัน เริ่มจากชั่งน้าหนักของ flask สกัดไขมัน แล้วจดน้าหนักที่แน่นอนไว้ แล้วชั่งตัวอย่างอาหาร
5 กรัม (จดน้าหนักที่แน่นอน) ใส่ลงใน thimble เติมปิโตรเลียมอีเทอร์ลงใน flask สาหรับสกัดไขมัน 150 มิลลิลิตร จากนั้น
นา thimble ใส่ลงไป แล้ววาง flask ลงในเครื่องสกัดไขมัน ทาการสกัดประมาณ 2 ชั่วโมง แยกเอา flask ออกจากเครื่อง
สกัด แล้วใช้คีมคีบ thimble ที่ใส่ตัวอย่างอาหารออกจาก flask หลังจากนั้นนา flask ไประเหยเอาปิโตรเลียมอีเทอร์ออก
แล้วนาไปอบที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส จนกว่าตัวทาละลายจะระเหยหมด จากนั้นทิ้งให้ เย็นในโถดู ดความชื้น
แล้วชั่งน้าหนัก
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การออกแบบการทดลองและการหาสภาวะที่เหมาะสม
งานวิจัยนี้อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วธิ ีพ้ืนผิวตอบสนอง (RSM) และการออกแบบการทดลองแบบ Box
Behken Design (BBD) สาหรับ 3 ปัจจัย โดยทาการทดลองทั้งสิ้นจานวน 15 การทดลอง โดยเป็นการทดลองที่ตาแหน่ง
กึ่งกลาง ซึ่งทาการทดลองจานวน 3 ซ้า ผลการทดลองที่ตาแหน่งกึ่งกลางจะถูกนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาความ
เหมาะสมของรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์กับผลของปัจจัยในการศึกษา โดยรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์
แสดงดังสมการ (1)
Y  0   i 1 i X i   i 1 ii X i2   i  j 1 ii X i X j
n

n

n

(1)

เมื่อ 𝛽0 , 𝛽𝑖 , 𝛽𝑖𝑖 , 𝛽𝑖𝑖𝑖 คือค่าสัมประสิทธ์ X1 คือตัวแปรอิสระของปัจจัยที่ต้องการศึกษาในการหาสภาวะที่
เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิในการทอด (X1), เวลาใน
การทอด (X2) และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ (X3) โดยกาหนดค่าของตัวแปรต้นดัง นี้ X1 มีค่า
เท่ากับ 85, 95, 105 องศาเซลเซียส, X2 มีค่าเท่ากับ 30, 45, 60 นาที และ X3 มีค่าเท่ากับ 5, 10, 15 นาที ซึ่งค่าตัว
แปรต้นเหล่านี้ได้ทาการศึกษาเบื้องต้น (preliminary) และตัวแปรตามที่ตอ้ งการศึกษา ได้แก่ ปริมาณไขมันทั้งหมด (Y)
แสดงรายละเอียดของตัวแปรต้นที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง (Table 1)
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
Code variables
-1
0
1
Temp(๐C)
X1
85
95
105
F time
X2
30
45
60
C time
X3
5
10
15
หมายเหตุ: Temp (๐C)-อุณหภูมใิ นการทอด, F time-เวลาในการทอด, C time-เวลาในการสลัดน้ามันภายใต้
สภาวะสุญญากาศ
Independent variables

Code

ผลการศึกษา
คุณลักษณะของกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุ::ากาศ
กล้ ว ยน้าว้า มีลัก ษณะเป็ นสี ข าว เนื้อ แน่น เหนีย วอ่อ นนุ่ม มี รสหวาน ไม่มีก ลิ่ น หอมฉุน ซึ่ ง ให้ พ ลั งงานถึง
85 แคลอรี่ และมีปริมาณโปรตีน 1.1 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 22.2 กรัม, เถ้า 0.8 กรัม, แคลเซียม (Ca)
8.0 กรัม, เหล็ก (Fe) 0.7 มิลลิกรัม, โพแทสเซียม (K) 370 มิลลิกรัม, แมกนีเซียม (Mg) 33 มิลลิกรัม, วิตามินเอ
190 IU, วิตามินซี 10 มิลลิกรัม, ไทอามีน (Thiamine) 0.05 มิลลิกรัม, ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) 0.06 มิลลิกรัม และไน
อาซีน (Niacin) 0.7 มิลลิกรัมต่อปริมาณกล้วยน้าว้า 100 กรัม ซึ่งกล้วยน้าว้าจะให้พลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับกล้วย
หอมและกล้วยไข่ เมื่อนากล้วยน้าว้ามาทาการแปรรูปเป็นกล้วยน้าว้าแผ่นด้วยการทอดสุญญากาศภายใต้สภาวะที่
กาหนด พบว่าตัวอย่างที่ได้มีความกรอบนุ่ม โดยที่สี, รสชาติ และกลิ่นใกล้เคียงกับธรรมชาติของกล้วยน้าว้าสด
เนื่องจากการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็นการลดจุดเดือดของเหลวภายในอาหารส่งผลทาให้นาสามารถระเหย
้
ออกจากอาหารได้ดีที่อุณหภูมิต่ากว่าการทอดที่ความดันบรรยากาศ และยัง ทาให้อาหารที่ได้มีการดูดซึมน้ามันลดลง
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รวมทั้ ง การทอดภายใต้ ส ภาวะสุ ญ ญากาศเป็ น ระบบการทอดที่ มีป ริ ม าณออกซิ เ จนต่ าจึ ง ท าให้ โ อกาสการเกิ ด
ออกซิเดชันมีนอ้ ย ซึ่งในระหว่างการทอดสุญญากาศภายใต้สภาวะที่กาหนด พบว่ากล้วยน้าว้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและคุณสมบัติของอาหาร เช่น การหดตัว, การขยายตัว, ความแข็ง, ความเป็นรูพรุน และปริมาณไขมัน
ทั้งหมดที่หลงเหลือในอาหาร ซึ่งเปลี่ยนไปตามปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ อุณหภูมิในการทอด, เวลาในการทอด
และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ โดยที่ในระหว่างการทอดจะมีการระเหยน้าออกจากชิ้ นอาหาร
และมีการฟอร์มตัวของเม็ดแป้ง จนเกิด gelatinization ทาให้อาหารมีลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติเฉพาะ ดังนั้นการ
ทอดที่อุณหภูมิต่า, ใช้เวลาในการทอดและเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศต่าจะส่งผลทาให้ตัวอย่าง
กล้วยแผ่นกรอบเกิดการดูดซับน้ามันไว้ในโครงสร้างในปริมาณสูง รวมทั้งการทอดที่อุณหภูมิสูง, ใช้เวลาในการทอด
และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศต่าจะส่งผลทาให้ตัวอย่างกล้วยแผ่นกรอบเกิดการดูดซับน้ามันไว้
ในโครงสร้างในปริมาณสูงและยังส่งผลต่อคุณลักษณะในด้านสีของตัวอย่างกล้วยน้าว้าแผ่น
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่นด้วยการทอดสุ::ากาศ
นากล้วยน้าว้าที่มีความหนาขนาด 2 มิลลิเมตร มาผ่านกระบวนการทอดด้วยสุญญากาศภายใต้สภาวะที่
กาหนด จนได้ตัวอย่างกล้วยน้าว้าแผ่นมีค่าความชื้นสุดท้ายต่ากว่า 3% ของน้าหนักเปียก แล้วนาตัวอย่างที่ได้ไปบรรจุ
ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ที่ปิดสนิทร่วมกับการเติมก๊าซไนโตรเจน ปริมาณ 30 กรัมต่อถุง เพื่อนาไปทดสอบหาปริมาณ
ไขมันทั้งหมด
ภาพที่ 3 และภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยในการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศต่อ
ปริมาณไขมันทั้งหมดของอุณหภูมิในการทอด, เวลาในการทอด และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับค่าพื้นผิวตอบสนอง (RSM) ของปัจจัย สามารถใช้เทคนิค Box
Behken Design (BBD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศ
สภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศ ที่เหมาะสมที่สุด คือ การทอดที่
อุณหภูมิ 96.03 องศาเซลเซียส, เวลาในการทอด 46.66 นาที และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศที่
10.11 นาที ซึ่งเป็นสภาวะที่ตัวอย่างกล้วยน้าว้าแผ่นที่มีปริมาณไขมันทั้งหมด/หรือปริมาณไขมันที่หลงเหลือน้อยที่สุด
เท่ากับ 17.24 กรัม/100กรัม จากผลการวิเคราะห์หารูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ
ในการทอด (X1), เวลาในการทอด (X2) และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ (X3) ต่อปริมาณไขมัน
ทั้งหมด (Y) ในรูปแบบสมการ Quadratic
ตารางที่ 2 สภาวะในการศึกษา และปริมาณไขมันทั้งหมดของกล้วยน้าว้าแผ่นด้วยการทอดสุญญากาศ
เวลาในการสลัดน้ามัน
อุณหภูมทิ ี่ใช้ในการทอด เวลาในการทอด
ปริมาณไขมันทั้งหมด
การ
ภายใต้สภาวะสุญญากาศ
(องศาเซลเซียส)
(นาที)
(กรัม/100กรัม)
ทดลอง
(นาที)
(X1)
(X2)
(Y)
(X3)
1
85
30
10
24.11
2
105
30
10
23.56
3
85
60
10
22.36
4
105
60
10
21.18
aจุดศูนย์กลาง
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ตารางที่ 2 สภาวะในการศึกษา และปริมาณไขมันทั้งหมดของกล้วยน้าว้าแผ่นด้วยการทอดสุญญากาศ (ต่อ)
เวลาในการสลัดน้ามัน
อุณหภูมทิ ี่ใช้ในการทอด เวลาในการทอด
ปริมาณไขมันทั้งหมด
การ
ภายใต้สภาวะสุญญากาศ
(องศาเซลเซียส)
(นาที)
(กรัม/100กรัม)
ทดลอง
(นาที)
(X1)
(X2)
(Y)
(X3)
5
85
45
5
24.37
6
105
45
5
21.46
7
85
45
15
22.36
8
105
45
15
23.07
9
95
30
5
23.09
10
95
60
5
24.35
11
95
30
15
24.62
12
95
60
15
22.21
13a
95
45
10
17.92
14a
95
45
10
16.38
15a
95
45
10
17.62
aจุดศูนย์กลาง

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 3 พื้นที่ผิวตอบสนองของปัจจัยการผลิต (ตัวแปรต้น) ต่อปริมาณไขมันทั้งหมด
(ก) อุณหภูมิในการทอดและเวลาในการทอด (ข) อุณหภูมิในการทอดและเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ (ค) เวลาในการทอดและเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพ 4 Contour plot ต่อปริมาณไขมันทั้งหมด
(ก) อุณหภูมิในการทอดและเวลาในการทอด (ข) อุณหภูมิในการทอดและเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ (ค) เวลาในการทอดและเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ

วิจารณ์ และสรุปผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการทดลอง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับค่าพื้นผิวตอบสนอง (RSM) ของปัจจัย
สามารถใช้เทคนิค Box Behken Design (BBD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอด
สุญญากาศ โดยทาการศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการทอด (X1) ที่ 85, 95, 105 องศาเซลเซียส และเวลาในการทอด (X2)
เป็นเวลา 30, 45, 60 นาที และเวลาในการสลัดน้ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ (X3) เป็นเวลา 5, 10, 15 นาที ตามลาดับ
ซึ่งค่าตัวแปรต้นเหล่านี้ได้ทาการศึกษาเบื้องต้น (preliminary) และตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา ได้แก่ ปริมาณไขมันทั้งหมด
(Y) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลอง พบว่าสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้าว้าแผ่น ด้วยการทอด
สุญญากาศ คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการทอด 96.03 องศาเซลเซียส, เวลาในการทอด 46.66 นาที และเวลาในการสลัดน้ามัน
ภายใต้สภาวะสุญญากาศที่ 10.11 นาที ซึ่งสามารถทอดกล้วยน้าว้าแผ่นที่มีปริมาณไขมันทั้งหมดเหลือน้อยที่สุดเท่ากับ
17.24 กรัม/100กรัม
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การออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กสาหรับชุมชน
Design and construction small brown rice milling machine for community
ภักดี สิทธิฤทธิก์ วิน1* ศิริพงษ์ ตรีรัตน์1 ไพทูรย์ ยศกาศ2 กิติพงษ์ เตจ๊ะมงคล1 และ สมชาย แสงนวล1
Pakdee sittiritkavin1*, Siripong treerat1, Paitoon yotkrat1, Kittipong Tajamongkon1, Somchai Sangnuan1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องสีขา้ วกล้องขนาดเล็กสาหรับใช้ในชุมชนเพื่อบริโภคและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งตัวเครื่องสีข้าวจะใช้หลักของแรงเฉือนของลูกกลิ้งยาง 2 ชุดที่มีความเร็วต่างกัน ทาให้
ข้าวเปลือกที่ถูกป้อนความเข้ามาระหว่างลูกกลิ้งยางทั้ง 2 ลูกถูกแรงเฉือน ส่งผลให้เปลือกของเมล็ดข้าวกะเทาะออก
และได้ข้าวกล้องออกมา ส่วนเปลือกจะถูกแยกออกโดยไซโคลน จากการทดสอบเครื่องสีเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
พบว่า สามารถใช้ต้นกาลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1 hp ความเร็วต้นกาลังจากมูเลย์ 2 inch และ 21/2 inch และใช้ระยะห่าง
ของลูกกลิ้งเป็น 0.25, 0.28 และ 0.30 mm วัสดุที่ใช้ทดสอบเป็นข้าวเปลือก ข้าวหอมมะลิเชียงราย 105 จากผลการ
ทดสอบพบว่ามูเลย์ต้นกาลังขนาด 21/2 inch ที่ระยะ 0.25 mm มีประสิทธิภาพดีที่สุด ผลการทดสอบได้ปริมาณข้าว
กล้อง 17.0 kg/hr เมล็ดข้าวหัก 49.537 g
คาสาคั:: ข้าวกล้อง, เครื่องสีขา้ ว

Abstract
The objectives of this study were to design and construct rice milling for consumption in household and to
develop as a community product. The rice mill will use the shear force of two rubber rollers at the different speeds.
This result, the paddy was feed between the two rubber rollers shredded. The cause the shell cracking out and it
will get brown rice. After that, the shell was separated by a cyclone. From the experiment, it was found that a small
milling machine using power by electric motor 1 hp and speed of power from by used 2 inch and 2.5 inch of pulleys.
Next, the setting distance of the rollers was 0.25, 0.28, and 0.30 mm. The sample test was done by using 500
gram of 105 jasmine paddy. The result was found that 2 inch pulley at the distance 0.25 mm has the best efficiency
in rice milling by getting 17.0 kg/hr of brown rice and 49.5 gram of broken rice.
Keywords: brown rice, milling machine
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บทนา
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกษตรกรในชนบทบางส่วนยังคงนิยม
เก็บข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไว้สาหรับบริโภคภายในครอบครัวโดยการแปรสภาพจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารของเกษตรกร
นัน้ มักนาข้าวเปลือกไปแลกข้าวสารกับโรงสีหรือนาไปจ้างโรงสีเล็กในหมู่บ้านให้แปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วจ่ายเงินเป็น
ค่าจ้างสีหรือจ่ายในรูปของปลายข้าวและราเกษตรกรเจ้าของข้าวได้เพียงต้นข้าวกลับไป หรือ เกษตรกรบางรายขาย
ข้าวเปลือกจนหมดแล้วซื้อข้าวที่สีแล้วมาบริโภค ซึ่งราคาข้าวที่สีแล้วมีราคาสูงกว่าข้าวเปลือกประมาณ 3 เท่า อีกทั้ง
การถนอมเก็บข้าวที่สีแล้ว หรือข้าวสารจะมีอายุสั้น ประมาณ 1 เดือนก็จะทาให้เกิดมอดได้ การเก็บถนอมจึงเป็นใน
ลักษณะของข้าวเปลือกจะมีอายุยาวนานพร้อมทั้งมีความสด และคงคุณค่าทางสารอาหารไว้ได้ [1]
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องของโภชนาการมากขึ้นและเล็งเห็นความสาคัญของการบริโภคข้าวกล้อง
ซึ่งเป็นข้าวที่ถูกขัดสีเพียงครั้งเดียวเพื่อเอาเปลือกออกเหลือจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวที่เป็นแหล่งรวมสารอาหารที่มี
คุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับเกษตรกรหรือผู้บริโภคที่เก็บข้าวเปลือกไว้บริโภคเอง
ในครัวเรือนสามารถนาข้าวเปลือกที่เก็บไว้มาสีเป็นข้าวกล้องรับประทานเองได้ จึงมีอกี หนึ่งทางเลือกสาหรับผู้บริโภคข้าว
กล้องคือ เครื่องสีขา้ วกล้องขนาดเล็กในครัวเรือน ที่สามารถสีข้าวบริโภคได้เองโดยไม่ต้องนาข้าวไปสีที่โรงสี แต่เนื่องจาก
มีการนาเข้าและผลิตขึ้นเองในประเทศของเครื่องสีขา้ วกล้องขนาดเล็กที่มีราคาหลากหลายตามท้องตลาดทาให้ผู้บริโภคที่
นามาใช้มปี ัจจัยด้านพลังงานเกี่ยวกับต้นกาลังในการผลิตทาให้เป็นข้อจากัดในการเลือกใช้
จากข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วผู้ วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กที่
เหมาะสมและมีความสะดวกสาหรับชุมชน และพัฒนาเครื่องสีขา้ วกล้องขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยออกแบบ
ลูกกลิ้งยางให้สามารถปรับระยะห่างที่เหมาะสมสาหรับข้าวแต่ละชนิดได้และออกรางป้อนข้าวรวมไปถึ งลูก กลิ้ง
ลาเลียงข้าวเพื่อเพิม่ ประสิทธิการสีให้ดยี งิ่ ขึน้

การออกแบบและการสร้าง
1. ออกแบบเครื่องสีขา้ วกล้องขนาดเล็กโดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบเครื่องสีขา้ วกล้องขนาดเล็ก
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2. ออกแบบชุดปรับตัง้ ระยะห่างของลูกกลิ้งกะเทาะเปลือกข้าวให้สามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะสมกับชนิด
ข้าวเปลือกแต่ละชนิดที่มีขนาดแตดต่างกัน

ภาพที่ 2 แบบกลไกการปรับตัง้ ชุดลูกกลิง้ ยาง
3. ออกแบบลูกกลิ้งลาเลียงเมล็ดข้าวเปลือกให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของลูกกลิง้ ยาง

90 

ภาพที่ 3 ลักษณะของรางปล่อยเมล็ดข้าวเปลือกและลูกกลิง้ ลาเลียงข้าวเปลือก
4. ออกแบบรางปล่อยเมล็ดข้าวเปลือกเพื่อให้ขา้ วเปลือกทามุมขณะเข้าลูกกลิง้ 90 และเข้าตามแนวยาวดังภาพที่ 3
5. การคานวณหาค่าความต่างของความเร็วรอบของลูกกลิง้ กะเทาะเปลือกข้าวทั้งสองลูก
ค่าความต่างของความเร็วที่เหมาะของลูกกลิง้ สามารถคานวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความเร็วลูกกลิง้ ช้า
และเร็วที่เหมาะสมเท่ากับ 1:1.63 [2] และสาหรับความเร็วรอบลูกกลิ้งกาหนดให้ลูกกลิง้ ตัวหมุนเร็วมีความเร็วรอบ 1:1
กับความเร็วของมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์โดยทั่วไปมีความเร็วรอบประมาณ 1450 rpm ดังนัน้ จึงสามารถคานวณหาความ
ต่างของความเร็วรอบของลูกกลิง้ ได้ดังนี้ [3]
จากสมการ
m 

เมื่อ

n1
n2

(1)

m = อัตราส่วนความต่างของความรอบลูกกลิ้ง=1.63
n1 = ความเร็วรอบลูกกลิ้งตัวหมุนเร็ว=1450rpm
n2 = ความเร็วรอบลูกกลิ้งตัวหมุนช้า
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6. การคานวณหาแรงที่ใช้กะเทาะเปลือกข้าว
ค่าความเค้นเฉือนของลูกกลิง้ กะเทาะเปลือกข้าว 1% จากค่าความเค้นแรงดึง [4]
1% 

1  50
100

(2)

ค่าความเค้นเฉือนของลูกยาง = 0.5 N/mm2
7. คานวณหาแรงเฉือนที่ใช้กะเทาะเปลือกข้าวจานวน 1 เมล็ดจากสมการ Shear Strength [5]


F
A

(3)

 = แรงเฉือนที่ใช้กะเทาะเปลือกข้าว = 0.5 N/mm2
F = แรงเฉือนสูงสุด (N)
A = พื้นที่ของเมล็ดข้าวที่ถูกเฉือน (mm2)
โดยหาพื้นที่ของเมล็ดข้าวจากขนาดความยาวและความกว้างของเมล็ดข้าวจากข้าวสายพันธ์ต่าง ๆ ในการ
คานวณข้างต้นเลือกใช้ข้าวสายพันธ์หอมมะลิ 105 ซึ่งมีขนาดความยาวเท่ากับ 10.6 mm.และความกว้างของเมล็ด
เท่ากับ 2.5 mm. สามารถนาขนาดของเมล็ดข้าวดังกล่าวมาหาพื้นที่จากสมการ [6], [7]
เมื่อ

A

เมื่อ

2
bl
3

(4)

A = พื้นที่ของเมล็ดข้าวที่ถูกเฉือน (mm2)
b = ความกว้างของเมล็ดข้าว (mm)
l = ความยาวของเมล็ดข้าว (mm)

วิธีการทดลอง
ขั้นตอนการทดสอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับครัวเรือน ซึ่งทาการทดสอบกับข้าวเปลือก หอมมะลิเชียงราย
โดยข้าวเปลือกน้าหนัก 500 g ทาการสีที่ขนาดพลูเล่ 2 inch ที่ระยะห่างของลูกกลิ้ง 0.25 mm, 0.28 mm และ 0.30 mm
และข้าวเปลือกน้าหนัก 500 g ทาการสีที่ขนาดพลูเล่ 21/2 inch ที่ระยะห่างของลูกกลิ้ง 0.25 mm, 0.28 mm และ 0.30
mm จากนั้นพิจารณา ปริมาณข้าวกล้องที่ได้, ปริมาณข้าวหักและปริมาณข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้สี เปรียบเทียบหาขนาด
พลูเล่และระยะห่างที่ดที ี่สุดเพื่อให้ปริมาณข้าวกล้องมากที่สุด
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลจากการออกแบบและสร้างสีข้าวกล้องขนาดเล็ก ทาให้ขา้ วชนิดต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 4

ก.
ข.
ค.
ภาพที่ 4 ลักษณะข้าวทีผ่ ่านการสีด้วยเครื่องสีขนาดเล็ก ก. ข้าวเปลือก, ข. ข้าวกล้อง, ค. ข้าวหัก
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการสีข้าวกล้องข้าวโดยใช้พลูเล่ 2 inch ข้าวเปลือกจ้าว 500 g
ระยะ ระยะห่างลูกกลิง้
เวลา(s)
ข้าวกล้อง(g)
ข้าวหัก(g) ข้าวเปลือก(g)
(mm)
(ปริมาณข้าวที่ได้/ชม.)
1
0.25
68
291.3 (15.4 kg/hr)
49.5
31.0
2
0.28
65
260.8 (14.4 kg/hr)
54.8
39.7
3
0.30
63
279.6 (15.9kg/hr)
41.5
35.3

กาลังไฟ (A)
3.6
3.5
3.4

จากตารางที่ 1 ใช้พลูเล่ขนาด 2 inch เป็นต้นกาลัง ทาการสีจนครบ 3 ระยะ มาวิเคราะห์ผล ซึ่งผลที่ได้จะเป็น
การอธิบายถึง ลักษณะการสีข้าวของข้าวกล้องนั้นคือ เมื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างลูกกลิง้ การสีขา้ วห่างมากขึ้น สิ่งผล
ให้ขา้ วกล้องมีปริมาณกล้องน้อยลง, ข้าวหักมากขึน้ และปริมาณข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้กะเทาะมากขึ้นด้วย เนื่องจากเมื่อ
ระยะห่างระหว่างลูกกลิง้ เพิ่มมากขึ้นทาให้แรงเฉือนระหว่างลูกกลิง้ ลดลงไม่สามารถกะเทาะเปลือกข้าวได้ ซึ่งระยะห่าง
ที่เหมาะสมอยู่ที่ 0.25 mm.จะได้ขา้ วกล้อง 15.4 kg/hr ข้าวหัก 49.5 g ข้าวเปลือก 31 g
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการสีข้าวกล้องข้าวโดยใช้พลูเล่ 21/2 inch ข้าวเปลือกจ้าว 500 g
ระยะ ระยะห่างลูกกลิง้
เวลา(s)
ข้าวกล้อง(g)
ข้าวหัก ข้าวเปลือก(g) กาลังไฟ (A)
(mm)
(ปริมาณข้าวที่ได้/ชม.)
(g)
1
0.25
55.4
262.1 (17.0 kg/hr)
44.6
30.8
3.5
2
0.28
53.2
248.1 (16.7 kg/hr)
50.2
35.2
3.6
3
0.30
57.0
247.0 (15.6 kg/hr)
62.7
37.5
3.5
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จากตารางที่ 2 นาพลูเล่ขนาด 21/2 inch ทาการสีจนครบ 3 ระยะ 6 รอบแล้วหาค่าเฉลี่ยจากนั้นนาข้อมูลของ
พลูเล่ทั้งสองขนาด และระยะห่างของลูกกลิ้ง มาวิเคราะห์ผล ซึ่งผลที่ได้จะเป็นการอธิบายถึง ลักษณะการสีข้าวของข้าว
กล้องนั้นคือ เมื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งการสีข้าวห่างมากขึ้น ผลของข้าวกล้อง จะมี ปริมาณของข้าวกล้ อง
น้อยลง, ข้าวหักมากขึ้นและปริมารข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้กะเทาะมากขึ้นด้วย เนื่องจากเมื่อระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งเพิ่ม
มากขึน้ ทาให้แรงเฉือนระหว่างลูกกลิ้งลดลงไม่สามารถกะเทาะเปลือกข้าวได้ ซึ่งระยะห่างที่เหมาะสมอยูท่ ี่ 0.25 mm.จะได้
ข้าวกล้อง 17.0 kg/hr
350

นาหนักข้าว (g)

300
250
200

มูเลย์2 นิ้ว

150

มูเลย์2นิ้วครึง่

100
50
0

ข้าวกล้อง

ข้าวหัก

ข้าวเปลือก

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณข้าวเปลือกตามขนาดของมูลเล่
จากภาพที่ 5 จะเห็นว่าระยะ 0.25 ของพลูเล่ต้นกาลังทั้ง 2 inchและ 2 1/2 inch มาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่า
พลูเล่ขนาด 2 inch จะให้ปริมาณข้าวกล้องเมล็ดเต็มได้มากกว่าถึง 29.2 g แต่ใช้เวลาในการสีมากกว่าพลุเล่ขนาด 21/2
inch 4 s และมีปริมาณข้าวหักมากกว่า 4.8 g และมีเมล็ดข้าวเปลือกที่สีไม่ได้มากกว่า 0.16 g และใช้กาลังไฟมากกว่า
0.05 (A) แต่ทั้งนั้นพลูเล่ขนาด 2 inchก็มีประสิทธิภาพในการสีข้าวกล้องเมล็ดเต็มได้มากกว่าพลูเล่ขนาด 21/2 inch
เพราะเป็นระยะที่ทาให้เกิดแรงเฉือนที่เหมาะสมมากที่สุดในการเฉือนเมล็ดข้าวเปลือก แต่เมื่อเทียบปริมาณข้าวเปลือก
ที่ได้ตอ่ ชม. พบว่ามูลเล่ขนาด 21/2 inch ที่ระยะ 0.25 mm. ให้ปริมาณข้าวดีมากกว่าเนื่องจากความเร็วในการหมุนของ
ต้นกาลังมากกว่านั้นเอง

สรุปผลการทดลอง
จากการออกแบบและเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กเพื่อใช้ในชุมชน พบว่าเครื่องสีสามารถใช้ต้นกาลังด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า 1 hp ความเร็วต้นกาลังจากมูเลย์ 2 inch และ 21/2 inch และใช้ระยะห่างของลูกกลิง้ อยู่ 3 ระยะคือ 0.25 0.28 และ
0.30 mm วัสดุที่ใช้ทดสอบเป็นข้าวเปลือกชนิด ข้าวหอมมะลิเชียงราย 105 จากผลการทดสอบพบว่ามูเลย์ตน้ กาลัง 2 inch
ที่ระยะ 0.25 mm มีประสิทธิภาพดีที่สุด ผลการทดสอบได้ปริมาณข้าวกล้อง 17.0 kg/hr เมล็ดข้าวหัก 49.537 g. แต่เมื่อ
เทียบกับของ สมพล ผลมูล (2558) [8] ได้พัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขา้ วสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา
ตาบลตะปอน อาเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรีสามารถสีข้าวได้ 64 kg/hr และของ อภินันท์ ใจกว้างและคณะ (2553) [2]
ได้สร้างและทดสอบเครื่องสีข้าวกล้องชุมชนชนิดลูกยางคู่ ซึ่งสามารถสีข้าวได้สูงสุดอยู่ที่ 45 kg/hr ซึ่งปริมาณข้าวที่สีได้
จากเครื่องนี้ยังต่ากว่าเครื่องอื่นๆที่ได้สร้างมาแล้ว จึงต้องมีการพัฒนาตัวเครื่องต่อไป
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อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, วิทยานิพนธ์ วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี; 2558.
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การออกแบบและปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม กรณีศึกษา แผนกทันตก
รรม โรงพยาบาลวานรนิวาส
Design and improvement of a dental prosthesis grinding table a case study:
dental department at Wanornniwas hospital
ณพรรตศกร จรทอง1* จีรยุทธ ศรีอานวย1 นัฐพงษ์ อาศัยสงฆ์1 นัฐพล มิตรแสง1 และมนัส ป้องปก1
Napassakorn Jhonthong1*Jeerayut Sriamnuai1 Natthaphong Arsaisong1 Nattapon Mitsaeng1 and Manus Pongpok1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน จาก
การศึกษาและเก็บข้อมูลกระบวนการทางานของแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส พบปัญหาที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขคือเศษฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างโต๊ะปฏิบัติงาน
เจียระไนฟันเทียม โดยมีแนวความคิดปรับปรุงโต๊ะปฏิบัตงิ านที่สามารถป้องกันเศษฝุ่นละอองที่เกิดจากการกรอ(เจียร)
ฟันเทียม เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดาเนินงาน
พบว่า โต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียมแบบใหม่สามารถป้องกันเศษฝุ่นละอองที่เกิดจากการกรอ(เจียร)ฟันเทียมไม่ให้
กระจายออกจากโต๊ะปฏิบัติงานได้ และโต๊ะปฏิบัติงานแบบใหม่ ยังให้ค่าความเข้มแสงสว่างเท่ากับ 1604 ลักซ์ ตาม
มาตรฐานการเทียบเคียงความเข้มแสงสว่างตามลักษณะงานละเอียดสูงมาก (1600 ลักซ์) ซึ่งมากกว่าเดิม (731 ลักซ์)
ผลความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริงพบว่า มีความพึงพอใจด้านการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา ด้าน
คุณภาพ ด้านโครงสร้าง ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 3.91 ตามลาดับ และผลความพึงพอใจรวมทั้ง 3 ด้าน ของการ
ใช้โต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.6
คาสาคั:: การกรอ(เจียร)ฟันเทียม, ความพึงพอใจ
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Abstract
This research is aimed to improve a dental prosthesis grinding table for dental department at Wanornniwas
Hospital in as well as investigate the satisfactory of users. According to a survey on the problems of the dentists
and staffs during operating process, It was found that there were lots of dusts occuring which might be harmful
for the staff. Therefore, this study aims to improve a dental prosthesis grinding table for dental to reduce the dusts
which could gain at least 80% of user satisfaction. The results from this study revealed that the dental prosthesis
grinding table could reduce the dusts from the grinding process. In addition, the new operating table also provides
a high intensity of light (1604 Lux) which is higher than the old operating table (731 lux) and meets the standard
of the light intensity in the working place. The average satisfaction of the users about the uses of the new operating
table was 4.35, whereas, the average satisfaction of the users about the quality and the structure of the new
operating table were 4.25 and 3.91 respectively. The total average satisfaction of the users in all dimensions was
4.23 and gain 84.6%. of the user satisfaction.
Keywords: dental prosthesis, satisfaction

บทนา
ฟัน คือ อวัยวะที่สาคัญในระบบการย่อยอาหารแบบเชิงกล (Mechanical Process) โดยทาหน้าที่ฉีกและบดย่อย
อาหารให้มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสกับเอมไซด์ ก่อนจะถูกส่งลงไปในระบบย่อยอาหาร ซึ่งจะช่วยลดภาระในการย่อย
อาหารของอวัยวะอื่น ๆ ได้ การสูญเสียฟันไม่ว่ากรณีใด ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่เริ่มเข้าสู่ “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Ageing Population) ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ในส่วนของอาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร นัน้ มีจานวนผู้ป่วยที่ขอรับบริการจานวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.54 ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปีงบประมาณ 2557
ที่มีผู้ขอรับบริการร้อยละ 8.10 ของผู้ขอรับบริการทั้งหมด (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร, 2558) [1] ขั้ นตอนการผลิ ตฟั น เที ย มโดยทั่ ว ไปมี ทั้ ง หมด 11 ขั้ นตอน ดั งนี้ 1. พิ มพ์ ปากครั้ ง ที่ หนึ่ ง เพื่ อ
เทแบบจาลอง 2. พิมพ์ปากครั้งที่หนึ่งเพื่อเทแบบจาลองหลัก 3. ทาถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล(Individual try) 4. ส่งให้
ทันตแพทย์เพื่อทาการพิมพ์ปากครั้งที่สอง 5. เทแบบจาลองหลัก(Working Model) 6. ทาแท่นกัด (Occlusal Rim) 7. บันทึก
การสบฟันจากปากคนไข้เพื่อหาระดับการบดเคี้ยวและเลือกสีฟันเทียม 8. เรียงฟันเทียมแต่งขี้ผึ้ง 9. ทันตแพทย์ลองฟัน
เทียมในปากคนไข้ 10. เปลี่ยนฐานฟันเทียมจากขีผ้ งึ้ เป็นพลาสติกและกรอขัดแต่งความเรียบร้อย และ 11. ทันตแพทย์ใส่ฟัน
เทียมให้คนไข้ แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเฉลี่ย 2-3 วันต่อชิ้น ขึน้ อยูก่ ับความยากง่ายของผู้รับบริการ
แต่ละรายเนื่องจากลักษณะของช่องปากแตกต่างกัน จากขั้นตอนการผลิตฟันเทียมส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการเจียระไน
เพื่อตกแต่งฟันเทียมให้สามารถบดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ากระเด็นใส่ตัวผู้ปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลาขณะทางาน และการกระจายของเศษฝุ่นละอองในปริมาณมากอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน แม้จะมีอุปกรณ์
ป้องกันแต่ก็ไม่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบัตงิ าน และยังส่งผลต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ืน ๆ
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดออกแบบและปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานในการเจียระไนฟัน ของแผนกทันตกรรม
เพื่อสร้างโต๊ะปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันการกระเด็นของน้า
ขณะขัดฟันเทียม ป้องกันการกระจายของเศษฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงาน และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตฟันเทียม 11 ขั้นตอน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การออกแบบและสร้างโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม
การออกแบบโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการออกแบบ
เพื่อให้ได้แบบงานทีมีรายละเอียดครบ โดยใช้หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ในการออกแบบตามสรีระของผู้ปฏิบัติงาน
[3] เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกในการทางาน ซึ่งโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียมแบบใหม่จะแบ่งการทางาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือการขัดฟันเทียม และการกรอฟันเทียม มีขนาดความกว้าง 125 เซนติเมตร ความยาว 120 เซนติเมตร
และความสูง 110 เซนติเมตร โดยใช้วัสดุทาโครงด้วยแสตนแลน ตูข้ ัดและกรอฟันเทียมจะใช้อะคริลคิ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงโต๊ะปฏิบัตงิ านขัดและเจียระไนฟันเทียมแบบใหม่
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การประเมินผล
ทางผู้ วิจั ยจะใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจจากผู้ ปฏิ บัติ งานจริ งทุ กคน (100 เปอร์ เซ็ นต์ )หลั กการสร้ าง
แบบสอบถาม [4] ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้งนี้ คือแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
1. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
2. แบบสอบถามประกอบด้วยคาถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัญหา และความคิดเห็นที่เกิดก่อนการใช้
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งาน โดยใช้ประเด็นใน
การประเมินประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านคุณภาพ โดยมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ทั้ง 3ประเด็น รวม 12 ข้อ ได้แก่
1) ด้านโครงสร้าง
จานวน 3 ข้อ
2) ด้านการใช้งาน
จานวน 7 ข้อ
3) ด้านคุณภาพ
จานวน 2 ข้อ
คาตอบในแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ให้คะแนนเป็นดังนี้
มากที่สุด
ให้ 5 คะแนน
มาก
ให้ 4 คะแนน
ปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
น้อย
ให้ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
ให้ 1 คะแนน
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่อการใช้งาน
การหาค่าเฉลี่ย

เมื่อ

สูตร

𝑥̅ =

𝑥̅
∑𝑥
𝑛

คือ
คือ
คือ

∑𝑥
𝑛

ค่าเฉลี่ย คือ ของระดับความพึงพใจ
ผลรวมของระดับความพึงพอใจ คือ ผลรวมของระดับความพึงพอใจ
จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม คือ จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผลการศึกษา
ผลการออกแบบและสร้างโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขนาดโต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียมแบบเดิมและแบบใหม่
โต๊ะปฏิบัตงิ านแบบเดิม
โต๊ะปฏิบัตงิ านแบบใหม่

โต๊ะมีขนาดใหญ่ต่อห้องปฏิบัตกิ าร

โต๊ะมีขนาดเล็กลงกับห้องปฏิบัตกิ าร

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบขนาดโต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียมแบบเดิมและแบบใหม่ พบว่าโต๊ะแบบเดิม มี
ขนาด กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร สามารถทางานได้เฉพาะการกรอฟันเทียม
เท่านั้น แต่โต๊ะแบบใหม่มีขนาด กว้าง 125 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร และสูง 110 เซนติเมตรจะสามารถทางาน
ได้ทั้งการขัดฟันเทียม และการกรอฟันเทียม ในโต๊ะเดียว
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการทางานเพื่อการพิจารณาออกแบบโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟัน เทียม
แบบเดิมและแบบใหม่
ลักษณะการ
โต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียม
โต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียมแบบ
ทางาน
แบบเดิม
ใหม่

การกรอฟันเทียม
การกรอบนโต๊ะทางานโดยทิง้ เศษในลิ้นชัก

ป้องกันการกระจายเศษฝุ่นละอองได้

การวางล้อหินเจียระไนบนอิฐบล็อก

การขัดในตูท้ ี่สามารถเก็บเศษและน้า
เสียได้

การขัดฟันเทียม
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ลักษณะการ
ทางาน

โต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียม
แบบเดิม

โต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียมแบบ
ใหม่

เศษฝุ่นตกลงในลิน้ ชักทาความสะอาดได้
ยาก

เศษฝุ่นตกลงในถังทาความสะอาดได้
ง่าย

ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนปฏิบัตงิ าน

ปฏิบัตงิ านโดยไม่ตอ้ งใส่อุปกรณ์ป้องกัน

มีความเข้มแสงสว่าง 731 ลักซ์

มีความเข้มแสงสว่าง 1604 ลักซ์

น้ากระเด็นใส่เวลาปฏิบัตงิ าน

ป้องกันน้ากระเด็นใส่ผใู้ ช้งาน

มีปริมาณ 6 มก. ต่อ 623.7 ตร.ซม.

มีปริมาณ 0 มก. ต่อ 623.7 ตร.ซม.

การกระจายของ
เศษและฝุ่น
ละออง

ชุดปฏิบัตงิ าน

ระดับแสงสว่าง

การกระเด็นของ
น้า

วัดปริมาณ
เศษฝุ่นละออง
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จากการพิจารณาตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าโต๊ะปฏิบัติงานแบบใหม่สามารถป้องกันการกระจายเศษฝุ่น
ละอองได้ การขัดในตู้ที่สามารถเก็บเศษและน้าเสียได้ เศษฝุ่นตกลงในถังทาความสะอาดได้ง่าย ปฏิบัติงานโดยไม่ต้อง
ใส่อุปกรณ์ป้องกัน มีความเข้มแสงสว่าง 1604 ลักซ์มากกว่าเดิม ป้องกันน้ากระเด็นใส่ผู้ใช้งานและยังทาให้ไม่มเี ศษฝุ่น
ละอองกระจายตกลงบริเวณพื้นนอกโต๊ะปฏิบัตเิ ลย
ผลแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริง
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริงจะแบ่งออกเป็นความพึงพอใจ ด้านการใช้งาน
ด้านคุณภาพ ด้านโครงสร้าง และผลความพึงพอใจรวมทั้ง 3 ด้าน ของการใช้โต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียมแสดง
รายละเอียดแต่ละด้านตามตารางที่ 3, 4, 5 และ 6
ตารางที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ของแผนกทันตกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
ด้านโครงสร้าง
1
วัสดุที่ใช้สร้าง
4
4
4
5
4.25
2
ความแข็งแรง
4
3
4
5
4
3.
ขนาดของโต๊ะปฏิบัตงิ าน
5
3
3
3
3.5
ด้านการใช้งาน
4.
ลดการกระจายของฝุ่นละออง
5
4
4
5
4.5
5
ป้องกันการกระเด็นของน้า
4
5
4
4
4.25
6.
แสงสว่างเพียงพอและเหมาะสม
5
5
4
5
4.75
7.
การทาความสะอาด
5
4
3
4
4
8.
ความปลอดภัยในการใช้งาน
5
4
4
5
4.5
9.
มีประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้งาน
5
5
4
5
4.75
10.
ความสะดวกในการใช้งานโต๊ะปฏิบัตงิ าน
4
4
3
4
3.75
ด้านคุณภาพ
11.
มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับปฏิบัตงิ าน
4
5
5
4
4.5
เจียระไนฟันเทียม
12.
ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด
4
4
4
4
4
ค่าเฉลี่ยรวม
4.23
ความพึงพอใจร้อยละ
84.6
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ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจด้านโครงสร้าง
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

รายการประเมิน

1.
2.
3.

วัสดุที่ใช้สร้าง
ความแข็งแรง
ขนาดของโต๊ะ
ปฏิบัตงิ าน

มากที่สุด

มาก

1
1
1

3
2
0

ปาน
กลาง
0
1
3

น้อย

น้อยที่สดุ

0
0
0

0
0
0

ค่าเฉลี่ยรวม
ความพึงพอใจร้อยละ

ผลลัพธ์

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
4.25
4
3.5

มาก
มาก
ปานกลาง

3.91

มาก
78.2

ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจด้านการใช้งาน
ข้อ

รายการประเมิน

1.
2.
3.

ลดการกระจายของฝุ่นละออง
ป้องกันการกระเด็นของน้า
แสงสว่างเพียงพอและ
เหมาะสม
การทาความสะอาด
ความปลอดภัยในการใช้งาน
มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
ความสะดวกในการใช้งานโต๊ะ
ปฏิบัตงิ าน

4.
5.
6.
7.

มาก
ที่สดุ
2
1
3

มาก

1
2
3
0

2
2
1
2

2
3
1

ระดับความพึงพอใจ
ปาน น้อย น้อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย ผลลัพธ์
กลาง
ระดับ
0
0
0
4.5
มาก
0
0
0
4.25
มาก
0
0
0
4.75
มากที่สุด
1
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

ค่าเฉลี่ยรวม
ความพึงพอใจร้อยละ

4
4.5
4.75
3.75

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.35

มาก
87

ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ข้อ
1.
2.

รายการประเมิน

มาก
ที่สดุ
2

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน
น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
2
0
0
0

มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับ
ปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียม
ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด
0
4
ค่าเฉลี่ยรวม
ความพึงพอใจร้อยละ

0

0

0

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
4.5

ผลลัพธ์

4
4.25

มาก
มาก

มาก

85
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการการออกแบบและปรับปรุงโต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียม พบว่า โต๊ะปฏิบัตงิ านเจียระไนฟันเทียมแบบ
ใหม่สามารถป้องกันเศษฝุ่นละอองที่เกิดจากการกรอ(เจียร)ฟันเทียมไม่ให้กระจายออกจากโต๊ะปฏิบัติงานได้ และโต๊ะ
ปฏิบัติงานแบบใหม่ยังให้ค่าความเข้มแสงสว่างเท่ากับ 1604 ลักซ์ ตามมาตรฐานการเทียบเคียงความเข้มแสงสว่างตาม
ลักษณะงานละเอียดสูงมาก [2] (1600 ลักซ์) ซึ่งมากกว่าเดิม (731 ลักซ์) ผลความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริงพบว่า
มีความพึงพอใจด้านการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา ด้านคุณภาพ ด้านโครงสร้าง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.25
และ 3.91 ตามลาดับ และผลความพึงพอใจรวมทั้ง 3 ด้าน ของการใช้โต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.6 ซึ่งมีค่าความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครที่ได้เปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ขอขอบคุณ บุคลากรแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาสที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้วิจัยในการเข้าไปเก็บ
ข้อมูลและดาเนินงานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง
1. กลุ่ ม งานทั น ตสาธารณสุข ส านั ก งานสาธารณสุ ขจัง หวัด สกลนคร. รายงานสรุ ปผลงานในส่ วนทั นตสุขภาพ
โครงการฟั น เที ย มพระราชทานและการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่อ งปากผู้ สู ง อายุ เฉลิ ม พระเกี ย รติพ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว; 2558.
2. พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน. กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง; 2549. หน้า 21
3. รัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร และคณะ. การยศาสตร์ในสถานที่ทางาน. กรุงเทพฯ: บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค
ดีไซน์ จากัด; 2544.
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การออกแบบและปรับปรุงผังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ ท เชียงใหม่
A layout design and improvement of the center for learning resources and
educational media North-Chiang Mai university
ศุภลักษณ์ สุวรรณ1* สามชัย จิระภัทรศิลป1 ชัชพล ยืนยง1 และกฤษฎิ์ พิลาศลักษณ์1
Supaluck Suwan1*, Samchai Jirapatasil1, Chatchaphon Yuenyong1 and Krit Pilardluck1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อการลดระยะทางของกิ จกรรมที่ กระท าในศู นย์ บรรณสารและสื่ อการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยนาวิธีคิดและหลักของการออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบมาใช้เพื่อออกแบบและ
ปรับปรุงผังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลที่ได้สามารถลดระยะทางของกิจกรรมที่กระทาในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาลงได้จาก 341.38 เมตร ลดลงเหลือ 252.03 เมตร (ลดลง 89.35 เมตร คิดเป็นร้อยละ 26.17 ของระยะทาง
เดิม)
คาสาคั:: การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ, การออกแบบห้องสมุด, การวางผังห้องสมุด

Abstract
The purpose of this research were to reduce the distance of activity in the center for learning resources
and educational media North-Chiang Mai University. By using Systematic layout planning for Layout design and
improvement of the center for learning resources and educational media. Results found that the new layout can
reduce the distance from 341.38 meters to 252.03 meters. Therefore the distance can be reduced by 89.35
meters or 26.17%.
Keywords: systematic layout planning library layout

1

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50230
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, North-Chiang Mai University, Chiang Mai Province, 50230
*Corresponding author e-mail: “supaluck@northcm.ac.th”
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บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีนนั้ มีความก้าวหน้าอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมทางด้านการอ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอินเทอร์เน็ตนั้น เข้ามามีบทบาททดแทนในส่วนของหนังสือได้ในหลาย ๆ ปัจจัยและด้วยที่มี
ความสะดวกกว่าและเข้าถึงได้งา่ ยกว่า จึงเป็นเหตุให้การหาความรู้จากการอ่านหนังสือลดลง ส่งผลกระทบให้การเข้า
ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(ห้องสมุด)เหลือน้อยมากเมื่อเทียบจากอดีตที่ผ่านมา ด้วยเหตุน้ีเอง จึงต้อง
มีการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ สาหรับปรับปรุงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความ
ต้อ งการ โดยมุ่ง เน้น การใช้พ้ืน ที่ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ที่สุ ด เพื่อ ทาให้ ปัจ จั ย การเปลี่ ย นแปลงให้ ศู น ย์บ รรณสาร และ
สื่อการศึกษานัน้ มีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดระยะทางการทากิจกรรมในศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

วิธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.

การทาแบบสารวจความต้องการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
การคานวนระยะทางของกิจกรรมที่กระทาบ่อยๆในศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา
ออกแบบและปรับปรุงผังใหม่
การคานวนระยะทางของกิจกรรมที่กระทาบ่อยๆของผังใหม่นนั้

ผลการศึกษา
จากแบบสารวจความต้องการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่สารวจจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 286 คน จากจานวนนักศึกษาที่เข้าใช้บริการของศูนย์ฯปีที่ผ่านมาจานวน 999 คน(ค่าความคาด
เคลื่อน 0.05) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทากิจกรรมต่อเนื่องที่ซ้า ๆ กันดังในตารางที่ 1 ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ที่นักศึกษา
กระทาไม่ตอ่ เนื่องและกระทาไม่ซ้ากันเลยจะรวมแสดงไว้ภาพที่ 1 แผนภูมไิ ปกลับของแต่ละกิจกรรม
ตารางที่ 1 กิจกรรมต่อเนื่องที่นักศึกษากระทาซ้ากัน
ลาดับ
กิจกรรม
1
ACEB
2 CBG
3 BACE
4 AEBC
5 GDF
6 FBG
รวม

ความถี่ (คน)
44
39
26
24
13
12
158

จากตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมที่นักศึกษาทาต่อเนื่องกันด้วยความถี่ต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้ในตารางที่ 1 นั้น
สามารถอธิบายในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมและขนาดพื้นที่
สั:ลักษณ์
ความหมาย
สั:ลักษณ์
A (157.5 m2) นั่งอ่านหนังสือในโซนอ่านหนังสือ
E (207 m2)
B (202.5 m2) สืบค้นหนังสือในโซนสืบค้น
F (13.5 m2)

ความหมาย
ทากิจกรรมอื่นๆที่โซนโต๊ะนั่งเล่น
ยืม-คืนหนังสือโซนเคาน์เตอร์
ให้บริการ
C (94.5 m2) นั่งอ่านหนังสือโซนโต๊ะอ่านสองด้าน
G (94.5 m2) นั่งอ่านหนังสือหรือทากิจกรรมอื่นๆใน
D (31.5 m2) ใช้คอมพิวเตอร์ในโซนคอนพิวเตอร์กลาง
โซนห้องอภิปราย

จากตารางที่ 2 ได้อธิบายถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมและแสดงขนาดของพื้นที่ใน
แต่ละกิจกรรม (หน่วยพืน้ ที่:ตารางเมตร)

ภาพที่ 1 แผนภูมไิ ปกลับ Form to Chart
จากแผนภูมไิ ปกลับ สามารถสร้างแผนภูมคิ วามหนาแน่นของกิจกรรมและกาหนดระดับความสัมพันธ์ของแต่
ละกิจกรรมได้ ดังแสดงในภาพที่ 2 จากนั้นสามารถสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Chart) ได้ดังภาพที่ 3
และแผนภาพความสัมพันธ์ (Relationship Diagram) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 2 แผนภูมคิ วามหนาแน่นของกิจกรรม
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ภาพที่ 3 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ Relationship Chart

ภาพที่ 4 แผนภาพความสัมพันธ์ Relationship Diagram
จากนั้ น น าไปออกแบบผั ง ศู น ย์ บรรสารและสื่ อ การศึ ก ษาตามขนาดของพื้ น ที่ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ตามโซนต่ า ง ๆ
ของกิจกรรม (พื้นที่รวมทั้งหมด 819 ตร.ม.) โดยผู้วิจัยทดลองออกแบบผังอย่างคร่าว ๆ (Block Layout) มา 2 ผัง และ
ทาการประเมินผังอย่างคร่าว ๆ โดยวิธีให้คะแนนความสัมพันธ์ (Adjacency Based Scoring) โดยผังแบบที่ 1 มีคะแนนรวม
421 คะแนน แสดงดังภาพที่ 5 และผังแบบที่ 2 มีคะแนนรวม 310 คะแนน แสดงดังภาพที่ 6

Proceedings
1345

ภาพที่ 5 ผังอย่างคร่าว ๆ แบบที่ 1 Block Layout 1

ภาพที่ 6 ผังอย่างคร่าว ๆ แบบที่ 2 Block Layout 2
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ตารางที่ 3 รายละเอียดสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในผังละเอียด
สั:ลักษณ์
รายละเอียด
ชัน้ วางหนังสือ ขนาด 0.62m x 0.92m
โต๊ะยาว ขนาด 0.80m x 1.83m
โต๊ะอ่าน 2 ด้าน ขนาดใหญ่ ขนาด 1.20m x 1.80m
โต๊ะอ่าน 2 ด้าน ขนาดเล็ก ขนาด 0.90m x 1.00m

จานวน
104 ชัน้
12 ตัว
10 ตัว
3 ตัว

ชัน้ วางวารสาร ขนาด 0.3m x 0.8m
โซฟาใหญ่ ขนาด 0.75m x 1.50m
โซฟาเล็ก ขนาด 0.85m x 0.85m
เก้าอี้ขาเหล็กหุ้มเบาะ ขนาด 0.45m x 0.60m

10 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
48 ตัว

เก้าอี้พลาสติก ขนาด 0.42m x 0.45m

46 ตัว

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาด 0.70m x 0.70m
เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ ขนาด 2m x 0.78m
เก้าอี้โต๊ะพับ ขนาด 0.50m x 0.50m

4 เครื่อง
1 ชุด
20 ตัว

ชัน้ วางหนังสือต่างระดับ ขนาด 0.35m x 1.90m
โต๊ะพับ ขนาด 0.80m x 1.30m

12 ตัว
5 ตัว

เมื่อเลือกผังอย่างคร่าว ๆ แบบที่ 1 แล้ว จากนั้นทาการวางผังอย่างละเอียดดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) เดิม ที่มอี ยู่ มาจัดตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ โดยมีสัญลักษณ์ดังแสดงในตารางที่ 3
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ภาพที่ 7 ผังศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษาแบบใหม่
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จากนั้นทาการประเมินระยะทางของกิจกรรมต่อเนื่องที่นักศึกษากระทาซ้า ๆ กัน ของผังศูนย์บรรสารและ
สื่อการศึกษาแบบใหม่เทียบกับแบบเดิม โดยระยะทางวัดจากจุดเซนทรอยของโซนแรกถึงจุดเซนทรอยของโซนต่อไป

ภาพที่ 8 ผังศูนย์บรรสารและสือ่ การศึกษาแบบเดิม
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วิจารณ์และสรุปผล
ผลของการเปรียบเทียบระยะทางของกิจกรรมที่กระทาในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ พบว่าระยะทางของทุกกิจกรรมลดลงจาก 341.38 เมตร เหลือ 252.03 เมตร คิดเป็น 26.17
เปอร์เซนต์ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะทางของกิจกรรม
กิจกรรม
ระยะทางเดิม ระยะทางใหม่
(เมตร)
(เมตร)
58.54
42.9
ACEB
60.06
32.1
CBG
49.76
45.65
BACE
71.46
59.12
AEBC
62.56
42.6
GDF
39
29.66
FBG
รวม

341.38

252.03

ความต่าง
(เมตร)
ลดลง
15.64
ลดลง
27.96
ลดลง
4.11
ลดลง
12.34
ลดลง
19.96
ลดลง
9.34
ลดลง

89.35

เปอร์เซ็นต์
ความต่าง
26.71
46.55
8.25
17.26
31.9
23.94
26.17

ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้ ได้มีการออกแบบและปรับปรุงผังศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา โดยอาศัยการออกแบบตามพื้นที่
เดิมของแต่ละกิจกรรม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ของแต่ละโซน) รวมถึงการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละกิจกรรม
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์ทั้งขนาดและจานวน) ซึ่งหากผู้ที่ต้องการศึกษาและปรับปรุงงานวิจัยนี้ต่อไป ควรเพิ่ม
การศึกษาเรื่ องการหาพื้นที่ ที่เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ที่เหมาะสมในแต่ละ
กิจกรรมด้วย
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น าผลของการออกแบบและปรั บ ปรุ ง ผั ง ศู น ย์ บ รรสารและสื่ อ การศึ ก ษามาใช้ จ ริ ง ใน
มหาวิทยาลัย ผู้ที่ต้องการศึกษาและปรับปรุงงานวิจัยควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรื่องความ
สะดวกของการจัดการผังของศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษาด้วย
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การออกแบบต าแหน่ งการจั ดวางสิ นค้ าเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพศู นย์ กระจายสิ นค้ า
กรณีศกึ ษา บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
Designing of improving efficiency product placement location in distribution
center : case study of Thanapiriya public Company limited
จักรพงศ์ วงค์ขัตยิ ์1* ฐิตาพร เป็งคาตา1 วัชราภรณ์ สมพงษ์1 และ สมควร สงวนแพง1*
Jakkapong Wongkhat1*, Thitaporn Pengkhomta1 , watcharaphon Somphong1 and Somkuan Sanguanpang1*
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ไ ด้ อ อกแบบรู ป แบบการจั ด วางสิ น ค้ า ภายในศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า โดยหลั ก การ เอ บี ซี
(ABC analysis) ร่ ว มกั บ หลั ก การเคลื่ อ นไหวเร็ ว ไว้ ใ กล้ ป ระตู (Fast mover closest to the door) เพื่ อ ช่ ว ยในการหา
ตาแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการจัดวางสินค้า จากนั้นทาการเปรียบเทียบการออกแบบผังการจัดวางสินค้าแบบเก่ากับ
การออกแบบผังการจัดวางสินค้าแบบใหม่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของการจัดวางสินค้าด้วยเงื่อนไขด้านเวลาการ
เก็บและเบิกจ่ายสินค้า ระยะทางการเก็บและเบิกจ่ายสินค้า จากการออกแบบรูปแบบตาแหน่งการจัดวางสินค้าแบบ
ใหม่ ส่งผลให้การดาเนินงานสามารถลดเวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้าลดลงร้อยละ 72.16 เวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บสินค้า
ลดลงร้อยละ 28.67 ระยะทางเฉลี่ยในการเบิกสินค้าของพนักงานลดลงร้อยละ 51.44 ระยะทางการวิ่งของรถโฟล์
คลิฟท์ในการจัดเก็บสินค้าลดลงร้อยละ 27.77 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ได้ 91,566.09
บาทต่อปี
คาสาคั:: ศูนย์กระจายสินค้า, การจัดวางสินค้า, ABC analysis

Abstract
This research was designed for the system of products placement location by using the ABC analysis with
a fast mover closed to the door of the most appropriate product placement, to compare the old layout design with
the new design, consider the appropriateness of product placement with time storage and pick up. The process of
gathering and exiting new product layout designs, the average time to pick up goods was down by 72.16%. The
average storage time was down by 28.67%.The average distance picking was down 51.44%,The running distance
of the forklift trucks was down by 27.77%, and the cost of electric saving of the forklifts was up to 91,566.09
per year
Keywords: distribution center, layout, ABC analysis
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บทนา
ปัจจุบันบริษัทธนพิริยะ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหาร
มีสาขารวมทั้งสิ้น 15 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 14 สาขา และมีศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ซึ่งทุกสาขา
มีที่ตั้งในจังหวัดเชียงราย รูปแบบของร้านธนพิริยะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง การมีสินค้าที่ หลากหลาย
และมีราคาย่อมเยาแบบโมเดิ ร์น เทรด แต่มีค วามสะดวกแบบร้ านสะดวกซื้อ ปลายปี 2558 หลั ง เปิ ด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อรับมือการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก เนื่องมาจากกาลังซื้ อของประชากรและจานวน
นักท่องเที่ยวอาเซียนที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทธนพิริยะมีการวางแผนงาน 3-5 ปี ได้ตั้งเป้า
เปิดสาขาให้ครอบคลุมทุกอาเภอ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งอาเภอ หนึ่งธนพิริยะ” หลังจากนั้นมีแผนเปิดสาขาในจังหวัด
ใกล้เคียงเพราะมี 6 อาเภอของจังหวัดใกล้เคียงแวดล้อมทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา บริษัทธนพิ ริยะตื่นตัว
กั บ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ระบบ โดยมี โ ครงการปรั บ ปรุ ง แผนผั ง การจั ด วาง (Layout) ของศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า
เพื่อปรังปรุงประสิทธิภาพของการเก็บรักษาสินค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป ในช่วงเวลาที่กาลังรอที่จะกระจาย
สินค้าให้กับลูกค้าซึ่งการปรับปรุงคลังสินค้าและศู นย์กระจายสินค้าถือเป็นแนวทางหนึ่งในการ ทาให้การปฏิบัติงาน
ในคลั ง หรือ ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้ า มีระบบที่ ดี ดั ง งานวิจัย ของ (พงศ์พั ฒ น์ เพ็ ชรรุ่ ง เรือ ง, 2539) กล่ า วว่า คลั ง สินค้า
(Warehousing) คือ การจัดระเบียงในการเก็บ วาง และรักษาสินค้าอย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อป้องกันและ
รั ก ษาสิ น ค้ า ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี สิ น ค้ า มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ การน าออกแจกจ่ า ยได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว ทั น เวลา
ด้วยค่าดาเนินงานที่ต่า รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกาไรให้กับกิจการเห็นชัดเจนมากขึ้น จากผลงานวิจัยของ
(วรพล เนตรอัมพร, 2559) กล่าวว่าการทางานพนักงานใช้เวลาค่อนข้างนานในการหยิบสินค้า เพื่อเตรียมส่งมอบ
และมีการหยิบสินค้าไม่ครบตามเอกสารส่ง มอบสินค้า ได้นาเอาเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินค้าพร้อมทั้งมีการจั ด ผั ง
รู ปแบบใหม่ โดยแยกตามกลุ่ ม สิ น ค้ า ทาให้ ระยะเวลาเฉลี่ ย ในการหยิบสิ น ค้ า เพื่อ เตรี ย มจั ด ส่ ง ลดลงและไม่ พ บ
ข้อผิดพลาดในการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ส่งผลทาให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อองค์กร
จากกระบวนการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ของ บริ ษั ท ธนพิ ริ ย ะ ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบและยั ง ไม่ มี ก ารจั ด เรี ย งล าดั บ
การวางสินค้าตามความถี่ของการเบิกจ่ายสินค้ามากเท่าที่ควร สาหรับการจัดวางตาแหน่งของสินค้าในแต่ละกลุ่ม
สินค้าที่แตกต่างกัน ทาให้ระยะเวลาในการหาสินค้าและการจัดเก็บสินค้านาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทาการออกแบบ
รูปแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพตาแหน่งการจัดวางสินค้าในศูนย์ กระจายสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดวางสินค้าและลดระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่จัดวางสินค้าได้สุงสุด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบการจัดการสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่มีความเคลื่อนไหวของการรับเข้า
จัดเก็บ เบิกจ่าย และการจัดส่งสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลการจัดวางสินค้าแบบเก่าของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯมีการจัดวางสินค้าตั้งแต่ช่องเก็บสินค้าคงคลังในชั้นที่ 3-5 เริ่มจากพื้นที่ L18, S18, L17, S17, L16, S16,
L15, S15, L14, S14, L13, S13 และ L12 มีช่องเก็บสินค้าคงคลังทั้งหมด 2,520 ช่อง แต่ละหมวดสินค้าใช้พ้ืนที่จัดเก็บ
ทั้งหมด 1,723 พาเลท
2. ทาการออกแบบรูปแบบการจัดวางสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้าใหม่ของบริษัทฯ โดยการคานวณหา
มูลค่าในการสั่งซื้อ และความถี่ในการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังย้อนหลัง 1 ปี ของแต่ละหมวดสินค้าที่มี การหมุนเวียน
ในรอบปี พ.ศ. 2559 โดยหลักการ ABC analysis เพื่อทาการจัดเรียงลาดับข้อมูลหมวดสินค้าที่มีปริมาณการหมุนเวียน
มากไปหาหมวดสินค้าที่มปี ริมาณการหมุนเวียนน้อย
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3.ตัดกราฟพาเรโตหากลุ่ม ของสินค้า ตามความถี่การเบิกจ่ายสินค้าออกเป็นสินค้ากลุ่ม A คือสินค้าที่มี
เคลื่อนไหวเร็ว สินค้าสินค้ากลุ่ม B คือสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวปานกลาง และสินค้ากลุ่ม C คือสินค้าที่มีความ
เคลื่อนไหวน้อยตามลาดับ ยกตัวอย่างสินค้าหมวด 7 ที่ได้ทาการตัดกราฟพาเรโตเพื่อหากลุ่มสินค้า สามารถสรุปผล
การแบ่งกลุม่ สินค้าและจาแนกกลุ่ม A, B และ C ด้วยอัตราส่วน 50:30:10 ดังภาพที่ 1

สินค้าหมวด7

A

C

B

สปอนเซอร์ 250…
โฟร์โมสต์โอเมก้า…
ไทยเดนมาร์ค…
ไทยเดนมาร์ค…
แลคตาซอย 300…
ไมโล 180มล.ยู…
อิชิตัน 290มล.รส…
แลคตาซอย 125…
ไวตามิลค์ทูโก…
เบอร์ดี้ 180มล.…
ดัชมิลล์ไลฟ์พลัส…
โฟร์โมสต์โอเมก้า…
กาโตะ 320ก.…
ปีโป้ 12 ถ้วย เยล…
โฟร์โมสต์ 180…
ดีน่า 180มล.บ…
ไทยเดนมาร์ค…
กระทิงแดง…
ดีโด้ 300มล.…
อิชิตันชิวชิว 410…
เจเล่ไลท์ 125ก.…
เอนฟาโกร…
โฟร์โมสต์ 225…
ซีวิต 140มล.รส…
ยูนฟิ กรีนที 350…
อิชิตัน 420มล.ชา…
กาโตะ 320มล.…
เพียวริคุ 350มล.…
ไบเล่ 250มล.…
อาราบัสสปีดแคน…

4000
3000
2000
1000
0

ความถี่

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

%ความถี่สะสม

ภาพที่ 1 กราฟพาเรโตแสดงกลุม่ สินค้า
4. จากการคานวณหากลุ่มของสินค้าตามความถี่การเบิกจ่ายสินค้า และพาเลทของสินค้าแต่ละหมวดจาก
กราฟพาเรโต เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการออกแบบการจั ด วางสิ น ค้ า และออกแบบแผนผั ง การจั ด วาง (Layout)
ของศูนย์กระจายสินค้าใหม่ร่วมกับหลักการจัดวางสินค้าที่มีเคลื่อนไหวเร็วไว้ใกล้ประตู (Fast mover closest to the door)
5. ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ห ลั ก การสุ่ ม ตั ว อย่ า งของ ทาโร ยามาเน่ ในการสุ่ ม หากลุ่ ม ตั ว อย่ า งการวั ด ผลการวิจั ย
โดยทาการสุ่มตัวอย่างของสินค้ามีการกาหนดให้สัด ส่วนของลักษณะที่สนใจในสินค้าเท่ากับ 0.1 และระดับความ
เชื่อมั่น 90% จากรายการสินค้าทั้งหมด 1,068 รายการ จะได้กลุ่มสินค้าที่สามารถสุ่มได้ 91 รายการ เพื่อให้ทราบ
การเปลี่ยนแปลงค่าเวลา ระยะทาง และการเบิกจ่ายสินค้าจึงได้มีการบันทึกค่าเวลา ระยะทางในการเก็บสินค้า
ของรถโฟล์คลิฟท์ ระยะทางการเบิกจ่ายสินค้าของพนักงานรูปแบบเก่าก่อนการออกแบบ และรูปแบบใหม่ที่ได้ทา
การออกแบบโดยบันทึกการทางานซ้าจานวน 5 รอบการทางานต่อ 1 รายการเพื่อหาค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง การ
ออกแบบตาแหน่งการจัดวางสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท

ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรับเข้า และเบิกจ่ายสินค้าย้อนหลังของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา
11 เดือ น ตั้ง แต่วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2559 - 30 กั น ยายน 2560 ทาให้ ส ามารถออกแบบการจั ด วางสิ น ค้ าใหม่
ตามความถี่ ก ารเบิ ก จ่ า ยสิ น ค้ า โดยหลั ก การ ABC Analysis ออกเป็ น สองลั ก ษณะ คื อ จั ด วางสิ น ค้ า ตามความถี่
ของหมวดสินค้า และการจัดวางสินค้าภายในหมวดสินค้า ทั้งหมด 6 หมวด จานวน 1,068 รายการ พาเลททั้งหมด
2,305 พาเลท จะเห็นได้จากผลการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
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1. ความต้องการพาเลทตามความถีก่ ารเบิกจ่ายสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการพาเลทตามความถีก่ ารเบิกจ่ายสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด
กลุ่มสินค้าเรียงจากความถี่การเบิกจ่ายมากไปหาน้อย
หมวดสินค้า
เครื่องดื่ม
7
เครื่องครัว
9
ซักล้าง
1
ขนม
6
กระดาษและผ้าอ้อม
2
เครื่องดื่มผง
8

จานวน (พาเลท)
748
334
512
344
268
99

2. ความต้องการพาเลทตามความถี่การเบิกจ่ายสินค้าภายในหมวดสินค้า ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความต้องการพาเลทตามความถีก่ ารเบิกจ่ายสินค้าภายในหมวดสินค้า
กลุ่ม A
กลุ่มสินค้า
หมวดสินค้า
(พาเลท)
เครื่องดื่ม
7
245
เครื่องครัว
9
133
ซักล้าง
1
135
ขนม
6
133
กระดาษและผ้าอ้อม
2
155
เครื่องดื่มผง
8
27

กลุ่ม B
(พาเลท)
308
104
128
154
95
53

กลุ่ม C
(พาเลท)
195
97
249
57
58
19

จากตารางที่ 2 ความต้องการพาเลทตามความถีก่ ารเบิกจ่ายสินค้าภายในหมวดสินค้า รวมพาเลทที่ต้องการ
ในการจั ด วางสิ น ค้ า ทั้ ง หมด เท่ า กั บ 2,305 พาเลท น าข้ อ มู ล มาออกแบบและเขี ย นแผนผั ง การจั ด วาง (Layout)
ศูนย์กระจายสินค้าแบบใหม่ร่วมกับหลักการจัดวางสินค้าที่มีเคลื่อนไหวเร็วไว้ใกล้ประตู (Fast mover closest to the
door) ได้ดังภาพที่ 3 เปรียบเทียบกับแผนผังการจัดวาง (Layout) ศูนย์กระจายสินค้าแบบเก่าดังภาพที่ 2
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พืนท่ อดร บรรทุก พื่อ ขนสินค้ า ข้ า
ประตู ุก ิน

ประตูใ ห ่

ประตู 1

ประตู 2

ประตู 3

ประตู 4

ประตู 5

ประตู 6

พืนท่วา สินค้ ารบ ข้ า

ประตู 9
ประตู 10
ประตู 11
ประตู 12
ประตู 14

ประตู 13

พืนท่ อดร บรรทุก พื่อ ขนสินค้ าออก

picking

พืนท่วา สินค้ ารอการส่ ออก

109 m

ประตู 8

ประตู 7

office

36 m
Rack 1 อ มขนา

60 m

าม ุ 2 พา ล

สินค้าหมวด 1

สินค้าหมวด 8

สินค้าหมวด 2

สินค้าหมวด 9

สินค้าหมวด 6

สินค้าหมวด 5

สินค้าหมวด 7

สินค้าไม่ระบุหมวด

ภาพที่ 2 แผนผังการจัดวางสินค้าก่อนการปรับปรุง (Top View)
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พืนท่ อดร บรรทุก พื่อ ขนสินค้ า ข้ า
ประตู ุก ิน

ประตูใ ห ่

ประตู 1

ประตู 2

ประตู 3

ประตู 4

ประตู 5

ประตู 6

พืนท่วา สินค้ ารบ ข้ า

ประตู 9
ประตู 10
ประตู 11
ประตู 12
ประตู 14

ประตู 13

พืนท่ อดร บรรทุก พื่อ ขนสินค้ าออก

picking

พืนท่วา สินค้ ารอการส่ ออก

109 m

ประตู 8

ประตู 7

office

36 m
Rack 1 อ มขนา

60 m

าม ุ 2 พา ล

สินค้าหมวด 1

สินค้าหมวด 8

สินค้าหมวด 2

สินค้าหมวด 9

สินค้าหมวด 6

สินค้าหมวด 5

สินค้าหมวด 7
ภาพที่ 3 แผนผังการจัดวางสินค้าหลังการปรับปรุงด้วยหลักการ ABC Analysis (Top View)
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3. ผลการเปรี ยบเที ย บระยะทาง และเวลาระหว่ างรู ปแบบการจั ด วางสิ นค้ าแบบเก่ า ก่ อนการปรั บ ปรุ ง
และรูปแบบการจัดวางสินค้าแบบใหม่หลังการปรับปรุง จากการเลือกสุ่มตัวอย่างรายการสินค้าทั้งหมด 91 รายการ
3.1 ผลการเปรียบเทียบระยะทางเฉลี่ย ก่อนและหลังการปรับปรุง
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระยะทางเฉลี่ย ก่อนและหลังการปรับปรุง
ก่อนปรับปรุง
ผลการปฏิบัตงิ าน
(เมตร)
ระยะทางเฉลี่ยในการจัดเก็บสินค้า
59,471.02
ระยะทางเฉลี่ยในการเบิกสินค้า
34,990.87

หลังปรับปรุง
(เมตร)
42,953.55
16,991.33

การเปลี่ยนแปลง
(%)
ลดลง 27.77
ลดลง 51.44

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าจากการปรับปรุงตาแหน่งการจัดเก็บและเบิกสินค้า โดยหลักการ ABC Analysis
รวมถึงหลักการจัดวางสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวสูงสุดอยูใ่ กล้ประตู (Fast mover closest to the door) ทาให้ระยะทางการวิ่ง
เฉลี่ยในการเก็บสินค้าของรถโฟล์คลิฟท์ ลดลงร้อยละ 27.77 และระยะทางเฉลี่ยในการเบิกสินค้าของพนักงานลดลง
ร้อยละ 51.44
3.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ที่ลดลงต่อปี
ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ที่ลดลงต่อปี
ค่าใช้จา่ ยไฟ
ค่าใช้จ่ายไฟรถโฟล์คลิฟท์

ก่อนปรับปรุง
(บาท)
319,428.144

หลังปรับปรุง
(บาท)
227,862.054

ลดลง
(บาท)
91,566.09

จากตารางที่ 4 เมื่อนาผลการคานวณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับระยะทางทั้งปี จากการเบิกสินค้าตามความถี่
ทั้งหมด 91 รายการ ในรอบ 1 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ได้ 91,566.09 บาท ต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 28.67
3.3 การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ย ก่อนและหลังการปรังปรุง
จากการปรับปรุงตาแหน่งในการจัดวางสินค้ารูปแบบใหม่ ทาให้การทางานการจัดเก็บและการเบิกสินค้า
ภายในศูนย์กระจายสินค้ามีระยะทางที่สั้นกว่า ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดเก็บและการเบิก สินค้าลดลงตามไปด้วย
สรุปได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ย ก่อนและหลังการปรังปรุง
ก่อนปรับปรุง
ผลการปฏิบัตงิ าน
(นาที)
เวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บสินค้า
763.15
เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้า
5,616.50

หลังปรับปรุง
(นาที)
544.28
1,563.38

การเปลี่ยนแปลง
(%)
ลดลง 28.67
ลดลง 72.16

จากตารางที่ 5 เมื่อทาการปรับปรุงการจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่แล้ว มีการจับเวลาในแต่ ละขั้ นตอน
การทางานเฉลี่ ย ทั้ งหมด 91 รายการ พบว่า เวลาเฉลี่ ย ในการจั ด เก็ บสิ น ค้ า ลดลงร้ อ ยละ 28.67 และเวลาเฉลี่ ย
ในการเบิกสินค้าลดลงร้อยละ 72.16
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาการออกแบบรูปแบบตาแหน่ง การจัด วางสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า เพื่อทาการ
เปรียบเทียบการออกแบบตาแหน่งการจัดวางสินค้าแบบเก่ากับการออกแบบตาแหน่งการจัดวางสินค้าแบบใหม่
โดยหลักการ ABC analysis เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการจัด วางสิ นค้า ทั้งระยะทางและระยะเวลาเฉลี่ ย
ของรายการสินค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่ในการจัดวางสินค้าสูงสุด
ผลจากการดาเนินงานสามารถออกแบบรูปแบบตาแหน่งการจัดวางสินค้าแบบใหม่ ส่งผลให้สามารถลด
ระยะทางเฉลี่ยในการเบิกสินค้าของพนักงานลดลงร้อยละ 51.44 เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้าลดลงร้อยละ 72.16
ระยะทางการวิ่ง ของรถโฟล์ ค ลิ ฟ ท์ ใ นการจั ด เก็ บสิ น ค้ า ลดลงร้ อ ยละ 27.77 เวลาเฉลี่ ย ในการจั ด เก็ บสิ น ค้ า ของ
รถโฟล์คลิฟท์ลดลงร้อยละ 28.67 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ได้ 91,566.09 บาท ต่อปี
สอดคล้องกับ (เมธินี ศรีกาญจน์, 2556) ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพตาแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า
กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ ได้วิเคราะห์ตาแหน่ง (Location) ใหม่ในการ
จัดวางสินค้า โดยใช้หลักการตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming Method) ตามทฤษฎีสนิ ค้าเคลื่อนไหวเร็ว
วางไว้ใกล้ประตู (Fast Mover Closest to the Door) ร่วมกับเครื่องมือ Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยใน
การหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดของการจัดวางสินค้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น
ทาให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้า การจัดเก็บสินค้าลดลง รวมถึงระยะทางเฉลี่ยลดลง และได้ผลการศึกษา
เช่ น เดี ย วกั บ (กรณิ ก า จั น ทราพู น , 2559) ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพคลั ง วั ต ถุ ดิ บ โดยใช้ วิ ธี ก ารหลายวิธี
ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบการจัดวางวัตถุดิบภายในคลังวัตถุดิบใหม่ด้วยวิธีการ ABC Analysis สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการในคลังวัตถุดิบ คือเวลาในการหยิบวัตถุดิบของรถโฟล์คลิฟท์ ระยะทางการวิ่งของ
รถโฟล์คลิฟท์ และค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ลดลง ดังนั้นการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า
ด้วยหลักการ ABC Analysis และหลักการจัดวางสินค้า เคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตู (Fast Mover Closest to the
Door) จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการควรนามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานคลังสิ นค้า
และลดต้นทุนการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาพบว่ า การออกแบบรู ปแบบการจั ด วางสิ น ค้ า สามารถเพิ่ ม การแก้ ไ ข โดยการปรั บปรุ ง
การควบคุ มปริ มาณการสั่ งซื้ อ และการเบิ ก สิ นค้ าที่ ก่ อให้ เกิ ดการหมุ นเวี ยนภายในบริ ษั ท จากการด าเนิ นงานใน
การรวบรวมข้อมู ลการจั ดวางสินค้ารู ปแบบเก่าของศูนย์ กระจายสินค้าบริษัทธนพิ ริยะ จากัด (มหาชน) มีการจัดวาง
ผังสินค้าทั้งหมดในช่องเก็บสินค้าคงคลังทั้ง 5 ชัน้ มีชอ่ งการจัดเก็บทั้งหมด 4,520 ช่อง แบ่งโซนในการทางานทั้งหมด 2 โซน
ได้ แ ก่ โซนที่ 1 การเบิ ก จ่ า ยสิ น ค้ า (Picking) ใช้ พ้ื น ที่ ทั้ ง หมด 2 ชั้ น ล่ า ง มี ช่ อ งการจั ด เก็ บ ทั้ ง หมด 2,000 ช่ อ ง
โซนที่ 2 การจั ดเก็ บสิ นค้ า (Location) ใช้ พ้ื นที่ ทั้ งหมด 3 ชั้ นบน มี ช่ องการจั ดเก็ บทั้ งหมด 2,520 ช่ อง จากผลงาน
ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการจัดวางไว้จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยจัดเรียงลาดับข้อมูลตามลาดับความถี่การเบิกจ่ายสะสมของ
แต่ละหมวด แต่ละรายการสินค้าทั้งหมดภายในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบเพิ่มเติมโซนการเบิกจ่าย
สิ นค้ า (Picking) ที่ มีความสั มพั นธ์ และสอดคล้ องกั นกั บการจั ดเก็ บสิ นค้ า (Location) ในการจั ดวางสิ นค้ าตามความถี่
การเบิกจ่ายสะสมของแต่ละหมวด แต่ละรายการสินค้าทั้งหมดภายในศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ธนพิริยะ จากัด
(มหาชน)
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การศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้ คานึงถึงการออกแบบรูปแบบพื้นที่การจัดวางสินค้าทั้งหมดทุกหมวดในคลังสินค้า
ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับพื้นที่ของสินค้าหมวดอื่นด้วยอาจแตกต่างออกไป
เนื่องจากระบบการจัดการที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยในอนาคตอาจพิจารณา ดังนี้
1. ควรทาการศึกษาปัญหาด้านการจัดวางสินค้าเพิ่มเติมจากงานปัจจุบันที่ศึกษาเฉพาะหมวดเท่านัน้
2. ควรนาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าให้ครบทุกด้านในการทาวิจัยในขั้นต่อไป
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. น าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ การจั ด การคลั ง สิ น ค้ า มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ เช่ น
ระบบ Warehouse Management System (WMS) และระบบ RFID
4. ควรทาระบบ Location Code พัฒนาลงสู่โปรแกรมฐานข้อมูล และนาเอาระบบ Bar Code มาใช้ในการระบุ
ชือ่ และรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้านัน้ ๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบได้แบบReal-Time และ Online
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การศึกษาทางเทคนิคและต้นทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่มีส่วนผสม
ของเถ้าลอยลิกไนต์
The study of techniques and production cost of the paving concrete block
composed of lignite fly ash
ธีรศักดิ์ ถวิลวงค์1 อภิชิต วรรณะวงค์1 และ วีระ พันอินทร์1*
Treerasak Thawinwong1, Apichit Wannawong1 and Weera Punin1*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค และต้นทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อกประสาน
ปูพ้ืนที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ โดยทาการศึกษาอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเถ้าลอยลิกไนต์ที่อัตราส่วน 10:90, 20:80,
30:70, 40:60 และอัตราส่วน 50:50 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามลาดับ โดยได้วิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ดังนี้ค่าการต้านแรงอัดตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 827-2531 (มอก.827-2531) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของปูนซีเมนต์และ
เถ้าลอยลิกไนต์ที่เหมาะสมในผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน คืออัตราส่วน 20:80 ร้อยละโดยน้าหนัก โดยมีค่าการต้าน
แรงอัดเท่ากับ 36.96 MPa ค่าการดูดซึมน้าและการหดตัวเท่ากับ ร้อยละ 45.46 และร้อยละ 1.74 ตามลาดับ คอนกรีตบล็อก
ประสานปูพ้ืนที่ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานมอก. 827-2531 ที่มีค่าการต้านแรงอัด ไม่ต่ากว่า 35 MPa นอกจากนี้ความหนาแน่น
เชิงปริมาตรของคอนกรีตคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนมีค่าเท่ากับ 2,352 kg/m3 สุดท้ายต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกประสาน
ปูพ้ืนอยูท่ ี่ประมาณ 10.17 บาทต่อก้อน
คาสาคั:: คอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ , ปูนซีเมนต์, เถ้าลอยลิกไนต์

Abstract
The purpose of this research is to techniques and production cost feasibility study of paving concrete blocks with
a mixture of fly ash. The weight ratio of cement and the fly ash were varied, at 10:90, 20:80, 30:70, 40:60 and 50:50,
respectively. Analytical parameters include physical composition, volumetric density, water absorption percentage, the
average shrink percentage, and compress strength, following the procedures described in the standard of TIS 827-2531.
Results showed that the optimal weight ratio of cement and the fly ash for transformation into paving concrete blocks was
found to be 20:80 (per weight). With this optimum ratio, the compress strength values of paving concrete blocks were
determined to 36.96 MPa, with the water absorption and the shrinkage percentage of 45.46 and 1.74 percentages,
respectively. The characteristics of the produced paving concrete blocks could meet the specified TIS 827-2531 standards
in terms of compress strength (>35 MPa). In addition, the volume density of paving concrete blocks was 2,352 kg/m3.
Finally, the production cost from this paving concrete blocks process was estimated at 10.13 Baht per block.
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บทนา
ในปัจจุบันภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มแี นวโน้มที่จะขยายตัวขึ้น อันมาจากปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีให้กับตลาด
อสังหาริมทรัพย์ อาทิ การลงทุนของภาครัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสูงขึน้ เช่น โครงการประชารัฐสร้างไทย
ที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ การรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ทาให้
ชาวต่างชาติยังคงเข้ามาลงทุน และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในภาคของการส่งออกและบริการมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตัวดีขึ้น ด้วยปัจจัยบวกดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดกาลัง
ซื้อที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลดีสาหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [1] จากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2560
ของสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าดัชนีการซื้อวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ และหมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจาก เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ร้อยละ 0.1 และ 0.8 ตามลาดับ [2]
ในขณะเดียวกันคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่นิยมใช้ในการปูพ้ืนถนนหรือสร้างความสวยงาม
ให้กับสิ่งปลูกสร้าง มีแนวโน้มที่จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนหลักในการ
ผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนก็คือ ปูนซีเมนต์ จึงทาให้ราคาของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนเพิ่มสูงขึ้นตามไป
ด้วย ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงมีความคิดที่นาในเรื่องของวัสดุมาใช้ในการทดแทน
จังหวัดลาปางเป็นที่ตั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในแต่ละวันมีวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นเถ้าถ่านหินประมาณวันละ 10,000 ตันในจานวนนี้พบว่าจะมีเถ้าลอยลิกไนต์อยู่ประมาณ 6,000 ตัน
และเถ้าหนักลิกไนต์อยู่ประมาณ 4,000 ตัน จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็น ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
เถ้าถ่านหินไปกาจัดทิ้ง ปัญหาในการหาพื้นที่ในการฝังกลบ และปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง เป็นต้น [3]
มีความเป็นไปได้ที่เราจะใช้เถ้าลอยลิกไนต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน แม่เมาะ มาใช้ในการแทนที่วัสดุที่เป็น
ส่วนผสมคอนกรีตคือ ปูนซีเมนต์ เนื่องจากเถ้าลอยลิกไนต์มีคุณสมบัติเป็นสารปอซโซลาน สารนี้เป็นวัสดุที่มีซิลิกา
และ อลูมินา เป็นองค์ประกอบหลัก จากมาตรฐาน ASTM C618 ได้จัดแยกประเภทของเถ้าลอยลิกไนต์ไว้ 2 ชนิดคือ
Class F และ Class C โดย ซึ่งเถ้าลอยลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีคุณสมบัตเิ ป็น Class C โดยมีปริมาณ SiO2 + AI203
+ Fe203 ระหว่าง 50-70 ร้อยละโดยน้าหนัก [4]
งานวิจัยนี้เป็นการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อหาอัตราส่ว นที่
เหมาะสมทีจ่ ะผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 827-2531
(มอก.
827-2531) ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ดังต่อไปนี้ คือ ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตร ร้อยละการดูด
ซับน้า ร้อยละการหดตัว และค่าการต้านแรงอัด ซึ่งจะนาเถ้าลอยลิกไนต์มาทดแทนปูนซีเมนต์ ที่เป็นส่วนผสมของ
คอนกรี ต โดยจะผลิ ต คอนกรี ต บล็ อ กประสานปู พ้ื น ขนาดกว้ า ง 30 เซนติ เ มตร ยาว 30 เซนติ เ มตร และหนา
6 เซนติเมตร ทั้งนี้นอกจากเป็นการนาวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยังเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเถ้าลอยลิกไนต์ คือ การลดการปล่อย CO2 ได้
ลดการปนเปื้อนของโลหะหนักสู่ส่ิงแวดล้อม ลดพื้นที่การกาจัดเถ้าลอยลิกไนต์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้คอนกรีตบล็อก
ประสานปูพนื้ โดยการลดต้นทุนวัสดุในการผลิตให้ถูกลง
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่มีส่วนผสมของ
เถ้าลอยลิกไนต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนที่
มีความเหมาะสม แล้วนาอัตราส่วนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการผลิต และพัฒนาคอนกรีต
บล็อกประสานปูพนื้ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 827-2531
1. ขั้นตอนการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การผสมอัตราส่วนของ เถ้าลอย
ลิกไนต์ร่วมกับปูนซีเมนต์ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ซึ่งได้แก่ ค่าความ
หนาแน่นเชิงปริมาตร ร้อยละการดูดซับน้า ร้อยละการหดตัว และค่าการต้านแรงอัด
1.1 วัตถุดบิ ที่ใช้ในการทดลอง
1. เถ้าลอยลิกไนต์ Class C จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
2. ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
3. ทรายหยาบ
4. หินกรวด ขนาด 9.5 มิลลิเมตร
1.2 อัตราส่วนของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้
การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนทาการศึกษาที่อัตราส่วนร้อยละโดยน้าหนักของปูนซีเมนต์
ร่วมกับเถ้าลอยลิกไนต์ โดยให้อัตราส่วนของทรายและหินคงที่ ที่อัตราส่วน 10:90, 20:80, 30:70, 40:60 และ 50:50
ร้อยละโดยน้าหนัก ตามลาดับ
1.3 รูปแบบคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้

1. รู ป แบบคอนกรี ต บล็ อ กประสานปู พ้ื น เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ที่
827-2531 โดยมีขนาดความหนาไม่ต่ากว่า 60 มิลลิเมตร และมีค่าการต้านแรงอัดไม่ต่ากว่า 35 เมกะปาสคาล
1.4 การผสมวัตถุดบิ
1. โดยการนาเถ้าลอยลิกไนต์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600 เซลเซียส ปูนซีเมนต์ และทราย ที่ผ่าน
การเตรียมไว้มาผสมกันร้อยละโดยน้าหนัก ผสมเข้ากับน้าในอัตราส่วนคงที่ นาส่วนผสมดังกล่าวผสมเข้ากับหินกรวด
ขนาด 9.5 มิลลิเมตร เป็นเวลา 5 นาที ตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
2. นาส่วนผสมทั้งหมดเทลงในแบบขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 6 เซนติเมตร
3. ทาการถอดแบบคอนกรีตเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง
4. ทิง้ ไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงนาไปทดสอบคุณสมบัติ

Proceedings
1363

2. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
การศึกษาความเป็นไปได้ของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ร่วมกับเถ้าลอย
ลิกไนต์ ที่อัตราส่วน 10:90, 20:80, 30:70, 40:60 และ 50:50 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามลาดับ รวมทั้งวิเคราะห์ตัวแปร
ต่าง ๆ ดังนี้ ค่าการต้านแรงอัด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 827-2531 ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตร
ร้อยละการดูดซับน้า และร้อยละการหดตัว
2.1 การหาค่าการต้านแรงอัด
ทาการวิเคราะห์โดยการนาตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ ขนาดสมบูรณ์ มาทาการวัดขนาดความ
กว้างและยาวในหน่วยมิลลิเมตร แล้วกดตัวอย่างในแนวตั้งฉากกับด้านยาวของคอนกรีตบล็อกทดสอบ โดยใช้เครื่อง
ทดสอบค่าการต้านแรงอัด จากนั้นจดบันทึกค่าแรงกดสูงสุด สามารถคานวณหาค่าการต้านแรงอัดได้จากสมการ ดังนี้
F =

P
A

(1)

โดยที่ F = ค่าการต้านแรงอัด (MPa)
P = กาลังอัดสูงสุด (N)
A = พื้นที่รับแรงอัด (m2)
2.2 ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้ง
ทาการวิเคราะห์โดยการนาคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน ขนาดสมบูรณ์มาทาการวัดขนาด และชั่งมวล
โดยสามารถคานวณหาค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งได้จากสมการดังนี้
D =

M
V

(2)

โดยที่ D = ค่าความหนาแน่น (kg/m3)
M = มวลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ (kg)
V = ปริมาตรของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ (m3)
2.3 ร้อยละการดูดซึมน้า
ทาการวิเคราะห์โดยการนาตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน ขนาดสมบูรณ์ แช่ในน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เมื่อครบกาหนดนาตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนขึ้นมาเช็ดผิวให้พอหมาด ทาการชั่งมวล แล้วให้ความร้อนคงที่ใน
ตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้น้าระเหย หลังจากนั้นนาออกมาพักเป็นเวลา
20 นาที แล้วชั่งมวล ร้อยละการดูดซึมน้าที่ได้สามรถคานวณได้จากสมการดังนี้
ร้อยละการดูดซึมน้า (%) =

A -B
x 100
B

(3)

โดยที่ A = มวลคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ หลังแช่ (kg)
B = มวลคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ หลังอบ (kg)
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2.4 ร้อยละการหดตัวในแนวยาว
ทาการวิเคราะห์โ ดยการน าตั วอย่างคอนกรี ต บล็อ กประสานปู พ้ืน ขนาดสมบู รณ์ แช่ใ นน้าเป็นเวลา
24 ชั่ว โมง เมื่อ ครบก าหนดน าตั ว อย่า งคอนกรี ต บล็ อ กประสานปู พ้ืน ขึ้ น มาเช็ด ผิ ว ให้ พ อหมาด ทาการวั ด ขนาด
แล้วให้ความร้อนคงที่ในตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้น้าระเหย หลังจาก
นัน้ นาออกมาพักเป็นเวลา 20 นาที แล้ววัดขนาด ร้อยละการหดตัวในแนวยาวที่ได้สามรถคานวณได้จากสมการดังนี้
ร้อยละการหดตัวในแนวยาว (%) =

L1  L 2
 100
L1

(4)

โดยที่ L1 = ความยาวเมื่อคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ เปียก (m)
L2 = ความยาวเมื่อคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ แห้ง (m)
3. การวิเคราะห์ต้นทุนของการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (คิดค่าแรงด้วยหรือไม่)
การศึกษาต้นทุนของการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ร่วมกับ เถ้าลอย
ลิกไนต์ โดยขั้นตอนการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูนพื้น จะผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน ขนาดความกว้าง
30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 6 เซนติเมตร สามารถคานวณต้นทุนของการผลิตได้จากสูตร
จานวนก้อน

=

น้าหนักปูนซีเมนต์ 1 กระสอบ
น้าหนักของปูนซีเมนต์ทีใ่ ช้ในแต่ละอัตราส่วน

(5)

ราคาของ
ปูนซีเมนต์

=

ราคาซื้อ
 น้าหนักของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในแต่ละอัตราส่วน
น้าหนักของปูนซีเมนต์

(6)

ราคาซื้อ
 น้าหนักของเถ้าลอยลิกไนต์ที่ใช้ในแต่ละอัตราส่วน
น้าหนักของเถ้าลอยลิกไนต์

(7)

ราคาของ
เถ้าลอยลิกไนต์

=

ราคาของหินกรวด
=
ขนาด 9.5 มิลลิเมตร

ราคาซื้อ
 น้าหนักของหินกรวดทีใช้
่ ในแต่ละอัตราส่วน
น้าหนักของหินกรวด

(8)

ราคาของ
ทรายหยาบ

=

ราคาซื้อ
 น้าหนักของทรายหยาบที่ใช้ในแต่ละอัตราส่วน
น้าหนักของทรายหยาบ

(9)

ราคาต่อก้อน

=

ราคาปูนซีเมนต์  ราคาเถ้าลอยลิกไนต์  ราคาหินกรวด  ราคาทรายหยาบ
จานวนก้อน

(10)
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ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษา 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ศึกษาทางด้านเทคนิคเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของ
คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางกล
และวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผลการศึกษาแสดงดังต่อไปนี้
1. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อค่าการต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
การทดสอบกาลังต้านแรงอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 827-2531 ได้กาหนดให้คอนกรีต
บล็อกประสานปูพ้ืนมีค่าการต้านแรงอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa ตามเงื่อนไขการผลิตคอนกรีต บล็อกประสานปู พ้ืน
ผลการวิ จั ย พบว่า อั ต ราส่ ว นที่ ผ่ า นเงื่ อ นไขมีทั้ ง หมด 4 อั ต ราส่ ว น คื อ อั ต ราส่ ว นที่ 20:80, อั ต ราส่ ว นที่ 30:70,
อัตราส่วนที่ 40:60, และอัตราส่วนที่ 50:50 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ค่าการต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ ที่มสี ่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์
จากภาพที่ 1 พบว่าค่าการต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนแต่ละอัตราส่วนแปรผกผันกับ
ปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์ อัตราส่วนที่ มีค่าการต้านแรงอัดสูงที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 50:50 ร้อยละโดยน้าหนัก
รองลงมาคืออัตราส่วน 40:60 และอัตราส่วน 30:70 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามลาดับ เท่ากับ 41.69 MPa 40.60 MPa
และ 37.13 MPa ตามลาดับ และอัตราส่วนที่มีค่าการต้านแรงอัดต่าสุดที่ผ่านมาตรฐานการผลิต คือ อัตราส่วนที่
20:80 ร้อยละโดยน้าหนัก โดยมีค่าการต้านแรงอัดเท่ากับ 36.96 MPa ผลของการทดลองชี้ให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การ
แทนที่ของเถ้าลอยลิกไนต์ที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าการต้านแรงอัดลดลง เนื่อ งจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นองค์ประกอบ
หลักที่ให้ความแข็งแรงของคอนกรีต
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ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้ง (kg/m3)

2. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
ความหนาแน่นเชิงปริมาตรของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนจะมีปริมาณสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนของเถ้าลอยลิกไนต์
ที่ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์มีปริมาณที่ลดลง เนื่องจากเถ้าลอยลิกไนต์มีความต้องการน้าของคอนกรีตสดลดลงตามปริมาณ
การแทนที่ด้วยเถ้าลอยลิกไนต์ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนมีปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์มากขึ้น
เมื่อแข็งตัวแล้วก็จะมีความหนาแน่นลดลงตามการใช้ปริมาณเถ้าลอยลิกไนต์ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน [5] จึงส่งผลให้คอนกรีต
บล็อกประสานปูพ้ืนที่ผลิตมีความหนาแน่นลดลงตามการเพิ่มขึน้ ของเถ้าลอยลิกไนต์ไปด้วยแสดง ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ ที่มีสว่ นผสมของเถ้าลอยลิกไนต์
จากภาพที่ 2 พบว่ า ค่ า ความหนาแน่ น เชิ ง ปริ ม าตรแห้ ง ของคอนกรี ต บล็ อ กประสานปู พ้ืน แต่ล ะ
อัตราส่วนแปรผกผันกับปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์ อัตราส่วนที่มีค่า ความหนาแน่น เชิงปริมาตรแห้ ง สูง ที่ สุ ด คื อ
อัตราส่วนที่ 50:50 ร้อยละโดยน้าหนัก รองลงมาคืออัตราส่วน 40:60 อัตราส่วน 30:70 และอัตราส่วน 20:80 ร้อย
ละโดยน้ าหนั ก ตามล าดั บ เท่ า กั บ 2,355 kg/m3, 2,352 kg/m3, 2,341 kg/m3 และ 2,332 kg/m3 ตามล าดั บ และ
อัตราส่วนที่มีค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งต่าที่สุด คือ อัตราส่วนที่ 10:90 ร้อยละโดยน้าหนัก โดยมีค่า ความ
หนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งเท่ากับ 2,330 kg/m3 ผลของการทดลองชี้ให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การแทนที่ของเถ้าลอยลิกไนต์
ที่สูงขึ้นส่งผลให้คา่ ความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งลดลง
3. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อร้อยละการดูดซึมน้าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
ค่าร้อยละการดูดซึม น้าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนจะมีป ริมาณสูงขึ้น เมื่ออัตราส่วนของ เถ้าลอย
ลิกไนต์ที่ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะนามาผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้
จะต้องมีคา่ ร้อยละการดูดซึมน้าที่นอ้ ยที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 50:50 ร้อยละโดยน้าหนัก แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ค่าร้อยละการดูดซึมน้าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ ที่มีสว่ นผสมของเถ้าลอยลิกไนต์
จากภาพที่ 3 พบว่าร้อยละการดูดซึมน้าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนแต่ละอัตราส่วนแปรผันตรงกับ
ปริมาณเถ้าลอยลิกไนต์ เมื่ออัตราส่วนของเถ้าลอยลิกไนต์เพิ่มขึ้นค่าร้อยละการดูดซึมน้าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้ วย อัตราส่วนที่ มีปริ มาณการดูดซึ มน้าสู งที่สุ ดคื อ อัตราส่วนที่ 10:90 ร้อยละโดยน้าหนั ก
รองลงมาคืออัตราส่วน 20:80 อัตราส่วนที่ 30:70 และอัตราส่วนที่ 40:60 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามลาดับ เท่ากับ ร้อยละ
47.41, ร้อยละ 45.46, ร้อยละ 43.48 และ ร้อยละ 41.93 ตามลาดับ และอัตราส่วนที่มีปริมาณการดูดซึมน้าต่าที่สุด คือ
อั ตราส่ วนที่ 50:50 ร้ อยละโดยน้าหนั ก โดยมีค่ าการดูดซึมน้า เท่ ากั บร้ อยละ 38.28 ผลของการทดลองชี้ให้ เห็นว่า
เปอร์เซ็นต์การแทนทีข่ องเถ้าลอยลิกไนต์ที่สูงขึน้ ส่งผลให้ร้อยละการดูดซึมน้าเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าการดูดซึมน้า บ่งบอกถึงความ
ทนทานของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน หากคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนมีค่าการดูดซึมน้าสูงแสดงว่าคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพ้ืนนัน้ มีชอ่ งว่างหรือรูพรุนมาก ทาให้น้าเข้าไปแทรกซึมในรูพรุนนัน้ ๆ ความแข็งแรงก็จะลดลงเมื่อได้รับแรงจาก
ภายนอก เช่น แรงอัด แรงอัดจะทาให้ช่องว่างหรือรูพรุ นภายในเนื้อ คอนกรีตบล็อกประสานปู พ้ื นเกิดการยุบตั วและ
ก่อให้เกิดการพังทลาย
4. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อร้อยละการหดตัวในแนวยาวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
ค่าร้อยละการหดตัวในแนวยาวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนจะมีปริมาณสูงขึ้น เมื่ออัตราส่วนของเถ้า
ลอยลิกไนต์ที่ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะนามาผลิตคอนกรีตบล็อกประสาน
ปูพ้นื จะต้องมีค่าร้อยละการหดตัวในแนวยาวที่น้อยที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 50:50 ร้อยละโดยน้าหนัก แสดงดังภาพที่ 4
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ร้อยละการหดตัวในแนวยาว (%)
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ภาพที่ 4 ค่าร้อยละการหดในแนวยาวตัวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื้ ที่มีสว่ นผสมของเถ้าลอยลิกไนต์
จากภาพที่ 4 พบว่าร้อยละการหดตัวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนแต่ละอัตราส่วนแปรผันตรงกับ
ปริมาณเถ้าลอยลิกไนต์ เมื่ออัตราส่วนของเถ้าลอยลิกไนต์เพิ่มขึ้นค่าร้อยละการหดตัวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ก็ จ ะเพิ่ม ขึ้น ตามไปด้ ว ย อั ต ราส่ ว นที่ มีปริ ม าณการหดตั ว สู ง ที่ สุ ด คื อ อั ต ราส่ ว นที่ 10:90 ร้ อ ยละโดยน้าหนั ก
รองลงมาคืออัตราส่วน 20:80 อัตราส่วนที่ 30:70 และอัตราส่วนที่ 40:60 ร้อยละโดยน้าหนัก เท่ากับ ร้อยละ 2.18,
ร้อยละ 1.74, ร้อยละ 1.32 และร้อยละ 1.29 ตามลาดับ และอัตราส่วนที่มีปริมาณการดูดซับน้าต่าที่สุด คือ อัตราส่วน
ที่ 50:50 ร้อยละโดยน้าหนัก โดยมีค่าการหดตัว เท่ากับ ร้อยละ 0.8 ผลของการทดลองชี้ให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การ
แทนที่ของเถ้าลอยลิกไนต์ที่สูงขึน้ ส่งผลให้ร้อยละการหดตัวเพิ่มสูงขึน้ โดยการหดตัวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนซึ่งจะนาไปสู่การแตกร้าว ดังนั้นคอนกรีต
บล็อกประสานปูพนื้ ที่มีคา่ ร้อยละการหดตัวที่สูงจะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายสูงตามไปด้วย
5. วิเคราะห์ต้นทุนของการผลิตคอนกรีตบล็อกระสานปูพื้น
จากการวิเคราะห์ ต้นทุ นของการผลิ ตคอนกรี ตบล็ อกระสานปู พ้ืน พบว่าคอนกรี ตบล็ อกประสานปู พ้ืนที่ มี
อัตราส่วนปูนซีเมนต์และเถ้าลอยลิกไนต์ ในอัตราส่วน 20:80 ร้อยละโดยน้าหนัก โดยรวมค่าแรงแล้วมีราคาต่ าที่สุด
คื อราคาก้ อนละ 10.17 บาท เมื่อเปรี ยบเที ยบคอนกรี ตบล็ อกประสานปู พ้ื นขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว
30 เซนติเมตร และหนา 6 เซนติเมตร กับแบบที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั้งหมด 3 โรงงาน ที่มีราคาเท่ากับ 16 บาท
20 บาท และ 31 บาทตามลาดับ โดยพบว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่ส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ในอัตราส่วน
20:80 ร้อยละโดยน้าหนัก มีราคาถูกกว่าแบบที่จาหน่ายตามท้องตลาดเท่ากับ 5.83 บาท 9.83 บาท และ 20.83 บาท
ตามลาดับ
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนสามารถสรุปได้ว่า
อัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนซีเมนต์กับเถ้าลอยลิกไนต์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 827-2531 คือ
อั ต ราส่ ว น 20:80 อั ต ราส่ ว น 30:70 อั ต ราส่ ว น 40:60 และอั ต ราส่ ว น 50:50 ร้ อ ยละโดยน้าหนั ก ตามล าดั บ
จะสามารถนามาผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนได้ เนื่องจากคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนทั้งสี่อัตราส่วนนี้
สามารถขึ้นรูปได้ดี มีค่าการต้านแรงอัดเท่ากับ 36.96 MPa, 37.13 MPa, 40.60 MPa, และ41.69 MPa ตามลาดับ
ซึ่งสูงกว่าค่าการต้านแรงอัดตามมาตรฐาน ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งของแต่ละอัตราส่วนมีค่าที่ใกล้เคียงกัน
มีค่าการดูดซึม น้าเท่ากับ ร้อยละ 45.46 ร้อยละ 43.48 ร้อยละ 41.93 และร้อยละ 38.28 ตามลาดับ และมีค่า
การหดตัวเท่ากับ ร้อยละ 1.74 ร้อยละ 1.32 ร้อยละ 1.39 และร้อยละ 0.80 ตามลาดับ การประเมินผลความคุ้มทุน
ของการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปู พ้ืนที่มีอัตราส่วนปูนซีเมนต์กับเถ้าลอยลิกไนต์ ในอัตราส่วน 20:80 ร้อยละ
โดยน้าหนัก มีราคาต่ าที่ สุด คือ ราคาก้อนละ 10.17 บาท ซึ่ ง มีราคาถูก กว่า แบบที่ จาหน่า ยตามท้ องตลาดเท่ากับ
5.83 บาท 9.83 บาท และ 20.83 บาท ตามลาดับ เนื่องจากการนาเถ้าลอยลิกไนต์ ที่มีต้นทุนต่ามาเป็นส่วนผสม
แทนปูนซีเมนต์ในขั้นตอนการผลิต จากข้อมูลการทดลองนี้สนับสนุนสมมุติฐานของงานวิจัยได้ว่าคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพ้ืนที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ มีความเหมาะสมสาหรับนามาผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน
ทั้งสมบัตทิ างเทคนิค และความคุ้มทุนของการผลิต ดั้งนั้นสามารถสรุปได้ว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่มสี ่วนผสม
ของเถ้าลอยลิกไนต์ ในอัตราส่วน 20:80 ร้อยละโดยน้าหนัก มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนามาลงทุนเพื่อนาผลิต
เป็นวัสดุในเชิงพาณิชย์
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ผลของอุ ณ หภู มิ และความหนาต่ อ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ก ารแพร่ ยั ง ผลของการอบแห้ ง
หัวไชเท้าแผ่น
Effect of temperature and layer thickness on effective diffusivity of white radish
(Raphanus sativus L.) slices
ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร1 และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2*

Latchaporn Thamteerasathian1 and Rittichai Assawarachan 2*
บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาลั กษณะเฉพาะของการอบแห้ งแผ่ นหั วไชเท้ าขาวที่ ความหนา 2, 3 และ
4 มิลลิเมตร และอุณหภูมิอากาศในการอบแห้งที่ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส พบว่าความชื้นลดลงจากผลของระดับ
ความหนาและอุ ณหภู มิ อากาศในการอบแห้ งจาก 10.11±0.83 ถึ ง 0.031±0.0014 กรั มน้า กรั ม-1น้าหนักแห้ง โดยใช้ เวลาใน
การอบแห้งประมาณ 95 ถึง 230 นาที ผลของความหนาและอุณหภูมิในการอบแห้งถูกนามาวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์การแพร่
ยังผล (Deff) ในการถ่ายเทมวลความชื้นของหัวไชเท้าแผ่น ซึ่งสามารถอธิบายได้จากสมการการแพร่ของฟิค และค่า Deff
มีค่ าระหว่าง 1.220.001 ×10-10 ถึ ง 9.730.043 ×10-10 ตารางเมตรต่อวินาที ค่ า Deff มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุ ณหภู มิ
และระดับความหนาเพิ่มขึ้น ค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) ซึ่งได้จากสมการอาร์เรเนียสมีค่าเท่ากับ 53.795.82, 61.91 7.20
และ 66.5111.27 กิโลจูลต่อโมล
คาสาคั:: หัวไชเท้า, การอบแห้ง, ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล, พลังงานกระตุ้น, สมการอาร์เรเนียส

Abstract
The drying characteristics of white radish slices (Raphanus sativus L.) as single layers with thickness of
2, 3 and 4 mm at temperature of 60, 70 and 80 oC were investigated. The moisture content was decreased from
10.11±0.83 to 0.031±0.0014 g water g-1 dry matter for 95 to 230 min. The effects of layer thickness and drying
air temperature on the effective diffusivity was determined. Moisture transfer from radish slices was described by
applying the Fick's diffusion model and the effective diffusivity (Deff) were changed between 1.220.001 ×10-10
to 9.730.043 ×10-10 m2/s. The effective diffusivity increased with increasing temperature and with increasing
thickness of the samples. An Arrhenius relation with activation energy (Ea) values were 53.795.82, 61.91 7.20
and 66.5111.27 kJ/ mol.
Keywords: White radish, Drying process, Effective diffusivity, Activation energy, Arrhenius equation
1
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บทนา
หั ว ไชเท้ า (White Radish) มี ช่ื อ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ Raphanus sativus L. เป็ น พื ช รั บ ประทานรากที่ นิ ย มน ามา
ทาอาหาร หัวไชเท้านั้นมีคุณประโยชน์ทั้งทางสารอาหาร ที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ เช่น ไนอะซิน วิตามินซี
แคลเซียม และฟอสฟอรัส (รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์, 2555) อีกทั้งยังพบว่าหัวไชเท้ามีสารลิกนิน (Lignin) และเควอซิทิน
(Quercetin) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค และช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากการเสื่อม
ของเซลล์ (นลิ ษา มณี แ จ่ ม , 2557) นอกจากนี้หั ว ไชเท้ า ยั ง มีส รรพคุ ณ ทางยาในการแก้ พิ ษ ละลายเสมหะ และ
คออักเสบเรื้อรัง (ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ, เกตุแก้ว จันทร์จารัส, ภรณ์ทิพย์ นราแหวว และ อุมาภรณ์ ผ่องใส,
2557) ปั จ จุ บั น จึ ง มี ก ารน าเอาหั ว ไชเท้ า มาอบแห้ ง เพื่ อ ยืด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา และสามารถน าไปเป็ น วั ต ถุ ดิ บใน
การแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารและยาต่อไป
แบบจาลองคณิตศาสตร์เป็นรูปแบบสมการที่สาคัญต่อการควบคุมคุณภาพการอบแห้ง เพื่อใช้คานวณเวลา
ของการอบแห้ง ลดการสูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื่อ งจากการได้ รับความร้ อนนานเกินไป และยังเป็นการ
สิ้น เปลือ งพลั งงานที่เกิ นความจาเป็ น การอบแห้ งเป็ น กระบวนการที่เกี่ ยวข้อ งกับ การถ่า ยเทความร้ อนและมวล
ความชื้น แบบจาลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งและปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการ
วิเคราะห์แบบจาลองการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในระหว่างกระบวนการอบแห้ง ในระบบต่างๆ แต่รายงานวิจัย
ส่วนใหญ่มักจะศึกษารูปแบบจาลองทางคณิตศาสตร์แบบเอมพิริคัล (Empirical equation) เท่านั้น ซึ่งมีข้อจากัดคือ
เหมาะสาหรับการศึกษาสภาวะการอบแห้งที่มเี งื่อนไขตรงกับสภาวะการทดลองนั้น ๆ การศึกษาเพื่อหาแบบจาลองที่
เหมาะสมจาเป็นต้องพิจารณาหลักการพื้นฐานของการถ่ายเทความร้ อน และมวลความชื้น ซึ่งการหาสภาวะการ
อบแห้งที่เหมาะสมสาหรับวัสดุหนึ่งๆ นั้น ต้องทาการทดลองหลายครั้ง เพื่อหาข้อมูลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อ
ตัวแปรที่สนใจ อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจไม่สามารถทาการทดลองได้หลาย ๆ ครั้ง เนื่องจากความจากัดในด้าน
ความยุ่งยากในการทดลอง รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือเวลาที่ใช้ในการทดลอง ดังนั้นนักวิจัย จึงให้ความสนใจศึกษาการ
พัฒนาแบบจาลองสาหรับการทานายจลนพลศาสตร์การอบแห้งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
การอบแห้งในรูปแบบของแบบจาลองเอมพิริคัลควบคู่กับแบบจาลองกึ่งทฤษฎี (Semi-theoretical models) ในการ
จาลองการเปลี่ยนแปลงความชื้นที่เวลาใดๆ ในระหว่างการอบแห้งเพื่อให้เกิดความแม่นยาในการทานายมากขึน้ จาก
งานวิจัยในปัจจุบันพบว่ายังขาดแคลนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจาลองกึ่งทฤษฏี รวมถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการอบแห้ง (Drying properties) เช่น ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยัง ผล (Deff) ซึ่งใช้ในการอธิบาย
กลไกการถ่ายเทมวลของน้าในระหว่างการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นโครงสร้างเนื้อเยื่อเซลล์ภายใน ซึ่งสามารถอธิบายได้
ตามกฏข้อที่สองของฟิค (Fick’s second law) และค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) ซึ่งบ่งบอกถึงระดับพลังงานที่ต่าสุดในระบบ
ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเคลื่อนของมวลน้า
ดังนั้นวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาความหนา และอุณหภูมิในการอบแห้งเพื่อวิเคราะห์หาค่า Deff และค่า
Ea เพื่อเป็นแนวทางในการทานายการถ่ายเทมวลน้าในระหว่างการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่นโดยการอบแห้งด้วยลมร้อน
ของหัวไชเท้าแผ่นที่ความหนา 2 ถึง 4 มิลลิเมตร และอุณหภูมิ ที่ 60 ถึง 80 องศาเซลเซียส ตามลาดับต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่าง
นาหัวไชเท้าขาวมาหั่นที่ความหนา 2, 3 และ 4 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องหั่นสไลด์แบบปรับระดับความหนาได้ และ
มีค่าความชื้นเริ่มต้นเท่ากับ 10.11±0.83 กรัมน้า /กรัมของแข็ง ด้วยวิธีการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105±2
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (AOAC, 2010) จากนั้นออกจากเครื่องอบแห้ง และทิง้ ไว้ในโถดูดความชืน้ เป็นเวลา
30 นาที จากนั้นนาไปวัดปริมาณน้าหนักที่เปลี่ยนแปลงไป จนน้าหนักหัวไชเท้าไม่เปลี่ยนแปลง และคานวณค่าความชืน้
สุดท้ายเท่ากับ 0.031±0.0014 กรัมน้า / กรัมของแข็ง
Wi  Wd
(1)
MC (%d .b.) 
x 100
Wd

Wi และ Wd คือน้าหนักเริ่มต้นของตัวอย่าง (กรัม) และน้าหนักสุดท้ายของตัวอย่าง (กรัม) ตามลาดับ
วัสดุอปุ กรณ์และวิธีการศึกษา
นาตัวอย่างหัวไชเท้าแผ่นสดที่ ระดับความหนา 2, 3 และ 4 มิลลิเมตร มาอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด
(ภาพ 1) ซึ่งถูกพัฒนาเครื่องจาก หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งและลดความชื้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดการเปลี่ยนแปลงของน้าหนัก และคานวณเป็นค่าความชื้น (MC, ร้อยละน้าหนักแห้ง)
ตามสมการที่ (1) จากนั้นคานวณเป็น อัตราส น าม ื้น (MR) แล้วนาข้อมูลค่าความชื้นมาวิเคราะห์ในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้น (MR) และเวลาที่ใช้ในการอบแห้งซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ดังแสดงใน
สมการที่ (2) ดังนี้
MR 

Mt  Me
Mi  Me

(2)

เมื่อ MR คือ อัตราส่วนความชื้น Mt, Mi และ Me คือความชื้นที่เวลาใดๆ ความชื้นเริ่มต้น และความชืน้ สมดุล
ตามลาดับ ทั้ง 3 พารามิเตอร์เป็นตัวแปรไร้มิติ

ภาพที่ 1 เครื่องอบแห้งแบบถาดขนาดห้องปฎิบัตกิ าร
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การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล (Deff) และค่าพลังงานกระตุ้น (Ea)
สมการกึ่งทฤษฎี (semi-theoretical equation) ซึ่งจะมีรูปแบบความสัมพันธ์ในรูปกฎข้อที่สองของฟิค (Fick’s
second law) สามารถคานวณอัตราส่วนความชื้นดังแสดงในสมการที่ (3) สาหรับวัสดุที่มีรูปทรงเป็นแผ่นบาง (slab)
 8   Deff  t 

ln( MR)  ln 2     2
4 L2 
  

(3)

เมื่อ Deff คือค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล (ตารางเมตรต่อวินาที), L คือ ความหนาของแผ่นหัวไชเท้าวัดจาก
ผิวถึงกึ่งกลาง (เมตร) และ t คือเวลาในการอบแห้ง (วินาที) ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล (Deff) เป็นฟังก์ชันกับ
อุณหภูมิของอากาศที่ใช้ในการทาแห้ง มีความสัมพันธ์ตามรูปแบบของสมการอาร์เรเนียส วิเคราะห์หาค่าพลังงาน
กระตุ้น (Ea) ซึ่งบ่งบอกค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะของมวลน้าเป็นไอน้า (latent heat of vaporization) ใน
ระหว่างกระบวนการอบแห้ง โดยมีรูปแบบสมการที่ (4) ตามที่แสดงดังนี้
Deff 

 E 
D0 exp  a 
 RT 

(4)

เมื่อ D0 คือ ค่าคงที (ตารางเมตรต่อวินาที), Ea คือ พลังงานกระตุ้น (กิโลจูนต่อโมล), R คือ ค่าคงที่ของก๊าซ
ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 0.008314 กิโลจูนต่อโมล และ T คือ อุณหภูมิของอากาศที่ใช้ในการอบแห้ง (องศาเคลวิน)

ผลและวิจารณ์
ลักษณะเฉพาะของการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่น
จากการศึกษาพบว่าค่าความชืน้ เริ่มต้นของหัวไชเท้าแผ่นสดอบแห้งที่ความหนา 2 มิลลิเมตร จนเหลือความชื้น
เท่ากับ 00.031±0.0014 กรัมน้า / กรัมของแข็ง และอัตราการอบแห้ง มีค่าเท่ากับ 0.0438, 0.0806 และ 0.1061 กรัมน้า /
กรัมของแข็งต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60, 70, 80 องศาเซลเซียส ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงความชืน้ ในระหว่างการอบแห้งที่
อุณหภูมิคงที่ (adiabatic drying process) ในช่วงเดียวกับอุณหภูมิที่สอดคล้องกับอุณหภูมิของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของน้า เมื่อเปรีย บเที ย บกั บอั ตราการอบแห้ง และอุณหภูมิใ นการอบแห้ งพบว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่ ม สูง ขึ้น 10 องศา
เซลเซียส (เพิ่มอุณหภูมิจาก 60 เป็น 70 องศาเซลเซียส) พบว่าอัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.01 และเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 10 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ 70 เป็น 80 องศาเซลเซียส อัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึ้น เท่ากับ
ร้อยละ 31.64 ดังนัน้ อุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในถ่ายเทพลังงานให้กับหัวไชเท้าขาวแผ่นในระหว่างการอบแห้งคือ
ที่ 70 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานในการถ่ายเทความร้อนและมวลสารมากที่สุด รวมถึงมี
สมดุลของการดูดซับพลังงานในการเปลี่ยนแปลงสถานะได้ดี ในขณะที่การใช้อุณหภูมสิ ูงมากเกินไป หัวไชเท้าขาวแผ่น
ไม่สามารถดูดซับพลังงานได้ทั้งหมด จึงมีพลังงานความร้อนที่หลงเหลือในระบบ และพลังงานความร้อนที่หลงเหลือนี้
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหัวไชเท้าขาวแผ่นอบแห้งในระหว่างการอบแห้ง (Assawarachan R. &
Rardiyom, C. 2013; วีระยา มาลาดอกรัก, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์, 2559) สอดคล้องกับผล
การศึกษาความหนาของหัวไชเท้าที่ระดับความหนา 3 มิลลิเมตร พบว่าเมื่ออุณหภูมเิ พิ่มสูงขึ้น 10 องศาเซลเซียส (เพิ่ม
อุณหภูมิจาก 60 เป็น 70 องศาเซลเซียส) พบว่าอัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.31 และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
10 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิจาก 70 เป็น 80 องศาเซลเซียส อัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 24.08
ตามลาดับ ผลการศึกษาอัตราการอบแห้งที่ความหนาของหัวไชเท้าที่ระดับความหนา 4 มิลลิเมตร พบว่าเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ้น 10 องศาเซลเซียส (เพิ่มอุณหภูมิจาก 60 เป็น 70 องศาเซลเซียส) พบว่าอัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ
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53.33 เมื่ออุณหภูมเิ พิ่มสูงขึน้ 10 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ 70 เป็น 80 องศาเซลเซียสอัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึน้
เท่ากับร้อยละ 47.42 ตามลาดับ แม้ว่าที่ระดับความหนา 4 มิลลิเมตรมีแนวโน้มอุณหภูมิที่เหมาะสมเช่นเดียวกับ
ที่ระดับความหนา 2 และ 3 มิลลิเมตร แต่มรี ้อยละการเพิ่มของอัตราการอบแห้งเพียงเล็กน้อย ดังนัน้ หัวไชเท้าที่ระดับ
ความหนา 4 มิลลิเมตร จึงมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งได้ทั้งที่อุณหภูมิ 70 และ 80 องศาเซลเซียส
สัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล และค่าพลังงานกระตุ้น
การถ่ายเทความชื้นหรือมวลสารในระหว่างการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่นสามารถอธิบายได้โดยใช้แบบจาลองกึ่งทฤษฎี
ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามกฎข้อที่สองของฟิค (Fick’s second law)
การหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่นในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อน สามารถ
วิเคราะห์ด้วยวิธีจัดรูปแบบของสมการที่ (5) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นลอการิทึมของความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
(5)
 8   2 Deff  t 
ln( MR)  ln 2    
  


4 L2 

สามารถค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแพร่ ยั ง ผล จากค่ า ความชั น ของกราฟเส้ น ตรงดั ง กล่ า วซึ่ ง เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง ln(MR) และเวลาในการอบแห้ง (วินาที) เมื่อ L คือความหนาของหัวไชเท้าแผ่น (เมตร)
ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของกลุ่มตัวอย่างหัวไชเท้าแผ่นในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 60,
70 และ 80 องศาเซลเซียส มีค่าอยู่ระหว่าง 1.22  0.001 x 10-10 ถึง 9.73  0.043 x 10-10 ตารางเมตรต่อวินาที
สอดคล้องกับรายงานวิจัย Assawarachan, R. and Rardiyom, C. (2013); ปองพล สุริยะกันธร และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์
(2557) ซึ่งศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในการอบแห้งต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของ
เปลือกทับทิม เก๊กฮวยแผ่น และใบโหระพา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล เท่ากับ 1.25×10-10 - 2.91×10-10 และ
0.34×10-10 - 1.22×10-10 ตารางเมตรต่อวินาที ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA) พบว่าอุณหภูมิ และระดับความหนาเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงค่าสั มประสิ ทธิ์การแพร่ยั งผล เมื่ออุณหภูมิในการอบแห้ งสู งขึ้นจะส่ งผลต่อการเพิ่ มค่ า
สัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของหัวไชเท้าแผ่น โดยเมื่ออุณหภูมิอากาศสูงขึน้ จะเพิ่มพลังงานความร้อนหรือค่าเอนทาลปีใน
ระบบให้มีคา่ สูงขึน้ ซึ่งช่วยเร่งอัตราการระเหยของน้าที่ผิวหน้าของหัวไชเท้าแผ่น สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Rasool S.,
Gholam-Reza C. and Hassan S. (2014) พลังงานกระตุ้นสามารถคานวณจากความสัมพันธ์ในรูปฟังก์ชั่นลอการิทึมของ
สมการอาร์เรเนียสดังแสดงในสมการที่ (6) โดยสมการจะอยูใ่ นรูปแบบความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
ln Deff 

E 
ln D0   a 
 RT 

(6)

เมื่อค่าคงที่ (D0) และค่าพลังงานกระตุ้นของหัวไชเท้าแผ่น (Ea) สามารถคานวณจากค่าจุดตัดแกนตัง้ และค่า
ความชัน ตามลาดับ ของกราฟเส้นตรงที่พล็อตระหว่าง ln (Deff) และ (1/T)
การออกแบบการทดลองผลของความหนาและอุณหภูมิต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล ด้วยการวิเคราะห์
การทดลองแฟคทอเรียลของผลกระทบระหว่าง 2 ปัจจัย (Two factor or 2 ways Interactions) ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 และการคานวณค่าพลังงานกระตุ้นของการอบแห้งหัวไชเท้าด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหาง
เดียว (One ways ANOVA)
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิก์ ารแพร่ยังผล และค่าพลังงานกระตุน้ ของการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่นด้วยลมร้อนที่สภาวะต่าง ๆ
ระดับความหนา
(มิลลิเมตร)

2

3

4

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

สัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล
D eff x 10-10 (ตารางเมตรต่อวินาที)

60

1.22  0.001

a,A

70

2.97  0.234

a,B

80

3.65  0.411

a,C

60

2.43

0.526

b,A

70

3.65  0.912

a,A

80

6.69  0.526

b,B

60

3.78

70

7.57  0.936

b,B

80

9.73  0.001

b,B





พลังงานกระตุ้น
(กิโลจูนต่อโมล)

53.79

61.91

0.936 c,A
66.51

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95) โดยที่ a,b,c เป็นผลกระทบของปัจจัยของความหนา และ A,B,C เป็นผลกระทบของปัจจัยของอุณหภูมิ
จากผลการวิเคราะห์ค่า พลังงานกระตุ้นของหัวไชเท้าแผ่น พบว่า มีค่าเท่ากับ 53.79, 61.91 และ 66.51
กิ โ ลจู น ต่ อ โมล ที่ ร ะดั บ ความหนา 2, 3 และ 4 มิ ล ลิ เ มตร ตามล าดั บ พลั ง งานกระตุ้ น ของหั ว ไชเท้ า แผ่ น เป็ น
ค่าพารามิเตอร์ที่แสดงถึงพลังงานขั้นต่าสุดในการเคลื่อนที่ของเหลวอันเนื่องจากการแพร่ของเหลวบนผิวรูพรุนภายใน
แผ่นหัวไชเท้า การเคลื่อนที่ของน้าในรูปของการแพร่อันเนื่องจากความแตกต่างของความดันไอ หรือค่าพลังงาน latent
heat of vaporization (สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2555)

วิจารณ์ และสรุปผล
ผลของความหนา และอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล (Deff)
เมื่อระดับความหนา และอุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่า Deff ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) ซึ่งได้จาก
สมการอาร์เรเนียสมีค่าเท่ากับ 53.79, 61.91 และ 66.51 กิโลจูลต่อโมล ของการอบแห้งที่ชั้นความหนา 2, 3 และ 4
มิลลิเมตร ตามลาดับ

Proceedings
1377

เอกสารอ้างอิง
นริษา มณีแจ่ม. (2557). หัวไชเท้า มีประโยชน์มากกว่าที่คิด. สืบค้น 20 กันยายน 2560, จาก
http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5739.
ปองพล สุ ริย ะกั น ธร และฤทธิ ชัย อั ศ วราชัน ย์ . (2557). อิทธิ พ ลของอุ ณ หภู มิและความหนาของชั้น วั สดุ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมบัตเิ ชิงทัศนศาสตร์ของดอกคาโมมายล์อบแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 45(3/1 พิเศษ),
228-231.
ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ, เกตุแก้ว จันทร์จารัส, ภรณ์ทิพย์ นราแหวว และ อุมาภรณ์ ผ่องใส. (2557). การพัฒนา
สบู่เหลวจากสมุนไพรไทยและทดสอบฤทธิ์เบือ้ งต้นในการต้านทาน ต่อเชื้อสแตฟฟิโลคอกคัสออเรียสที่ด้อื ยา
เมทิซิลนิ (MRSA). มฉก. วิชาการ, 18 (35), 47-60.
รัชฎาพร อุ่นศิวไิ ลย์ . (2555). การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัตเิ ชิงหน้าที่ของสารสกัดจากหัวไชเท้า. สืบค้น
22 กันยายน 2560, จาก
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/295795/3839f668456338ea0eeadf37f6b3f56d?Resolve_DOI=10.1
4455/NRCT.res.2012.46.
วีระยา มาลาดอกรัก, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. (2559). แบบจาลองการอบแห้งแบบชั้นบาง
ของหัวไชเท้าแผ่น. ใน การประชุมวิศวกรรมอาหารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (134-135). กรุงเทพฯ: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2555). การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ท๊อป. 344 หน้า.
AOAC. (2010). Official Methods of Analysis. (18th ed.). Association of Official Analytical Chemists, Washington,
D.C.: USA.
Assawarachan, R and Rardiyom, C. (2013). Influence of air temperature on quality changes of dried
pomegranate peels. In 13th ASEAN Food Conference, Meeting Future Demands: Security &
Sustainability 2013 (pp.126-135). Max Atria, Singapore Expo.
Rasool S., Gholam-Reza C. and Hassan S. (2014). The effect of temperature and slice thickness on drying
kinetics tomato in the infrared dryer. Heat Mass Transfer. 50(4), 501–507.

Proceedings
1378

เปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมของเปลือกกล้วยไข่
Comparisons of antioxidant activities and total Phenolic content of Musa
sapientum, Linn. (Kluai Khai) peels
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Atirada Boondech3, Phasadee Phukongchai1, Narisara Panjai1, Thitaree Jansai1,
Sirilak Sunthornphong1, Phattaraporn Chamchoyand Amita Klinkalong1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมจากสาร
สกั ด เปลือ กกล้ วยไข่ โดยสกัด สารจากเปลือ กกล้ วยไข่ดิ บ (ห่ า ม) เปลือ กกล้ว ยไข่สุก เอง และเปลือ กกล้วยไข่สุก
(บ่มแก๊ส) ด้วย 80% เอทานอล แล้วนาไประเหยแห้งเอาตัวทาละลายออก สารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองมี % yield
มากที่สุด คือ 1.19% ขณะที่เปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) มี % yield น้อยที่สุด คือ 0.46% นาไปทดสอบฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay โดยใช้ BHT เป็นสารมาตรฐาน พบว่า สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ดบิ (ห่าม) ให้ฤทธิ์
สูงสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 111.583 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองให้ฤทธิ์ต่าสุด โดยมี
ค่า IC50 เท่ากับ 249.514 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระกับสารละลายมาตรฐาน
BHT ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ใกล้เคียงกับสารละลายมาตรฐาน BHT มากที่สุด เมื่อศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่า สารสกัดจากเปลือก
กล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีปริมาณสูงที่สุด คือ 39.495 GAE จากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่มี
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ จึงน่าจะถูกนามาใช้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพได้
คาสาคั:: กล้วยไข่, สารต้านอนุมูลอิสระ, สารประกอบฟีนอลิก
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Abstract
This research aimed to compare antioxidant activities and total phenolic content of Musa sapientum,
Linn. (Kluai Khai) peels in three different ripening factors including semi-ripening, ripe stage (repened by
conventional method), and ripe stage (repened by artificial method). Musa sapientum, Linn. (Kluai Khai) peel was
extracted with 80 % ethanol and the mixture was volatiled by rotary evaporation. Kluai Khai peel (repened by
conventional method) extract provided the highest yield of 1.19%, while Kluai Khai peel (repened by artificial
method) extract gave the lowest value at 0.46%. Antioxidant properties using DPPH assays demonstrated that
Kluai Khai peel (semi-ripening) extract showed the highest DPPH scavenging activity with IC50 111.583 µg/ml,
while Kluai Khai peel (repened by conventional method) extract gave the lowest value with IC50 249.514 µg/ml.
Moreover, Comparison of antioxidant activity with BHT standard solution at 100 µg/ml. The results showed that
the Kluai Khai peel (repened by artificial method) extract displayed nearly similar antioxidant property with the
standard BHT solution. High total phenolic content of Kluai Khai peel (semi-ripening) extract was observed at
39.495 GAE. These results suggested that Musa sapientum, Linn. (Kluai Khai) peel might be used as the novel
naturally antioxidant source in order to promote the better health.
Keywords: Antioxidant, Phenolic, Musa sapientum. Linn. (Kluai Khai)

บทนา
กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum Linn.
วงศ์ Musaceae เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทุกส่วนของกล้วยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ กล้วยที่นิยมบริโภคส่วนใหญ่ ได้แก่
กล้วยหอม กล้วยน้าว้า และกล้วยไข่ อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด เช่น วิตามินบี วิตามินซี
โพแทสเซียม แคลเซียม dietary fiber, resistant starch [1] จากงานวิจัยที่ผ่านมายังพบว่าสารสาคัญในกล้วยสามารถที่
จะป้ อ งกั น แสง UVB ที่ ท าให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ผิ ว หนั ง ได้ [2] มี ห ลาย ๆ งานวิ จั ย ที่ พ บสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ และ
สารประกอบฟีนอลิกรวม (phenolic compounds) ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระในกล้วย [3, 4, 5] นอกจากใน
ผลกล้วยที่มีสารสาคัญแล้วยังพบว่าที่เปลือกของกล้วยยังมีสาระสาคัญต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาสารที่
อยู่ในเปลือกผลไม้ตา่ ง ๆ รวมทั้งเปลือกกล้วย พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และมีฤทธิ์ยับยัง้ ไทโรซิเนส [6]
และยังมีสารเพคติน ซึ่งเพคตินเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อพืชเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่และ
ซับซ้อน และยังมีคุณสมบัตเิ ป็นใยอาหาร (dietary fiber) สามารถช่วยให้เกิดการขับถ่ายได้ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งลาไส้ใหญ่ ป้องกันไม่ไห้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดในสมองตีบ [7] นอกจากนี้ในเปลือกกล้วยยังมี
สารแทนนิ น เป็ น ส่ ว นประกอบ แทนนิ น เป็ น สารประกอบเชิ ง ซ้ อ นพวกฟิ น อลลิ ค สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
อุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมฟอกหนัง ทาหมึกพิมพ์ สียอ้ มผ้า กาว เครื่องสาอาง และยา [8]
กล้วยที่ปลูกในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งกล้วยไข่เป็ นอีกหนึ่งชนิดที่นิยมปลูก และเป็นกล้วยที่
สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญที่นิยมรับประทาน และส่งออกต่างประเทศ
เนื่องจากให้เนื้อแน่น นุ่ม หวาน เปลือกบาง และมีกลิ่นหอม ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีวิตามินอี เบต้าแคโรทีน
และวิตามีนซี และพบว่าในแป้งกล้วยไข่มกี ิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) การต้านอนุมูลอิสระรวม
(total antioxidant capacity) และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (total phenolic contents) สูง [4,9]
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ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมในเปลือกกล้วยยังมีน้อย จึงทาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมในเปลือกกล้วยไข่สุก และเปลือกกล้วยไข่ดิบ
ซึ่งทาการศึกษาเปลือกกล้วยไข่ในจังหวัดกาแพงเพชร เนื่องจากจังหวัดกาแพงเพชรมีการปลูกกล้วยไข่เป็นจานวนมาก
จนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดกาแพงเพชร เกษตรกรได้นากล้วยไข่มาการแปรรูป เพื่อจาหน่ายเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับกล้วยไข่ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชนในท้องถิ่น ในการแปรรูปกล้วยไข่นั้นทาให้มีเปลือกกล้วยไข่เหลือ
ทิ้งเป็นจานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมไปถึง
ผู้บริโภคได้เล็งเห็นคุณค่าของเปลือกกล้วยไข่ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาความรู้ที่ได้ถ่า ยทอดสู่ ชุ ม ชน
ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของเปลือกกล้วยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มมูลค่าของกล้วยไข่ มีผลต่อการขยายตลาดกล้วยไข่ และส่งผลไปถึง
เกษตรกรที่ปลูกกล้วยด้วย รวมทั้งเป็นประโยชน์ในวงการแพทย์ในการศึกษาสารสาคัญในเปลือกกล้วย เพื่อพัฒนาเป็น
อาหารเสริมหรือยาป้องกันโรคที่เกิดจากความผิดปกติในสมอง ซึ่งมักเกิดกับผู้สู งอายุเพื่อให้มีการป้องกันและมีชวี ติ ที่
ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี และไม่มโี รค

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องแก้วพื้นฐาน
2. ตูอ้ บ (Hot Air Oven)
3. โกร่งบด
4. เครื่องชั่ง
5. กระดาษกรองเบอร์ 1
6. Magnetic stirrer
7. UV Spectrophotometer
8. ไมโครปิเปต (Micropipette)
9. อะลูมเิ นียมฟอยด์ (Aluminium Foil)
10. เครื่องปั่น (Blender)
11. พาราฟิลม์ (Para Film)
12. คิวเวต (Cuvette)
13. เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator)
วิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวอย่าง
นากล้วยไข่ดิบ (ห่าม) กล้วยไข่สุกเอง และกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) ซึ่งกล้วยที่สุกเองหลังจากตัดจากต้นแล้วจะ
ใช้เวลาในการสุกประมาณ 5-6 วัน ส่วนกล้วยที่บ่มแก๊สใช้เวลาในการบ่มประมาณ 12 ชั่วโมง มาปลอกเอาเฉพาะ
เปลือก แล้วชั่งน้าหนัก จากนั้นนาเปลือกกล้วยไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นนามาอบที่ 60oC เป็นเวลา 72 ชั่วโมง นา
เปลือกกล้วยที่ผ่านการอบแล้วมาบดให้ละเอียด เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20oC เพื่อรักษาสภาพของเปลือกกล้วย
2. การเตรียมสารสกัดเปลือกกล้วยไข่
นาเปลือกกล้วยที่บดละเอียด 10 กรัม แล้วนาไปแช่ใน 80% เอทานอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร นาไปปั่น เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง แล้วนามากรองด้วยกระดาษกรอง แยกเฉพาะส่วนที่เป็นของเหลว นาไปผ่านการระเหยตัวทาละลาย
ออก ด้วยเครื่อง Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 50oC จากนั้นนามาอบที่ 50oC เมื่อสารสกัดแห้งแล้ว นาไปชั่งน้าหนัก
สารที่สกัดได้ เพื่อนาไปคานวณหา % Yield ของสารสกัดจากเปลือกกล้วยเทียบกับน้าหนักเริ่มต้นในการสกัด
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3. การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH method
เตรียมสารละลาย DPPH หลีกเลี่ยงการถูกแสง จากนั้นดูดตัวอย่างสารสกัดเปลือกกล้วย 1.5 มิลลิลิตร แล้ว
เติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งไว้ในที่มืดนาน 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รายงานผลเป็นค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่
ยับยัง้ อนุมูล DPPH คานวณดังสมการ
% inhibition = [ (Acontrol- Asample)/Acontrol ]×100
โดย
Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายไม่เติมสารสกัดเปลือกกล้วย
Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายเติมสารสกัดเปลือกกล้วย
หมายเหตุ สารละลายมาตรฐาน BHT ใช้แทนสารสกัดในขัน้ ตอนการทดลองแบบเดียวกับการทดลองข้างต้น
4. การตรวจหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolic compounds) ของสารสกัด ด้วย
วิธี Folin-Ciocalteu reagent
นาสารสกัดตัวอย่าง 0.3 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu reagent
ในสารตัวอย่าง 1.5 มิลลิลิตร นาไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วตัง้ ทิง้ ไว้ 8 นาที ที่อุณหภูมิหอ้ ง จากนั้นเติมสารละลาย Na2CO3
(7.5% w/v) ในตัวอย่าง 1.2 มิลลิลิตร นาไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร จากนั้นนาค่าที่ได้ไปเทียบกับสารมาตรฐาน (กรดแกลลิก (gallic acid))
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาแสดงเป็นค่าเฉลี่ย± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (SEM) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตโิ ดย ANOVA ด้วยโปรแกรมสถิติ SPSS ค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05)

ผลการศึกษา
การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ด้วยวิธี DPPH เริ่มจากการสกัดสาร
จากเปลือกกล้วยไข่ โดยมี 3 ตัวอย่าง คือ สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่สุกเอง
และสารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) แล้วนามาหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH โดยมีผลการวิจัยดังนี้
จากการนาเปลือกกล้วยทั้ง 3 ตัวอย่างมา 10 กรัม แช่ 80% เอทานอล และนาไประเหยแห้งจะได้น้าหนักของ
สารสกัด และ % yield ดังตารางที่ 1 โดยเปลือกกล้วยไข่สุกเองได้น้าหนักสารสกัดมากที่สุดและมี % yield มากที่สุด
คือ 1.19 % และเปลือกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊สได้นาหนั
้ กสารสกัดน้อยที่สุด และมี % yield น้อยที่สุด คือ 0.46%
ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดและ % yield ของสารสกัดตัวอย่าง
ตัวอย่างพืช
น้าหนักสด
น้าหนักของสาร
(กรัม)
สกัด (กรัม)
เปลือกกล้วยไข่ดบิ (ห่าม)
100
0.9125
เปลือกกล้วยไข่สุกเอง
100
1.1889
เปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส)
100
0.4581

%yield
0.91
1.19
0.46

Proceedings
1382

ผลการศึกษาหาปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH
ในการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ต้องเริ่มจากการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของ
สารมาตรฐานก่อน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลจากการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารละลาย
มาตรฐาน BHT ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่า %Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT
ความเข้มข้น
% inhibition ของสารมาตรฐาน BHT
(µg/ml)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
100
89.32
88.67
88.67
50
57.93
57.93
56.96
25
36.89
38.19
35.92
12.5
27.83
28.80
29.13
6.25
22.98
21.36
22.98
3.125
20.39
20.71
11.97

xˉ ± SEM
88.89±0.217
57.61±0.323
37.00±0.658
28.59±0.390
22.44±0.540
17.69±2.86

จากตาราง แสดงค่า %Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง ที่ความ
เข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.89±0.374 ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิต ร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.61±0.561 ที่ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.00±1.137 ที่ความ
เข้มข้น 12.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.59±0.674 ที่ความเข้มข้น 6.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.44±0.934 ที่ความเข้มข้น 3.125 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.69±4.954
หมายเหตุ: * % inhibition = [

Acontrol−Asample
Acontrol

] × 100

* ค่าควบคุม (A control) = 0.309

% inhibition

แสดงค่า %inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT

y = 0.7236x + 18.291
R² = 0.9936

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน BHT…
ภาพที่ 1 แสดงค่า % Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT
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จากภาพที่ 1 จึงสามารถคานวณหาค่า IC50 ของสารละลายมาตรฐาน BHT ได้จากสมการของเส้นตรง คือ
y = 0.7236x + 18.291 โดยแทนค่า y เท่ากับ 50 จะได้คา่ IC50 ของสารมาตรฐาน BHT เท่ากับ 43.821 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
การศึกษาหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ที่ค่าร้อยละ 50 (IC50) ของสารสกัดเปลือกกล้วยไข่
โดยมีสารสกัดจาก 3 ตัวอย่าง คือ สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) เปลือกกล้วยไข่สุกเอง และเปลือกกล้วยไข่
(สุกแก๊ส) ในการศึกษาหาค่า IC50 ได้ทดสอบโดยเตรียมสารละลายตัวอย่าง ที่ความเข้มข้น 100, 200, 300, 400 และ
500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเติมในสารละลาย DPPH ที่มีปริมาณเท่ากัน และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งอนุ
มูลอิสระแล้วสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการยับยัง้ และความเข้มข้นของสารตัวอย่าง โดยกราฟเส้นตรงที่ได้จะ
ถู ก น ามาหาค่ า สมการเชิ ง เส้ น และค านวณ เพื่ อ หาความเข้ ม ข้ น ของสารที่ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ ร้ อ ยละ การยั บ ยั้ ง เป็ น 50
ค่าความเข้มข้นดังกล่าว คือค่า IC50 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าความเข้มข้นต่าสุดในการยับยัง้ อนุมูลอิสระที่ 50% (IC50)
ตัวอย่างพืช
IC50 (µg/ml) (mean ± SEM)t
สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดบิ (ห่าม)
142.930±19.767
สารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเอง
239.154±9.581a,b
สารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊ส
153.033±7.930
n=3
a p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดบ
ิ (ห่าม)
b p < 0.05 เทียบกับเปลือกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊ส
t

การศึกษาผลการเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารสกัดตัวอย่างกับสารมาตรฐาน BHT เพื่อ
หาค่าความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง พบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) จะได้ค่าความเข้มข้น เท่ากับ 75.227
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเอง ได้คา่ ความเข้มข้น เท่ากับ 71.791 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสาร
สกัดเปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) ได้คา่ ความเข้มข้น เท่ากับ 78.458 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกกล้วยไข่
สารสกัด
ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
ความเข้มข้นของ
% inhibition สารสกัดตัวอย่าง
1
2
3
ค่าเฉลี่ย
(µg/ml)
(𝐗̅ ± SEM)t
สารสกัดเปลือกกล้วย
ไข่ดบิ (ห่าม)
0.074 0.076 0.075 0.075±0.001
72.980
80.682
สารสกัดเปลือกกล้วย
a
ไข่สุกเอง
0.093 0.094 0.094 0.094±0.000
69.720
72.045
สารสกัดเปลือกกล้วย
a,b
ไข่สุก (บ่มแก๊ส)
0.080 0.076 0.077 0.078±0.001
74.892
79.318
t n = 3, a p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดบ
ิ (ห่าม) , b p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเอง
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การหาปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก รวมด้ว ยวิธี Folin - Ciocalteu reagent ต้อ งเริ่ ม จากการหาปริ มาณ
สารประกอบฟี น อลิ ก รวมของสารมาตรฐานก่ อ น เพื่ อ ใช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บ และน าผลจากการหาปริ ม าณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent โดยใช้กรดแกลิก (Gallic acid) เป็นสารละลายมาตรฐาน
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก
ความเข้มข้น
ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ 765 นาโนเมตร
(µg/ml)
ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก
ครั้งที1่
ครั้งที2่
ครั้งที3่
(X̅ ± SEM)
100
1.266
1.210
1.258
1.245±0.017
50
0.975
0.620
0.594
0.730±0.123
25
0.576
0.584
0.498
0.553±0.027
12.5
0.330
0.341
0.331
0.334±0.004
6.525
0.353
0.191
0.216
0.253±0.050
3.125
0.191
0.248
0.177
0.205±0.021
จากตาราง แสดงค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิกที่ความเข้มข้น
ต่า ง ๆ ในแต่ล ะครั้ ง ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 100 ไมโครกรั ม ต่อ มิล ลิ ลิ ต ร มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.245±0.030 ที่ ค วามเข้ ม ข้น
50 µg/ml มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.730±0.213 ที่ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.553±0.048
ที่ ค วามเข้ มข้น 12.5 ไมโครกรั มต่อมิลลิ ลิต ร มีค่ า เฉลี่ ยเท่ ากับ 0.334±0.006 ที่ ค วามเข้ม ข้น 6.25 ไมโครกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.253±0.087 ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 3.125 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
0.205±0.038

ภาพที่ 2 แสดงค่าการดูกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก
จากภาพที่ 2 แสดงค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก จะได้สมการ
เส้นตรงคือ y = 0.0105x + 0.2083 โดยแทนค่า y เท่ากับค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง จะได้ค่าความเข้มข้น
ของสารสกัดตัวอย่าง โดยมีคา่ R2 = 0.9888
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การศึกษาการเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารสกัดตัวอย่างกับสารมาตรฐานกรด
แกลิก เพื่อหาค่าความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง พบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีความเข้มข้น เท่ากับ
39.495 GAE รองลงมาคือ สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ (บ่มแก๊ส) มีความเข้มข้น เท่ากับ 23.114 GAE ซึ่งสารสกัดเปลือก
กล้วยไข่ สุกเองมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมน้อยกว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ p < 0.05 และมีความเข้มข้นคือ สารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเอง มีค่าเท่ากับ 9.685 GAE แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของสารสกัดเปลือกกล้วยไข่
สารสกัด
ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
1
2
3
ค่าเฉลี่ย
(𝐗̅ ± SEM)t
สารสกัดเปลือกกล้วยไข่
ดิบ (ห่าม)
0.65
0.618
0.6
0.623±0.015
สารสกัดเปลือกกล้วยไข่
สุกเอง
0.266 0.187 0.477
0.310±0.087
สารสกัดเปลือกกล้วยไข่
(บ่มแก๊ส)
0.461 0.443 0.448
0.451±0.005
t

ความเข้มข้นของสาร
สกัดตัวอย่าง (GAE)

39.495
9.685*
23.114

n = 3, * p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดบิ (ห่าม)

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ ทั้ง 3 ตัวอย่าง พบว่า เปลือกกล้วยไข่สุกเอง
มี % yield มากที่สุด คือ 1.19 กรัม ขณะที่เปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) มี % yield น้อยที่สุดคือ 0.46% เมื่อศึกษาฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระพบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ซึ่งมี IC50 เท่ากับ 142.930
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองให้ฤทธิ์ต่าสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 239.154 ไมโครกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ p < 0.05 (ตารางที่ 3) เปลื อ กกล้ ว ยที่ บ่ ม ด้ ว ยแก๊ ส
(แคลเซียมคาร์ไบด์ (calcium carbide, CaC2)) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ากล้วยที่สุกเอง เนื่องจากการบ่มโดยการใช้
แคลเซียมคาร์ไบด์ ทาให้กล้วยสุก ซึ่งแคลเซียมคาร์ไบด์จะทาปฏิกิริยากับไอน้าในบรรยากาศ จะได้แก๊สอะเซทิลี น และ
แก๊สอะเซทิลนี นี้ทาหน้าที่กระตุน้ ให้ผลไม้สุกเหมือนกับเอทิลีนแต่ประสิทธิภาพต่ากว่าเอทิลนี เอทธิลนี เป็นฮอร์โมนพืชชนิด
หนึ่ง มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสุกของผลไม้ [10] เอทธิลนี และสารประกอบที่ให้เอทธิลีนสามารถกระตุน้ ให้เนื้อเยื่อ
สร้างแอนโทไซยานินได้ แอนโทไซยานินนั้นเป็นรงควัตถุในกลุ่มสารประกอบฟีนอล ซึ่งให้สีแดงและน้าเงิน แอนโทไซยานิน
ละลายน้า และอยู่ในแวคคิวโอ อาจจะอยู่โดยรวมกับน้าตาลหรือเป็นอิสระก็ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสีเกิดขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดเพิ่มมากขึ้น เมื่อผลมีการสุก ที่เป็นผลมา
จากการบ่มด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์ ผลจากการที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีกิจกรรมการต้านอนุมูล
DPPH เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย [11] เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระกับสารละลายมาตรฐาน BHT ที่ความเข้มข้น
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับสารละลาย
มาตรฐาน BHT มากที่สุด เมื่อศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่า สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีปริมาณสูง
ที่สุด คือ 39.495 GAE ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fatmeh และคณะ พบว่า กล้วยสายพันธ์ Williams ในระยะดิบจะมีมี
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าระยะสุก ส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกล้วย Cavendish
จะพบมากในเปลือกมากกว่าเนื้อและผลดิบมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลสุก [12] ธวัลรัตน์ โถงโฉม และคณะ
ได้ทาการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากกล้วย 5 สายพันธุ์ระยะสุกและดิบ
ได้แก่ กล้วยน้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยหักมุก และกล้วยเล็บมือนาง โดยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดจากกล้วยที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดได้แก่ กล้วยน้าว้าดิบ กล้วยไข่สุก และกล้วยหักมุกดิบ [13]
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกวนจากกล้วยเล็บมือนางสาหรับทาไส้ขนมปังกรอบ
Development of cracker filling-in product from sugar-boiled Banana Puree
lady finger banana.
วันดี แก้วสุวรรณ1* อุษา นุ้ยจันทร์2 และลัญจกร จันทร์อุดม3
Wandee Kaewsuwan1 Usa unuchan2 andLanchakon chanudom3
บทคัดย่อ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางด้วยการนามากวนทาไส้ขนมปังกรอบ โดยใช้กล้วยสุกระยะ 8
สังเกตจากผิวเปลือกมีสีเหลือง มีสีดาหรือน้าตาลกระจายทั่วผล ซึ่งเป็นระยะที่ผลกล้วยสุกมากเกินไป พบว่ากล้วย
กวนชุดทดลองที่ 7 (กล้วยเล็บมือนาง 2 กิโลกรัม น้า 500 กรัม น้าตาล 200 กรัม) และกล้วยกวนชุดทดลองที่ 3
(กล้วยเล็บมือนาง 2 กิโลกรัม น้า 250 กรัม กะทิ 250 กรัม น้าตาล 100 กรัม) เมื่อนามาทาไส้ขนมปังกรอบและทดสอบ
การยอมรับของผู้บริโภค พบว่าได้รับคะแนนการยอมรับจากผู้บริโภคสูงที่สุด และรองลงมา มีคะแนนเฉลี่ยความชอบ
โดยรวมเท่ากับ 7.13 และ 6.91 ตามลาดับ (9 – point hedonic scale) และนามาบรรจุในซองพลาสติกแก้วใส เก็บรักษาที่
อุณหภูมหิ ้อง สามารถเก็บได้นานกว่า 30 วัน ส่วนซองอลูมเิ นียมฟอยล์สามารถเก็บรักษาได้นาน 45 วัน เมื่อใช้จานวน
จุลินทรีย์และการทดสอบการยอมรับเป็นเกณฑ์บ่งชีค้ ุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการของขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนชุ ด
ทดลองที่ 7 และ 3 ปริมาณ 100 กรัม ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เท่ากับ 61.38, 6.19 และ 12.89
กรั ม และเท่ า กั บ 52.12, 4.80 และ 11.55 ตามล าดั บ โดยให้ พ ลั ง งานเท่ า กั บ 316.63 และ 357.64 กิ โ ลแคลอรี
ตามลาดับ
คาสาคั:: กล้วยเล็บมือนาง, กล้วยกวน, ไส้ขนมปังกรอบ
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Abstract
Value added of banana was carried out as sugar-boiled banana puree and developed into a filling-in or
stuffed in for biscuit using stage 8 ripening banana as observed by its yellow and evenly distributed brown or
black spots covered its skin as an indicator of its over-ripening. It was found that a formulation 7 of sugar-boiled
banana puree produced by 2 kg of banana added with 500 g of water and 200 g of cane sugar and a formulation
3 of sugar-boiled banana puree produced by 2 kg of banana added with 250 g of water 250 g of coconut milk
and 100 g of cane sugar were the best for making the filling-in or stuff-in of biscuit. 9-point hedonic scale of
consumer acceptance test revealed that the overall average scores were 7.13 and 6.91 respectively. After that,
the products were kept in transparency and foil-laminated plastic bags and stored at room temperature to
investigate their shelf-life. The microbiologically stable and organoleptically acceptable storage periods in
transparent and foil-laminated were 30 and 45 days respectively. 100 g sample proximate analysis showed that
carbohydrate, protein, fat and energy content in the formulation 7 and 3 were 61.38, 6.19, 12.89g, 357.64 kcal,
and 52.12, 4.80, 11.55 g and 316.63 kcal respectively.
Keywords: Lady Finger Banana ; Kluay Leb Mue Nang, sugar-boiled banana, cracker filling

บทนา
การแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น กล้วยตาก กล้วยอบ และกล้วยม้วน เป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่ม
มูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน โดยส่วนใหญ่กล้วยที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง คือกล้วยน้าว้า และกล้วยเล็บมือนาง โดยกลุ่มดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 256 หมู่ 3
ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และมีจุดจาหน่ายสินค้าหลักคือ ร้านค้าตลอดแนวถนนสาย ชุมพร – กรุงเทพฯ
บริเวณ ศาลพ่อตาหินช้าง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ร้านค้ากลุ่มสมาชิกแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง
นางจินตนา หีตเสมียน ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้างให้ขอ้ มูลว่า การตากกล้วยด้วยตูอ้ บพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งมีกาลังการผลิตกล้วยเล็บมือนางอบถึง 1,800 กิโลกรัมและใช้ระยะเวลาในการตากเพียง 3-4 วัน (จินตนา,
สิงหาคม 2557) จึงมีกล้วยอบมากขึ้น กล้วยเล็บมือนาง (Musa acuminate) มีถิ่นกาเนิดในแถบภาคใต้ของประเทศไทยมี
genome เป็ น AA มีจ านวนโครโมโซม 2n = 22 โดยจั ดอยู่ในกลุ่ มเดี ยวกั นกั บกล้ วยไข่ ของไทย กล้ วย Senorita ของ
ฟิลิปปินส์ กล้วย Pisangmas ของมาเลเซีย และ Lady’s Finger ของฮาวาย เป็นต้น (CSIRO, 1972) โดยทั่วไปสามารถแบ่ง
ระดั บ ความสุ ก ของกล้ ว ยตามสี เ ปลื อ กเป็ น 8 ขั้ น เรี ย กว่ า ดั ช นี สี น้ าตาลของกล้ ว ย (Peel Color Index; PCI)
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ซึ่งในระยะที่ 8 กล้วยจะมีผิวสีเหลืองมีจุดดาจานวนมาก เนื้อเริ่มอ่อนตัวและมีกลิ่นแรงแสดงถึงกล้วยสุกมากเกินไป
(เบญจมาศ, 2558) ซึ่งเหมาะที่จะนามากวนให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
เบญจมาศ (2545) ได้กล่าวว่ากล้วยเล็บมือนางสุกมีคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 28.5 แต่มไี ขมันเพียงร้อยละ 0.3 และ
โปรตีนร้อยละ 9.6 นอกจากนี้มีฟอสฟอรัส และแคลเซียม ร้อยละ 27.8 และ 5.2 ตามลาดับ กล้วยเล็บมือนางจึงเป็นแหล่ง
อาหารที่สาคัญ กล้วยเล็บมือนางที่ใช้ในการผลิตเป็นชนิดไม่มขี น แก่เต็มที่สังเกตจากมีเนื้อสีชมพูอมเหลือง

ภาพที่ 2 กล้วยเล็บมือนางแก่เนื้อสีชมพูอมเหลือง
(ภาพที่ 2) เมื่อสุกเปลือกสีเหลืองทองและหอมกว่าชนิดมีขน ซึ่งปลูกมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช (วิทยา
และคณะ, 2544)
การศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง โดยได้พัฒนาสูตรกล้วยเล็บมือนางกวนที่เหมาะสม
สาหรับนาไปทาไส้ขนมปังกรอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือขนมปังกรอบไส้กล้วยที่มีความสะดวกในการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพที่คงที่สม่าเสมอ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. กล้วยเล็บมือนางกลุ่มแม่บ้านพ่อตาหินช้าง ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระหว่างเดือน ตุลาคม
2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 (ตารางที่ 1.)
ตารางที่ 1 ขนาดความยาวและน้าหนักของกล้วยเล็บมือนาง
ลักษณะ
ความยาวทั้ง
น้าหนักรวม
เปลือก
เปลือก
(เซนติเมตร)
(กรัม)
ระหว่าง
8.10–13.00
51.00–75.00
เฉลี่ย
10.28±0.76
43.38±8.36

ความยาวไม่มี
เปลือก
(เซนติเมตร)
7.60–11.50
9.41±1.26

น้าหนักไม่มี
เปลือก
(กรัม)
30.00–40.00
34.83±3.82

2. น้ากะทิ ก ล่ อ ง ตราชาวเกาะ ผลิ ต โดยบริ ษัทอ าพลฟู ด ส์ โพรเซลซิ่ ง จ ากั ด ต าบลกระทุ ม ล้ ม อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
3. น้าตาลทรายแดง (brown sugar) ผลิตโดย บริษัทรวมเกษตรอุตสาหกรรม จากัด สาขามิตรภูเวียง อาเภอ
หนองเรือ จ.ขอนแก่น
4. ขนมปังกรอบชีสเชค บริษัทจังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จากัด แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
5. กระทะทองเหลืองขนาด 18 นิ้ว และพายไม้
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6. Water Activity Meter : Aqualab series 3, Decagon device, US.
7. ซองพลาสติกแก้วใส OPP ขนาด 4.0 x 3 นิ้ว หนา 50 ไมโครเมตร
8. ซองอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 3.5 x 5 นิ้ว หนา 80 ไมโครเมตร
วิธีการศึกษา
ศึกษากรรมวิธีการผลิตกล้วยกวนจากกล้วยเล็บมือนางสุก (ความชื้นร้อยละ 73.11) เพื่อใช้ทาไส้ขนมปัง
กรอบ (Cracker) (ความชื้นร้อยละ 3.18 ) โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แล้วทาการทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค และศึกษาอายุการเก็บรักษาเบือ้ งต้น โดยมีขนั้ ตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การพัฒนาสูตรกล้วยกวน
พัฒนาสูตรกล้วยกวนจากกล้วยเล็บมือนาง โดยการศึกษาปริมาณน้าตาลทรายแดงทั้งหมด 3 ระดับ คือ
0 กิโลกรัม (ชุดควบคุม) 0.1 และ 0.2 กิโลกรัม น้ากะทิ 3 ระดับ คือ 0 กิโลกรัม (ชุดควบคุม) 0.25 และ 0.5 กิโลกรัม
และเติม น้า 3 ระดั บ คื อ 0 กิ โ ลกรั ม (ชุด ควบคุ ม ) 0.5 และ 0.25 กิ โ ลกรั ม โดยมีก ล้ ว ยเล็ บมือ นาง 2.0 กิ โ ลกรัม
ทุกสูตร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 สูตรกล้วยกวนที่ใช้ในการทดลอง
ส่วนผสม
(กก.)
1
2.0
กล้วย
น้าตาลทรายแดง 0.0
0.0
กะทิ
0.0
น้า

ชุดทดลองที่
2
3
4
5
6
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
0.0 0.25 0.0 0.5 0.25
0.5 0.25 0.0 0.0 0.25

7
2.0
0.2
0.0
0.5

เมื่อเตรียมส่วนผสมทั้งหมดตามตารางที่ 2 แล้วจึงทาการกวนในกระทะทองเหลืองขนาด 18 นิ้ว โดยใช้ไฟ
ตลอดระยะเวลาการกวน 3 ระดับ คือระยะแรกใช้ไฟระดับอุณหภูมิ 87±2 องศาเซลเซียส นาน 25–30 นาที ไฟกลาง
ระดับอุณหภูมิ 65±2 องศาเซลเซียส นาน 20–25 นาที และช่วงสุดท้ายในการกวนจะใช้ไฟอ่อนที่ระดับอุณหภูมิ 55±2
องศาเซลเซียส นาน 10–15 นาที นาไปใส่เกลี่ยในถาดให้หนาประมาณ 0.35 เซนติเมตร และนาเข้าตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที จึงนามาตัดให้เป็นแผ่น ขนาด 3 x 5 เซนติเมตร (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แผ่นกล้วยกวนสาหรับทาไส้ขนมปังกรอบ
เมื่อได้กล้วยกวนจึงนาขนมปังกรอบมาประกบเพื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังไส้กล้วยกวนสูตรต่าง ๆ และบรรจุ
ในถุงพลาสติกแก้วใส (Oriented Polypropylene; OPP) ปิดผนึก จึงนามาทาการวัดคุณภาพต่าง ๆ ดังนี้
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2. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนที่ผลิตได้โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
บล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธีการดันแคน (Duncan′s
Multiple Rang Test ; DMRT) โดยทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ด้วยวิธีการ
ทดสอบชิมแบบให้สเกลความชอบ 9 คะแนน (9 - Points Hedonic Scale) จานวนครั้งละ 30 คน 3 ซ้า และคัดเลือก
ตัวอย่างศึกษาอายุการเก็บรักษาพิจารณาจากคะแนนการยอมรับลาดับที่ 1 และ 2 และบรรจุขนมปังกรอบไส้กล้วย
กวนในซองพลาสติกแก้วใส และซองอลูมิเนียมฟอยล์ เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ งปกติ (27–33 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา
60 วัน สุ่มทดสอบที่ 0 15 30 45 และ 60 วัน ด้วยวิธีการทดสอบชิมแบบให้สเกลความชอบ 9 คะแนน (9 - Points
Hedonic Scale คัดจากผู้ทดสอบชิมที่กล่าวมา จานวน 12 คน นามาฝึกฝนเพิ่มเติมโดยใช้วิธีการฝึกด้วยการทดสอบ
ความแตกต่างรวมทั้งหมด (Overall Difference) แบบวิธีการเลือกตัวอย่างคี่จากสามตัวอย่าง (Triangle Test) ด้วย
ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนสูตรที่ 1 (ชุดควบคุม) ซ้าๆ (ณรงค์, 2537) จึงได้ผู้ผ่านการฝึกฝนจานวน 7 คน
3. วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และจุลินทรีย์
3.1 ความชื้น ตามวิธี AOAC 934.01 (1990) นาผลิตภัณฑ์ที่เตรียมให้เป็นเนื้อเดียวกัน อบโดยใช้ตอู้ บลม
ร้อนที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนามาใส่โถดูดความชื้นทิ้งให้เย็นแล้วชั่งน้าหนัก ทาซ้า
จนกว่าตัวอย่างจะมีนาหนั
้ กคงที
สูตรคานวณความชืน้
(W1-W2)
M=
W1

เมื่อ

M

= ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)

W1

= น้าหนักตัวอย่างก่อนอบ

W2

= น้าหนักตัวอย่างหลังอบ

X 100

3.2 ปริมาณน้าอิสระ (Water Activity; aw) ด้วย Water Activity Meter ยี่ห้อ : Aqualab นาตัวอย่างที่เตรียม
ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ในถ้วยอลูมิเนียมสาหรับหาค่า aw แล้วเกลี่ยให้กระจายเต็มก้นถ้วย นาไปวางในช่องวางตัวอย่าง
และปิดฝาเครื่อง
3.3 จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา ตามวิธี U.S. Food and Drug Administration Bacteriological
Analytical Manual; USFDA-BAM ด้วย Plate Count Agar (PCA) บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 และ 48
ชั่วโมง แล้วนมาตรวจนับจานวนจุลิยทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา
3.4 ศึกษาอายุการเก็บรักษา
บรรจุในซองพลาสติกโพลีโพรพิลีน ใสพิเศษหรือพลาสติกแก้วใส (0PP) หนา 50 ไมโครเมตร (4 x 3 นิ้ว)
และอลูมิเนียมฟอยล์ (BOPP/AL/LLDPE) หนา 80 ไมโครเมตร (3.5 x 3 นิ้ว) ปริมาณซองละ 1 ชิ้นๆละ 20 กรัม ศึกษา
อายุการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 60 วัน สุ่มตรวจวิเคราะห์ จุลินทรีย์ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วันที่ 0
15 30 45 และ 60
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ผลการศึกษา
1. ผลการคัดเลือกสูตรกล้วยกวนจากกล้วยเล็บมือนาง
การคัดเลือกสูตรกล้วยกวนจากกล้วยเล็บมือนางที่ดีที่สุดนั้นพิจารณาจากค่าการทดสอบทางด้านประสาท
สั ม ผั ส ซึ่ ง ได้ ผลดั งตารางที่ 3 จากการทดสอบการยอมรั บด้ าน สี กลิ่ น รสชาติ และเนื้อ สั ม ผั ส ของผู้ บริ โภคของ
ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนที่มีสว่ นผสมของน้าตาลและกะทิแตกต่างกัน พบว่า ดังนัน้ ชุดทดลองที่
7 และชุดทดลองที่ 3 มีคะแนนการยอมรับอันดับ 1 และ 2 โดยพิจารณา (ตารางที่ 3)
1.1 ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ด้านสีและกลิ่นโดยขนมปัง
กรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนชุดทดลองที่ 7 ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านสี กลิ่น และเนื้อสัมผัสสูงสุดเท่ากับ 7.01, 7.13
และ 7.01 ตามลาดับ
1.2 จากการประเมินผลลักษณะด้านรสชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p≤0.05) โดยขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน ชุดทดลองที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ย การยอมรับทางประสาทสัมผัส
สูงสุดด้านรสชาติ เท่ากับ 7.18
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน
ชุดทดลอง
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
1
6.82 ±1.01ns 6.89±1.03ns 7.18±1.00a
6.75±0.83ns
2
6.88±1.03ns 6.78±0.92ns 6.90±1.07ab
6.83±0.83ns
3
6.93±1.01ns 6.87±0.91ns 6.94±1.13ab
6.91±0.67ns
4
6.87±0.94ns 6.79±0.95ns 6.80±1.10b
6.83±0.74ns
5
6.91±0.91ns 6.90±0.97ns 6.86±1.10ab
6.83±0.82ns
6
6.86±0.88ns 6.81±1.01ns 6.91±1.06ab
6.80±0.79ns
7
7.01±0.93ns 7.13±1.23ns 7.04±1.04ab
7.01±0.79ns
หมายเหตุ : อักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
อักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ns = ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยจากผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสทั้งหมดครั้งละ 30 คน จานวน 3 ซ้า
2. ผลการวิเคราะห์ความชืน้ และค่าปริมาณน้าอิสระ (aw)
จากการวิเคราะห์ความชื้นและค่าaw พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ต่าสุดเท่ากับ 6.44 และ 0.528 และสูงสุดเท่ากับ 10.26 และ 0.627 ตามลาดับ (ตารางที่ 4) ความชื้นและ aw แปรผันตาม
ปริมาณน้าตาลและน้ากะทิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการกวนเป็นเวลานานทาให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสารน้าตาลเคี่ยวไหม้
(Caramelization) และระยะแรกของปฏิกิริยา น้าตาลจะสูญเสียน้า 1 โมเลกุล (อบเชย และขนิษฐา, 2554)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความชื้น และ aw ขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน
ชุดทดลองที่
ความชื้น (%)
aw
a
1
6.44 ± 0.37 0.528 ± 0.001a
2
6.76 ± 0.33a
0.564 ±
0.001b
3
7.06 ± 0.12a
0.593 ±
0.001d
4
8.01± 0.08b 0.571 ± 0.001c
5
10.26 ± 1.20d 0.627 ± 0.001g
6
9.10 ± 0.23c 0.617 ± 0.001e
7
9.16 ± 0.37c 0.622 ± 0.001f
หมายเหตุ : อักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
อักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ns = ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
3. จุลินทรีย์
พบว่า มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในระดับที่มี ความปลอดภัย (ณัฐา, 2554) ทั้ง 7 ชุดทดลอง ไม่พบการปนเปื้อน
บ่งชี้ถึงความสะอาดในการเตรียมและการกวนไส้ที่ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 65–87องศาเซลเซียส จึงไม่พบการปนเปื้อน
ของขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนในวันแรก และเมือทดสอบอายุการเก็บรักษาเป็นเวลา 60 วัน มีการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และรา น้อยกว่า 100 และ น้อยกว่า 10 CFU/g ตามลาดับ จึงไม่พบการปนเปื้อนวันที่ 0
และ 15 เนื่องจากที่ระดับความร้อน 60–100 องศาเซลเซียส สามารถทาลายจุลินทรีย์ได้ aw ระหว่าง 0.528 - 0.622
เป็นอาหารในกลุ่มอาหารแห้ง จึงมีความเสี่ยงต่อจุลินทรีย์ต่า และการผลิตที่ดีและการบรรจุท่ีดีก็จะช่วยลดการปนเปื้อน
ภายหลัง (Re-contamination) ได้เช่นกัน (Bell et al., 2005)
4. คุณค่าทางโภชนาการของขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน
จากการทดสอบขนมปังกรอบไส้กล้วยกวน ชุดทดลองที่ 7 และ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการทดสอบทางด้านประสาท
สัมผัสสูงที่สุดและรองลงมา ตามลาดับ มีผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม ด้วยโปรแกรม INMUCAL
nutrient version 3 (ตารางที่ 5) ขนมปั ง กรอบไส้ ก ล้ ว ยกวนจ านวน 100 กรั ม พบว่ า ชุ ด ทดลองที่ 7 ประกอบด้ ว ย
คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น และไขมั น เท่ ากั บ 52.12, 4.80 และ 11.15 กรั ม ตามล าดั บ และให้ พลั งงาน เท่ ากั บ 316.63
กิโลแคลอรี และชุดทดลองที่ 3 ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เท่ากับ 61.38, 6.19 และ 12.89 กรัม
ตามลาดับ และให้พลังงาน เท่ากับ 357.64 กิโลแคลอรี ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการมีสัมพันธ์กับส่วนประกอบในสูตรนั้นคือ
ชุดทดลองที่ 3 ซึ่งผลจากชุดทดลองที่ 3 ส่วนประกอบของกะทิเป็นแหล่งไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเตรด จึงส่งผลให้
ชุดทดลองที่ 3 มีปริ มาณไขมั น โปรตีน และคาร์ โบไฮเตรดสู งการชุดทดลองที่ 7 รวมทั้ งโพแทสเซี ยม ซึ่ งน้ากะทิ เป็ น
แหล่งโพแทสเซียม (Seow et al., 1997) แต่ชุดทดลองที่ 7 มีส่วนประกอบของน้าตาลทรายแดงจึงมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส
สูงกว่า
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ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนาการของขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน 100 กรัม
สารอาหาร
หน่วย
ชุดทดลองที่
3
7
พลังงาน
กิโลแคลอรี
375.64
316.63
คาร์โบไฮเดรต กรัม
61.38
52.12
โปรตีน
กรัม
6.19
4.8
ไขมัน
กรัม
12.89
11.15
แคลเซียม
มิลลิกรัม
35.49
49.30
ฟอสฟอรัส
มิลลิกรัม
56.53
65.50
เหล็ก
มิลลิกรัม
3.18
2.86
โพแทสเซียม
มิลลิกรัม
87.36
76.67
โซเดียม
มิลลิกรัม
430.80
221.57
วิตามินเอ
RE (ไมโครกรัม เรติน)
7.65
8.13
ไทอะมีน
มิลลิกรัม
0.12
0.08
ไรโบฟลาวิน
มิลลิกรัม
0.10
0.08
ไนอะซีน
มิลลิกรัม
2.51
1.66

ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษา
จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการศึกษาอายุการเก็บของขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนาง
กวนชุดทดลองที่ 3 และ 7 ศึกษาอายุการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 60 วัน สุ่มตรวจวิเคราะห์ วันที่ 0, 15, 30, 45
และ 60 โดยบรรจุขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนในซองพลาสติกแก้ว ใส และอลูมิเนียมฟอยล์ ซองละ 1 ชิ้น ๆ
ละ 20 กรัม ดังภาพที่ 4 พบว่าการบรรจุในซองพลาสติกแก้วใส ยอมรับได้ที่ 30 วัน แต่ในซองอลูมเิ นียมฟอยล์ยอมรับ
ได้ 45 วัน (ตารางที่ 6-7) ในชุดทดลองที่ 3 การบรรจุในซองพลาสติกแก้วใส และซองอลูมิเนียมฟอยล์มีความชื้น
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.6 และ 12.2 ตามลาดับ จากผลิตภัณฑ์มคี วามชื้นเริ่มต้นน้อยกว่าชุดทดลองที่ 7 ซึ่งยอมรับได้ที่
30 วัน (ตารางที่ 8-9) จากผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ซึ่งไอน้าสามารถซึมผ่านพลาสติกแก้วใสได้ 0.7 กรัม./ตร.ม./วัน
แต่ซองอลูมิเนียมฟอยล์ประกอบด้วยพลาสติกมากกว่า 1 ชนิดร่วมกับอลูมิเนียม จึงสามารถป้องกันไอน้าได้ดีกว่า
(ปุ่น และสมพร, ม.ป.ป.) โดยมีความปลอดภัยด้านจุลนิ ทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับ Bell et al., 2005

(A)

(B)

ภาพที่ 4 ขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนบรรจุซองพลาสติกแก้วใส (A) และอลูมิเนียมฟอยล์ (B)
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ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนากวน ชุดทดลองที่ 3 บรรจุซองพลาสติกแก้วใส
คะแนนเฉลี่ย
วัน
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
7.11±0.35 7.32±0.90 7.21±0.15 7.34±0.28
0
7.10±0.45 7.30±0.33 7.20±0.95 7.23±0.95
15
7.08±0.53 7.27±0.33 7.17±0.88 7.00±0.00
30
7.03±0.47 7.17±0.64 7.14±0.67 6.86±0.45
45
7.03±0.53 7.05±0.73 7.06±0.95 6.54±0.81
60
ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนชุดทดลองที่ 3 บรรจุซองอลูมเิ นียมฟอยล์
คะแนนเฉลี่ย
วัน
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
7.11±0.15 7.32±0.15 7.21±0.90 7.34±0.46
0
7.10±0.34 7.30±0.66 7.20±0.31 7.33±0.35
15
7.10±0.34 7.27±0.53 7.17±0.25 7.20±0.74
30
7.12±0.26 7.28±0.25 7.14±0.17 7.16±0.41
45
7.10±0.33 7.23±0.25 7.16±0.64 6.74±0.36
60
ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนากวน ชุดทดลองที่ 7 บรรจุซองพลาสติกแก้วใส
คะแนนเฉลี่ย
วัน
สี
กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส
0
7.15±0.10 7.35±0.21 7.25±0.55 7.30±0.82
15
7.15±0.10 7.35±0.25 7.20±0.63 7.15±0.15
30
7.10±0.33 7.37±0.39 7.10±0.63 7.00±0.43
45
7.10±0.95 7.28±0.92 7.10±0.75 6.56±0.66
60
7.10±0.54 7.10±0.36 7.00±0.32 6.35±0.44
ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนชุดทดลองที่ 7 บรรจุซองอลูมเิ นียมฟอยล์
คะแนนเฉลี่ย
วัน
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
0
7.15±0.10 7.35±0.21 7.25±0.55 7.30±0.82
15
7.15±0.10 7.35±0.25 7.20±0.63 7.15±0.15
30
7.13±0.56 7.35±0.91 7.16±0.72 7.00±0.00
45
7.13±0.95 7.32±0.95 7.13±0.95 6.68±0.93
60
7.13±0.75 7.10±0.55 7.00±0.00 6.48±0.95
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วิจารณ์ และสรุปผล
กล้วยเล็บมือนาง ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในระหว่าง เดือน ตุลาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557
ลักษณะกล้วยเล็บมือนางในการทดลองทั้งเปลือกยาว 8.10-13 เซนติเมตร และเมื่อปอกเปลือกยาวเท่ากับ 7.60-11.50
เซนติเมตร มีน้าหนักรวมเปลือก 51.00-75.00 กรัม น้าหนักไม่รวมเปลือก 30.00-40.00 กรัม ส่วนที่รับประทานได้คิด
เป็นร้อยละ 80.20 ของน้าหนัก มีองค์ประกอบทางอาหาร ประกอบด้วยความชื้น เถ้า เส้นใยอาหาร ไขมัน และโปรตีน
73.15, 0.97, 0.89, 0.13 และ 1.33 ตามลาดับ และมีค่าความหวาน 13.4ºBrix
จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในห้อ งปฏิบัติการ โดยการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน ด้านสีกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส โดยผู้บริโภค 30 คน 3 ซ้า
พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางกวนที่มีกลิ่นหอม รสชาติดี ลักษณะเนื้อสัมผัสเนียนและ
เหนียว และผลิตภัณฑ์มคี วามปลอดภัย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนมีการปนเปื้อนจุลินทรียจ์ านวน
จุลินทรีย์น้อยกว่า 1.00×102 CFU/g และ ยีสต์และราน้ อยกว่า 10.00 CFU/g ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.523/2555) ที่กาหนดให้ทั้งหมดไม่เกิน 1.00× 104 CFU/g ยีสต์และราไม่เกิน 100.00 CFU/g
พบว่าขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนในชุดทดลองที่ 3 เหมาะสมที่จะนาไปใช้เพื่อการผลิตทางการค้า โดยบรรจุใน
ภาชนะบรรจุซองพลาสติกแก้วใสยอมรับได้ 30 วัน แต่ในซองอลูมิเนียมฟอยล์ยอมรับได้ 45 วัน เนื่องจากเนื้อสัมผัสมี
คะแนนการยอมรั บ ลดลงน้ อ ยกว่ า ระดั บ 7 และในภาชนะบรรจุ ทั้ ง 2 ชนิ ด สามารถเก็ บ ได้ ม ากกว่ า 60 วั น
โดยไม่พบการเหม็นหืน ซึ่งอาจจะมาจากไขมันในขนมปังหรือจากกล้วยกวนที่มีการเติมกะทิ ลงไปในส่วนผสมแต่ด้วยมี
การใช้ความร้อนในการกวนไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส และมีความชื้น และ aw ต่า และสอดคล้องกับ Wang et al.,
(2002) พบว่ า น้ ามั น มะพร้ า ว มี ส ารไฟโตสเตอรอล (phytosterols) 400–1,200 มก./กก. เป็ น สารต่ อ ต้ า นการเติ ม
ออกซิเจนได้ดี แต่ชุดทดลองที่ 7 มีความชื้นเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 9.16 และมีนาตาลในส่
้
วนผสม (200 กรัม) ผลิตภัณฑ์
มีความชื้น และ aw สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ Guillard et al. (2003) พบว่า sponge-cake เมื่อความชื้นเพิ่มส่งผลให้ aw เพิ่ม
เช่นกัน ชุดทดลองที่ 7 มีความชื้นเริ่มต้นสูงกว่าชุดทดลองที่ 3 จึงเป็นอีกปัจจัยทาให้สามารถเก็บรักษาได้พียง 30 วัน
การบรรจุแยกชิ้นในถุงพลาสติกแก้วใสสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องนาน ผลิตภัณฑ์กล้วยตากมีค่า aw น้อยกว่า
0.75 จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้ และเมื่อบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์จึงเก็บได้ 45-60 วัน อลูมิเนียมฟอยล์มี
คุณสมบัติป้องกันอากาศและไอน้าได้ดี (ธวัช , 2557) โดยลักษณะที่ไม่พ่ึงประสงค์คือ ขนมปังกรอบจะนิ่ม แต่ปริมาณ
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ไม่เกินมาตรฐาน และส่วนกล้วยกวนยิ่งมีความแห้งทาให้มีความน่ารับประทานยิ่งขึน้

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาการทาผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางกวนสาหรับทาไส้ขนมปังกรอบ ผู้ศึกษาพบข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการกวนแต่หากใช้เครืองกวนที่มีระบบการควบคุมสมบูรณ์จะสามารถพัฒนาลักษณะกล้วยกวนให้
แห้งและได้เพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ซึ่งจะพบว่ากล้วยกวนที่ทาแผ่นโดยการเกลี่ยแผ่นและอบแห้งอีก ครั้ง
เมื่อนามาทาไส้ขนมปังกรอบในระยะเวลานาน 60 วัน ส่วนไส้ยังคงเป็นที่ยอมรับด้วยมีความเปราะ และแห้ง ไม่เหนียว
2. กล้วยสุกหากมีจานวนมาก สามารถนาไปแช่แข็ง และเมื่อจะกวน นาออกจากตู้แช่แล้วพักไว้ กล้วยจะกวน
ง่ายเป็นเนื้อเดียวกัน เนื่องจากเซลล์กล้วยถูกทาลายจากผลึกน้าแข็งจากการแช่แข็ง
3. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเน่าเสียจากการค่าความชื้นในส่วนขนมปังกรอบอาจจะอบไส้กล้วยกวนให้แห้งกว่านี้
ซึ่งจากการเก็บรักษาพบว่ากล้วยกวนมีความเปราะตัวในชิ้นไส้กล้วยกวนเนื่องจากขนมปังกรอบได้รับความชื้นจากกล้วย
กวนนัน้ เอง
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4. ประเด็นสาคัญในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนคือ ควบคุมปริมาณความชื้นในชิ้น
กล้วยกวนสาคัญที่สุด เนื่องจากในระหว่างการเก็บรักษาจะมีการส่งผ่านความชืน้ จากชิน้ กล้วยกวนสู่ขนมปังกรอบ
5. กล้วยสุกที่มีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีมีจุดแข็งดา เมื่ อปอกเนื้อกล้วยจะใส และเมื่ออบกล้วยอบจะตกเกรดแข็ง
และคล้า
6. กล้วยที่เก็บเกี่ยวต้องเป็นกล้วยแก่เต็มที่ สังเกตจากเปลือกกล้วยเหลี่ยมมุมจะมีเล็กน้อยหรือไม่มีเหลี่ยม
หรือเมื่อปาดแล้วมีเนื้อสีอมชมพูอมเหลือง
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ประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์เติมไนโตรเจน และฟลูออรีน ในการกาจัดสาร
โทลูอีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชันร่วมกับแสง UV-A
Performance of nitrogen and Fluorine Doped Titanium Dioxide for Toluene
Removal by Photocatalytic Oxidation Process under UV-A Light
กนกศิลป์ ยะสืบ1* และ สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์1
Ganoksin Yasueb1* and Sulak Sumitsawan1
บทคัดย่อ
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ในกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชัน (Photocatalytic Oxidation) ส่วนใหญ่ใช้ TiO2
เนื่องจากมีความคงตัวสูง ราคาถูก และไม่เป็นพิษ แต่ TiO2 มีข้อด้อยคือมีแถบพลังงาน (Energy Band gap) ที่กว้าง ดังนั้น
งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อสั งเคราะห์ สารไทเทเนี ยมไดออกไซด์ ที่ เจื อไนโตรเจน และฟลู ออรี น (F-N doped TiO2)
ด้วยวิธีโซล-เจล (sol-gel) และการศึกษาการบาบัดโทลูอนี ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน ด้วยแสง UV-A พบว่า
N-doped TiO2 1 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio และ F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio มีช่วงการดูดกลืนช่วงความยาวคลื่นแสง
เท่ากับ 386, 368, 379 nm. และมีค่าแถบพลังงาน เท่ากับ 3.22, 3.27, 3.28 eV ตามลาดับ ซึ่งมีช่วงการดูดกลืนช่วงความยาว
คลื่ น แสงกว้ า งกว่ า และค่ า แถบพลั ง งานแคบลงกว่ า Un doped TiO2 และประสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบั ด โทลู อี น
ของ N-doped TiO2 1 mol ratio, F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio ,Un-doped TiO2 เท่ ากั บ 63%, 84%,
77%, 16% ตามลาดับ ที่เวลา 110 นาที ดังนั้นไทเทเนียมได-ออกไซด์ที่เจือเติมไนโตรเจนและฟลูออรีนถูกกระตุ้นด้วยแสง
อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมา และเคลื่อนที่จากแถบวาเลนซ์ไปสู่แถบการนาไฟฟ้าทาให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้งา่ ยขึน้
รวมทั้งดึงดูดตัวอิเล็กตรอนได้ดีข้นึ และอิเล็กตรอนอิสระมีอายุเพิ่มขึน้ ทาให้ประสิทธิภาพการกาจัดโทลูอนี จึงเพิ่มมากขึน้
คาสาคั:: โฟโตแคตาไลติกออกซิเดชัน, ไทเทเนียมไดออกไซด์, โซลเจล, ไนโตรเจน, ฟลูออรีน
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Abstract
Most Catalysts in the photocatalytic oxidation process uses TiO2 because it is highly stable, cheap and
non-toxic but TiO2 has a disadvantage of having a very broad energy band gap. Therefore, this research aims to
synthesize Nitrogen and fluorine doped titanium dioxide (F, N doped TiO2) by sol-gel method and study of toluene
treatment by photocatalytic oxidation under UV-A light showed N-doped TiO2 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio
and F, N-do TiO2 5: 1 mol ratio has a wavelength range of 386, 368, 379 nm respectively and has an energy
band gap of 3.22, 3.27, 3.28 eV, respectively, it has a wider wavelength range and a narrower energy band
gap than Un-doped TiO2. Effect of Toluene Treatment by N-doped TiO2: 1 mol ratio, F,N doped TiO2 5 : 1 mol
ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio, Un- doped TiO2 was 63%, 84%, 77%, 16% respectively at 180 minutes. Thus,
titanium dioxide was added to nitrogen and fluorine. Clients stimulated with light the electrons are released and
moving from the valence band to the conduction band makes the electrons move more easily. As well as gaining
electrons. As the free electrons increased, the efficiency of toluene removal increased.
Keywords: Photocatalytic Oxidation, Titanium Dioxide, Sol gel, Nitrogen, Fluorine

บทนา
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่มของสารไฮโดรคารบอนบางชนิด เช่น เบนซีน (Benzene), โทลูอีน (Toluene),
เอทิลเบนซีน (Ethylbenzen), ไซนลีน (Xylene) หรือที่เรียกว่า “BTEX” ที่มีอยู่ในน้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งเป็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี และเป็นตัวทาละลายในอุตสาหกรรมยา เคมียาง พลาสติก [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาร
โทลูอีนมีมากในพื้นที่ภายในอาคารและอุสาหกรรม [2] สารโทลูอีนเมื่อได้รับในระยะยาวนั้นพบว่าทาให้เกิดอาการผื่น
ผิวหนังอักเสบ สมองเสื่อม [3] ดังนัน้ จาเป็นจะต้องมีการควบคุมและและหาวิธีกาจัดเพื่อให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสาหรับการกาจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายมีหลายวิธี ได้แก่ การดูดซับ ระบบกรองชีวภาพ และ
กระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน (photocatalytic oxidation) โดยวิจัยนี้ได้เลือกใช้กระบวนการโฟโตแคตาไลติ
กออกซิเดชัน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สามารถกาจัดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่ใช้สารไทเทเนียม
ไดออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่ง TiO2 มีความคงตัวสูง ราคาถูก และไม่เป็นพิษ แต่ TiO2 มีข้อด้อย
คือมีแถบพลังงาน (Energy Band gap) ที่กว้าง และอัตราการกลับไปรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโฮล (electron-hole
recombination) ค่อนข้างสูง [4] สามารถใช้ได้กับแสง UV ได้เท่านั้น ทาให้เป็นข้อจากัดในเรื่องประสิทธิภาพจึงได้มีการ
พัฒนา TiO2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและการทางานของ TiO2 ให้สามารถใช้ร่วมกับแสง
จากหลอดไฟ LED หรือ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ในการสังเคราะห์ Catalyst ด้วยวิธี โซล-เจล (Sol-gel) โดยการเติม
ไนโตรเจน (N) ช่วยให้แถบพลังงานลดลงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแยกอิเล็กตรอนกับโฮลออกจากกันได้ดี และ
เติมฟลูออรีน (F) เพื่อสามารถดึงดูดตัวอิเล็กตรอนได้ดี รวมทั้งอิเล็กตรอนอิสระมีอายุเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟลูออลีนเป็น
สารในธาตุหมู่ 7 มีค่าอิเลคโตรเนกาทิวิตี (electronegativity) สูง [5,6] งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของลักษณะ
คุณสมบัติการดูดกลืนของ F-N doped TiO2 และการบาบัดสารโทลูอีน (Toluene) ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก
ออกซิเดชันโดยใช้ F-N doped TiO2 ภายใต้แสง UV-A
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฎิกริยา
การสั ง เคราะห์ F-N doped TiO2 ด้ ว ยเทคนิค โซล-เจล โดยใช้ส าร Titanium (IV) isoproxide , เอทานอล,
กรดไน-ตริ ก และน้ า ในอั ต ราส่ ว น 1:20:1:1 mol ratio ก าหนดเติ ม สารไนโตรเจนจาก Diethalanolaminec และ
เติมฟลูออรีน ในอัตราส่วน F:N เท่ากับ 0:0, 0:1, 5:0, 5:1 mol ratio ตามลาดับ จากนั้นนาสารละลายที่ได้ไประเหย
ที่อุณหภูมิห้องในที่มืด 24 ชั่วโมง และนาไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 90 นาที จากนั้นจึงนาไปเผาที่อุณหภูมิ
600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที [6]
2. การตรวจวัดลักษณะคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฎิกริยา
การตรวจวัดลักษณะคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของ F-N doped TiO2 ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคโซล-เจล
ในอัตราส่วน F:N เท่ากับ 0:0, 0:1, 5:0, 5:1 mol ratio ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer โดยตรวจวัดในช่ว ง
250 ถึง 800 นาโนเมตร ซึ่งแถบพลังงานสามารถคานวณค่าแถบพลังงาน จากสมการ (1) [7] ดังนี้
E = h = hc / 

(1)

E
=
quantum energy (J / s)
h
=
constant 6.625 x 10-34 J
ѵ
=
frequency (s-1)
c
=
speed of light 2.997 x 108 (m/s)

=
wave length (nm).
3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการบาบัดโทลูอนี
การศึกษาการบาบัดโทลูอีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A 15 W ความ
เข้มข้นเริ่มต้นของโทลูอนี เท่ากับ 100 ppm และใช้ F-N doped TiO2 ทาการเก็บตัวอย่างทุก ๆ 20 นาที โดยตรวจวัดหา
ค่าพื้นที่ใต้กราฟโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography, GC) แล้วนามาคานวณหาความเข้มข้น การ
ทดลองครัง้ นี้ได้กาหนดค่าพารามิเตอร์ของเครื่อง GC ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้วเิ คราะห์กา๊ ซโทลูอนี โดยเครื่องวิเคราะห์ GC
Parameters
Toluene
Detector
FID
Column
DB-WAX
30 m x 0.32 mm id x 0.25 um
Temp. Detector
275 o C
Oven
60 o C for 4 min, 60-140 o C at 10 o C/min and 200 o C for 4 min
ถังปฏิกิริยาที่ใช้ในการทดลองกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชันในการศึกษาครั้งนี้เป็นระบบ Batch
เป็นกล่องโลหะ ขนาด 23 x 50 x 15 cm3 โดยภายในถังปฏิกิริยาประกอบไปด้วย
1. แผ่นกระจกเงาจานวน 2 แผ่น ติดไว้ทั้งด้านบนและด้านล่างของถังปฏิกิริยา
2. หลอดแก้ว Quartz ขนาด OD = 4.5 cm ,ID = 3.9 cm ,L = 50 cm
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3. หลอดไฟ UV-A 15 W จานวน 1 หลอด เป็นแหล่งกาเนิดแสง
4. ภายในท่อ Quartz ใช้สาหรับบรรจุสาร F-N doped TiO2 ที่เคลือบบนกระจกขนาด 3 x 35 cm2
5. หลอดแก้ว Quartz เชื่อมต่อกับเครื่องวัดอุณหภูมิ และปั๊ม ดังภาพ

Mirror
UV-A Lamp
Sampling port
F-N doped TiO2

Injection port

Mirror
Thermo-Hygrometer
Pump
ภาพที่ 1 ถังปฏิกิริยาที่ใช้ในการทดลองกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ UV-vis ของไททาเนียมไดออกไซด์ที่เติมไนโตรเจนและฟลูออรีน

ภาพที่ 2 ผลตรวจวัดการดูดกลืนของช่วงความยาวคลื่นแสง
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จากภาพที่ 2 พบว่า N-doped TiO2 1 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio และ F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio
มีชว่ งการดูดกลืนช่วงความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 386, 368, 379 nm. ตามลาดับ ซึ่งช่วงการดูดกลืนช่วงความยาวคลื่น
แสงกว้างกว่า Un-doped TiO2
การตรวจวัดการดูดกลืนของช่วงความยาวคลื่นแสงจากเทคนิค UV-vis สามารถคานวณหาค่าแถบพลังงานได้
จากสมการ (1) ซึ่งได้คา่ แถบพลังงานแสดงดังตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า N-doped TiO2 1 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio
และ F, N-doped TiO2 5:1 mol ratio เท่ากับ 3.25, 3.27, 3.28 eV ตามลาดับ ดังนั้นมีช่วงความยาวคลื่นในดูดกลืนแสงที่
กว้างและมีค่าแถบพลังงานที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ Un doped TiO2 มีค่าแถบพลังงานเท่ากับ 3.82 eV
ตารางที่ 2 ค่าความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงและค่าแถบพลังงาน
ชนิดของตัวกลาง
ความยาวคลื่น (nm)
Un-doped TiO2
N-doped TiO 1 2mol ratio
F-doped TiO 25 mol ratio
F, N-doped TiO 25:1 mol ratio

325
386
368
379

แถบพลังงาน
(eV)
3.82
3.22
3.27
3.28

2. การบาบัดโทลูอนี กระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A

ภาพที่ 3 ผลการบาบัดโทลูอนี กระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A
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ภาพที่ 4 % Removal การบาบัดโทลูอนี กระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A
การศึ ก ษาการบ าบั ด โทลู อี น ด้ ว ยกระบวนการโฟโตแคตาไลติ ก ออกซิ เ ดชั น ภายใต้ แ สง UV-A 15 W
โดย UV-A มีความความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 320-400 nm. ซึ่งเป็นความยาวคลื่นแสงที่ตาเปล่า
มองเห็นได้ ใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของโทลูอีนในการศึกษา เท่ากับ 100 ppm และใช้ Un-doped TiO2, N-doped TiO2
1 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio และ F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio ทาการเก็บตัวอย่างทุก ๆ 20 นาที จากภาพที่ 3
พบว่าในช่วงเวลาที่ 40 นาทีแรกที่เปิดหลอดไฟสารโทลูอีนมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจึงทาให้เกิดปฎิกิริยาโฟโตแคตาไลติก
ออกซิเดชัน ลดลงเนื่องจากขณะที่มีการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดสาร intermediate ขึน้ ซึ่งสารพวกนี้จะเข้ายับยัง้ การย่อยสลาย
สารโทลูอนี ทาให้เกิดปฏิกิริยาได้น้อยลง โดยผลิตภัณฑ์ระหว่างเกิดปฏิกิริยาการบาบัดโทลูอีน คือ phenol, benzaldehyde
และ benzoic acid แต่ท้ายที่สุดปฏิกิริยาเคมีจะเปลี่ยนสภาพของก๊าซโทลูอีนออกมาในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้า
ภาพที่ 4 พบว่าประสิทธิ ภาพในการบาบัดโทลูอีน ของ Un-doped TiO2, N-doped TiO2 1 mol ratio, F-doped
TiO2 5 mol ratio และ F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A
พบว่า N-doped TiO2 1 mol ratio, F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio ,Un-doped TiO2 เท่ากับ 63%,
84%,77%, 16% ตามลาดับ ที่เวลา 110 นาที ซึ่ง F-doped TiO2 5 mol ratio สามารถบาบัดโทลูอีนได้ประสิทธิภาพได้ดี
ที่สุด ที่เวลา 110 นาที

วิจารณ์และสรุปผล
การสังเคราะห์ F-N doped TiO2 ด้วยวิธีโซล-เจล พบว่า N-doped TiO2 1 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol
ratio และ F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio มีช่วงการดูดกลืนช่วงความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 386, 368, 379 nm. และ
มีค่าแถบพลังงาน เท่ากับ 3.22, 3.27, 3.28 eV ตามลาดับ ซึ่งมีช่วงการดูดกลืนช่วงความยาวคลื่นแสงกว้างกว่าและ
ค่าแถบพลังงานแคบลงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ Un doped TiO2 มีค่าแถบพลังงานเท่ากับ 3.82 eV ดังนัน้ การเจือเติม
ไนโตรเจนและฟลูออรีนลงในไททาเนียมไดออกไซด์ ทาให้ช่องว่างระหว่างชั้นแถบวาเลนซ์กับแถบการนาไฟฟ้าลดลง
หรือแถบพลังงานของอิเล็กตรอนแคบลง การศึกษาการบาบัดโทลูอีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน
ภายใต้แ สง UV-A ที่ ค วามเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้น ของโทลู อี น เท่ า กั บ 100 ppm พบว่า ประสิ ทธิ ภ าพในการบาบั ด โทลูอีน
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ของ F-doped TiO2 5 mol ratio และ F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio สามารถการบาบัดโทลูอีนได้ดีที่สุด โดยคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของ F-doped TiO2 5 mol ratio และ F, N-doped TiO2 5:1 mol ratio เท่ากับ 84% และ 77%
ตามล าดั บ ที่ เ วลา 110 นาที ดั ง นั้ น ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ เ จื อ เติ ม ไนโตรเจนและฟลู อ อรี น ถู ก กระตุ้น ด้ ว ยแสง
อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมา และเคลื่อนที่จากแถบวาเลนซ์ไปสูแ่ ถบการนาไฟฟ้าทาให้อเิ ล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่
ได้ ง่ า ยขึ้น รวมทั้ ง ดึ ง ดู ด ตั ว อิเล็ ก ตรอนได้ ดี ขึ้น และอิเล็ ก ตรอนอิส ระมีอ ายุ เพิ่ม ขึ้น ทาให้ ประสิ ทธิ ภ าพการก าจัด
โทลูอนี จึงเพิ่มมากขึน้
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ผลของวิธีการแปรรูปต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อลาไยกรอบ
Effect of processing methods on quality changes of crispy Longan
รัชชานนท์ วงศ์จันทรา1 และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 1*
Ratchanin Wongchantra1 and Rittichai Assawarachan 1*
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของการแปรรูปเนื้อลาไยกรอบด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น
การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MWD) การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD) และการทอด
สุญญากาศ (VF) ต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพของเนื้อลาไยกรอบคุณลักษณะเนื้อลาไยกรอบ เช่น ค่า
ความชืน้ สุดท้าย การระเหยน้า และสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี CIE - L*a*b* จากผลการศึกษาว่าเนื้อ
ลาไยกรอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าความชืน้ สุดท้าย ปริมาณน้าอิสระ และ
สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี CIE - L*a*b* ด้วยค่าพารามิเตอร์ (b*) และค่าความแตกต่างสีโดยรวม
(TCD) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยเนื้อลาไยกรอบด้วยวิธีการ
แปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟมีค่าความสว่าง (L*) และมีความเป็นสีแดงมากที่สุด (a*) เนื้อลาไยกรอบด้วย VF มี
อัตราการระเหยน้าได้มากกว่าเนื้อลาไยกรอบจากเทคโนโลยี MWD และ FD ที่ 5.89 และ 23.57 เท่า
ตามลาดับ
คาสาคั:: เนื้อลาไย, คลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ, การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง, การทอดสุญญากาศ

Abstract
The research objective of this study is to investigated the effect of processing methods on crispy longan
namely microwave vacuum drying (MWD), freeze drying (FD) and vacuum frying (VF). The quality of crispy longan
were compared by final moisture evaporation rate and optical property in CIE - L*a*b* system The results showed
that one way ANOVA of final moisture evaporation rate and total color different (TCD) are not significantly different
(P < 0.05). The crispy longan processed by MWD had the highest darkness value and redness value. The
evaporation rate of crispy longan processed by VF was more than that processed by MWD and FD as 5.89 and
23.57 times, respectively,
Keywords: crispy longan, microwave vacuum, drying freeze, drying vacuum frying,
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บทนา
ลาไย (Dimocarpus longan) เป็นไม้ผลที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จังหวัดเชียงใหม่และลาพูน ผลผลิตของลาไยสามารถส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศทั้งในรูปของผลสด อบแห้ง
แช่แข็ง และลาไยกระป๋อง ซึ่งสร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาท การแปรรูปลาไยในปัจจุบันนั้นสามารถแปรรู ป
ผลผลิตได้เพียง 10-15 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณของผลผลิต การแปรรูปลาไยอบแห้งสีทองเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ เวลาใน
การแปรรูปต่อครั้ง 30-35 ชั่วโมง จึงสามารถแปรรูปผลผลิตลาไยสดได้เพียง 3เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักเปียก) เท่านั้น
ดังนัน้ แนวทางสาคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อลาไยเพื่อเป็นขนม
ขบเคีย้ ว ซึ่งมีมูลค่ามางการตลาดที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ลาไยชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เนือ้ ลาไยกรอบ
สาหรับรับประทานด้วยเทคโนโลยี 3 วิธี ได้แก่ การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MWV) การอบแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง (FD) และการทอดสุญญากาศ (VF) เพื่อใช้แปรรูปเนื้อลาไยเพื่ อเป็นแนวทางที่สาคัญอย่างยิ่งใน
การแก้ไขปัญหาราคาลาไยตกต่า หรือปริมาณลาไยล้นตลาด (รัชชานนท์ และคณะ, 2560)
ปัจจุบันการแปรรูปด้วย MWD ได้ถูกนามาใช้ในการแปรรูปผลิตเนื้อลาไยกรอบ โดยการอบแห้งแบบสองขั้นตอน
ได้แก่ การนาเนื้อลาไยสดมาอบแห้งเป็นเนื้อลาไยสีทอง และนาเข้าสู่การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ
เป็นการเหนี่ยวนาความร้อนจากภายในโมเลกุลจนเนื้อลาไยเกิดการพองตัว FD เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปโดยการลด
อุณหภูมิเนื้อลาไยจนโมเลกุลน้าเปลี่ยนเป็นผลึกน้าแข็ง (ลดอุณหภูมิต่ากว่า -20 องศาเซลเซียส) และจากนัน้ ลดความดัน
ลงภายใต้สภาวะสุ ญญากาศจนผลึ กน้าแข็ งเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงเป็ นไอและระเหยออกจากเนื้อล าไย ในขณะที่ VF
ถูกนามาใช้ในการแปรรูปลาไยอบกรอบด้วยการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศมีข้อดีจากการที่มีออกซิเจนน้อยมากใน
ระบบทาให้เกิดการออกซิเดชันต่าในน้ามัน ส่งผลต่อจุดเดือดมีค่าลดลง สามารถใช้ความร้อนอุณหภูมิต่ากว่า 100 องศา
เซลเซียสส่งผลผลิตภัณฑ์แปรรูปจึงมีคุณภาพด้านกลิ่น สี และรสชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิม และมีสมบัติทางเคมี
กายภาพ เทคโนโลยีการทอดในระบบสภาวะสุญญากาศสามารถใช้ในการทอดผลไม้ที่ปริมาณน้าตาลสูงและผักสดที่มี
ปริมาณน้ามากให้มีความกรอบเพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารขบเคี้ยว ช่วยลดการไหม้ของน้าตาล และเปลี่ยนสภาพเป็นคาราเมล
(caramel) ในสถานะของแข็งซึ่งจะเป็นผลึกที่กันการระเหยน้าออกจากโครงสร้างเซลล์ (เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ , 2555)
การทอดที่อุณหภูมิต่า ลดการเกิดปฏิกิริยา hydration ของน้ามัน ทาให้ไตรกลีเซอร์ไรด์ในน้ามัน สลายตัวเป็นกรดไขมัน
อิสระน้อยลง นอกจากนั้นการทอดในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยมากในระบบ ทาให้เกิดการออกซิเดชั นของลิพิด (lipid
oxidation) น้อยกว่าการทอดในสภาวะปกติ การทอดสุญญากาศเป็นกระบวนการทอดอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทและมี
การลดความดันลงให้ต่ากว่าความดันบรรยากาศ ส่วนใหญ่จะต่ากว่า 50 ทอร์ หรือ 6.65 กิโลปาสคาล ซึ่งจะทาให้จุด
เดือดของทั้งน้ามันที่ใช้ทอดและน้าในอาหารลดลง ทาให้น้าในอาหารสามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิต่าลง (Garayo et al.,
2002) การทอดสุ ญญากาศสามารถลดปริ มาณน้ามันในผลิ ตภัณฑ์ลงได้ ช่วยรักษาสี และกลิ่นที่ เป็นธรรมชาติ ของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการทอดที่อุณหภูมิต่าและช่วยลดการสัมผัสกับออกซิเจนในระหว่างกระบวนการทอด อีกทั้งยังช่วย
ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ามันที่ใช้ในการทอดได้ดีกว่าการทอดในสภาพบรรยากาศปกติ (Shyu et al., 1998)
นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดสารอะคริลาไมด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย (Garayo et al., 2002)
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้ เพื่อเปรียบเทียบวิธีการแปรรูปเนื้อลาไยสาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว
เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของค่าความชื้นสุดท้าย ปริมาณน้าอิสระ ปริมาณไขมันทั้งหมด และสมบัติเชิงทัศนศาสตร์
(Optical properties) ในระบบสี CIE-L*a*b* เพื่ อเป็ นแนวทางในการน าสู่ การศึ ก ษานวั ตกรรมการแปรรู ปเนื้ อ ล าไย
และนาไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่าง
ตัวอย่างเนื้อลาไยจากการศึกษานี้เป็นลาไยสายพันธ์อีดอ เกรด A ซึ่งหาซื้อในแถบจังหวัดเชียงใหม่ นามาล้าง
และคว้านเม็ดในออก จากนั้นาไปล้างทาความสะอาด และนาไปแปรรูปด้วยเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุอปุ กรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีแบ่งวิธีการเปรียบเทียบด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อลาไยกรอบแบบต่าง ๆ
ดังมีรายละเอียดดังนี้
การอบแห้งด้วยคลืน่ ไมโครเวฟ (Microwave vacuum drying, MWD)
นาเนื้อลาไยอบแห้งสีทองที่มีความชื้นเริ่มต้น 80 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักเปียก) จากนั้นนาไปเข้าเครื่องอบแห้งด้วย
คลื่ นไมโครเวฟสุ ญญากาศ (March Cool Industry, Thailand) โดยใช้ หั วจ่ ายคลื่ นไมโครเวฟ (แม๊ กนิ ตอล)ขนาดก าลั ง
การผลิต 800 วัตต์ จานวน 3 หัวจ่าย อบแห้งจนเนื้อลาไยมีค่าความชื้นสุดท้ายต่ากว่า 3 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักเปียก)
การทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Drying, FD)
นาเนื้อลาไยสดที่คว้านเม็ดและล้างทาความสะอาด มีความชื้นเริ่มต้น 80 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักเปียก) จากนั้น
นาไปเข้าเครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (CHRIST, UK) ลดอุณหภูมิเหลือ –20 องศาเซลเซียส จากนั้นระเหิดน้าออก
จนเนื้อลาไยมีคา่ ความชื้นสุดท้ายต่ากว่า 3 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักเปียก)
การทอดสุ::ากาศ (Vacuum Frying, VF)
เนื้อลาไยสดที่คว้านเม็ดและล้างทาความสะอาด มีความชื้นเริ่มต้น 80 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักเปียก) จากนั้นนาไปเข้า
เครื่องทอดด้วยระบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีจนเนื้อลาไยมีคา่ ความชื้นสุดท้ายต่า
กว่า 3 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักเปียก) โดยเครื่องทอดสุญญากาศได้ทาการพัฒนาโดย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรแม่โจ้ภายใต้โครงการ

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายเครื่องแปรรูปเนื้อลาไยกรอบแบบต่างๆ (ก) เครื่องอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ (ข) เครื่อง
ทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ค) เครื่องทอดสุญญากาศ
การวิเคราะห์สถิติ
การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม SPSS เวอร์ ชั่ น 20 โดยท าการทดสอบ One – way analysis of
variance (ANOVA) และ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธีของ Duncan New’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
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การวิเคราะห์ความชืน้ สุดท้าย และปริมาณน้าอิสระ
การวิเคราะห์ความชื้นเริ่มต้นของเนื้อลาไยด้วยวิธีมาตรฐาน (AOAC, 2010) ใช้เนื้อลาไย จานวน 5.0 กรัม ใส่ในถ้วย
อะลูมิเนียมขนาด 3 ออนซ์ ที่ผ่านการอบเพื่อไล่ความชื้น จานวน 25 ตัวอย่าง และทาการทดลองจานวน 3 ซ้า จากนั้น
นาไปอบแห้งด้วยตู้อบแห้งด้วยลมร้อน (500/108I, Memmert, Germany) ที่อุณหภูมิ 105±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง จากนั้นนาเนื้อลาไยสดแปรรูปเนื้อลาไยกรอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบ
สุญญากาศ (MWD) การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD) และการทอดสุญญากาศ (VF) ตามลาดับ นาเนื้อลาไยกรอบมา
ตรวจวัดค่าความชื้นสุดท้ายด้วยเครื่องวัดความชื้นระบบหลอดฮาโลเจน (METTLER TOLEDO, USA) และนาตัวอย่างไปบด
และร่ อนด้ วยตาแกรงขนาดความละเอี ยด 20 เมซ แล้ วน าไปวั ดปริ มาณน้าอิ สระ ด้ วยเครื่องวั ดปริ มาณน้ าอิ ส ระ
(AQUALAB, series 3) ภาพ 2 และ 3 แสดงขั้นตอนการวัดค่าความชื้นสุดท้าย และการหาปริมาณน้าอิสระของลาไยกรอบ

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 2 การวัดค่าความชื้นสุดท้ายด้วยเครื่องหาความชืน้ ระบบหลอดฮาโลเจน

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 3 ภาพถ่ายแสดงขัน้ ตอนการวัดปริมาณน้าอิสระของลาไยกรอบ
สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี CIE - L*a*b*
วัดค่าสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของเนื้อลาไยสดด้วยเครื่อง CR-400 chroma meter (Model: Konica Minolta; Japan)
วัดค่าความสว่าง (L*-value) ค่าความเป็นสีแดง-เขียว (a*-value), ค่าความเป็นสีเหลือง-น้าเงิน (b*-value) ของเนื้อ
ลาไยสด และเนื้อลาไยกรอบด้วยวิธีต่าง ๆ จากนัน้ นาค่าสีวิเคราะห์คา่ ความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) ตามสมการที่ (1)
TCD 

( L *  L0 )2  (a *  a0 )2  (b *  b0 )2

(1)

เมื่อ L0, a0, b0 คือสมบัตเิ ชิงทัศนศาสตร์ของเนื้อลาไยสด และ L* a* b* คือสมบัตเิ ชิงทัศนศาสตร์ของเนื้อลาไยกรอบ
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การวิเคราะห์ปริมาณไขมันทัง้ หมด
การวิเคราะห์ปริมาณไขมันด้วยวิธีโดยตรง (direct extraction methods) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Tecator AB
Soxtec System HT 1043 Extraction Unit., Brighton, Missouri, United States.) เริ่มจากชั่งน้าหนักของ flask สกัดไขมัน
แล้วจดน้าหนักที่แน่นอนไว้ แล้วชั่งตัวอย่างอาหาร 5 กรัม ใส่ลงใน thimble เติมปิโตรเลียมอีเทอร์ลงใน flask สาหรับ
สกัดไขมัน 150 มิลลิลิตร จากนั้นนา thimble ใส่ลงไป แล้ววาง flask ลงในเครื่องสกัดไขมัน ทาการสกั ดประมาณ
2 ชั่วโมง แยกเอา flask ออกจากเครื่องสกัด แล้วใช้คีมคีบ thimble ที่ใส่ตัวอย่างอาหารออกจาก flask หลังจากนัน้ นา
flask ไประเหยเอาปิโตรเลียมอีเทอร์ออก แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนกว่าตัวทาละลายจะระเหย
หมด จากนั้นทิง้ ให้เย็นในโถดูดความชืน้ แล้วชั่งน้าหนัก (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน

ผลการศึกษา
คุณลักษณะของเนื้อลาไยกรอบด้วยการแปรรูปวิธตี า่ ง ๆ
ผลการศึกษาค่าความชืน้ สุดท้าย และปริมาณน้าอิสระของเนื้อลาไยกรอบมีค่าเท่ากับ 3.081.06, 3.560.87,
3.560.87 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักเปียก) และ 0.3240.082, 0.3810.092, 0.2840.052 ของวิธีการแปรรู ป ด้ ว ย
วิธี ก ารอบกรอบด้ วยคลื่น ไมโครเวฟระบบสุ ญญากาศ (MWD) การอบแห้ ง แบบแช่เยือกแข็ ง (FD) และการทอด
สุญญากาศ (VF) ตามลาดับ แต่อัตราการระเหยน้ามีค่าเท่ากับ 0.280.07, 0.070.00, 1.650.04 กรัมต่อชั่วโมง
โดยอัตราการระเหยน้าด้วยวิธี VF มีค่ามากกว่าวิธีการแปรรูปด้วย MWD และ FD ที่ 5.89 และ 23.57 เท่า เนื่องจาก
วิธี VF นัน้ มีการใช้น้ามันเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแปลงความร้อน ซึ่งน้ามันปาล์มมีคา่ ความจุดความร้อนสูงกว่า
อากาศซึ่งเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนของวิธี MWD และ FD มากกว่า 1350-1500 เท่า อย่างไรก็ตาม
เนื้อลาไยกรอบด้วยวิธี VF นัน้ มีข้อจากัดในเรื่องปริมาณน้ามันที่หลงเหลือ ในการศึกษานีพ้ บว่ามีปริมาณไขมันทั้งหมด
เท่ากับ 15.633.13 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เนื้อลาไยกรอบด้วยวิธี MWD และ FD ไม่มปี ริมาณน้ามันเลย (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของเนื้อลาไยกรอบ และปริมาณไขมัน
วิธีการแปรรูปลาไยกรอบ
ความชื้นสุดท้าย
การระเหยน้า
% (น้าหนักเปียก) (กรัมต่อชั่วโมง)
คลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ
3.081.06% A
0.280.07B
การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
3.560.87% A
0.070.00A
การทอดสุญญากาศ
3.560.87% A
1.650.04C

ปริมาณน้า
อิสระ
0.3240.082 A
0.3810.092 A
0.2840.052 A

ปริมาณไขมัน
0
0
15.633.13%

หมายเหตุ: 1. ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยของการทดลอง 3 ซ้า ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. A, B, C คือค่าสีเฉลี่ยที่มีตัวอักษรอังกฤษตามหลังอย่างน้อยหนึ่งตัวซ้ากัน ในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยการวิเคราะห์แบบ Duncan’s New Multiple Range ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี CIE - L*a*b* ของลาไยกรอบด้วยวิธีการ
แปรรูปด้วย MWD, FD และ VF มีค่าพารามิเตอร์ (b*) และค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) มีค่าในช่วง 12.4-15.8
และ 15.2-25.7 โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อพิจารณาค่าความ
สว่างพบว่าเนื้อลาไยกรอบด้วยวิธี MWD มีค่าน้อยที่สุด เนื่องจากวิธีการแปรรูป MWD เกิดความร้อนสูงตลอดการ
อบแห้งของเหลวที่แพร่ออกมาเคลือบเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเคมีอย่างรุ่นแรง เร่งการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสี
น้าตาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ (non enzymatic browning reaction) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลน้าตาลด้วย
ความร้อนสูง และมีการเกิดพอลิเมอร์ (polymerization) ของสารประกอบคาร์บอนได้เป็นสารที่มีกลิ่นและรสเฉพาะตัว
เรียกปฏิกิริยาว่าคาราเมลไรเซชั่น (caramelization) ส่งผลให้เกิดสีคล้าที่มากกว่า (ค่าความสว่างน้อ ยสุด ) และมี
ค่าความเป็นสีแดงมากที่สุด
ตารางที่ 2 สมบัตเิ ชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี CIE - L*a*b* ของลาไยกรอบด้วยเทคนิคการแปรรูปแบบต่างๆ
วิธีการแปรรูปลาไยกรอบ
L*-value
a*-value
b*-value
TCD
คลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ
34.3±2.7 A
22.4±6.1 B
14.9±2.6 A
25.7±4.7 A
การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
49.3±3.87 C
3.7±2.7 A
12.4±2.8 A
15.2±7.1 A
การทอดสุญญากาศ
40.2±3.34 B
16.4±1.8 B
15.8±4.3 A
20.8±7.4 A
หมายเหตุ: 1. ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยของการทดลอง 3 ซ้า ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. A, B, C คือค่าสีเฉลี่ยที่มีตัวอักษรอังกฤษตามหลังอย่างน้อยหนึ่งตัวซ้ากัน ในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ แบบ
Duncan’s New Multiple Range ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

สมบัตเิ ชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี CIE - L*a*b* ของลาไยกรอบด้วยวิธี VF นัน้ มีค่าความสว่าง และค่าความ
เป็นสีแดงเท่ากับ 40.2±3.34 และ 16.4±1.8 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการที่เนื้อลาไยได้รับความร้อนจนเกิด การเร่งการ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ เช่นเดียวกับวิธีของ MWD แต่เนื่องจากการใช้น้ามันเป็น
ตัวกลางในการเกิดความร้อนทาให้สามารถการถ่ายเทพลังงานหรืออุณหภูมิถ่ายโอนความร้อน และควบคุมอุณหภูมิ
ได้ดีกว่าวิธี MWD รวมทั้งไม่เกิดปรากฎการณ์การเกิด over burn จากบริเวณที่เป็น hot spot ของวิธี MWD ในขณะที่
วิธี FD เป็นวิธีที่สามารถรักษาสมบัตเิ ชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี CIE - L*a*b* ของลาไยกรอบได้ใกล้เคียงกับเนื้อลาใย
สดมากที่ สุด แต่วิธี FD นั้น มีอั ต ราการระเหยน้าที่ต่ ามาก และส่ ง ผลต่อ ปริ มาณพลั งงานที่ ใช้ในการแปรรู ป ซึ่ งมี
ค่ามากกว่าวิธี VF ถึง 700-800 เท่า ดังนั้นวิธีแปรรูปเนื้อลาไยกรอบด้วยวิธี VF เป็นวิธีที่มีความเหมาะสม ทั้งด้าน
การผลิตซึ่งสามารถอธิบายถึงต้นทุนการผลิต และรักษาสมบัตเิ ชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี CIE - L*a*b* ได้เป็นอย่าง
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อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถแปรรูปได้ เป็ นจานวนมาก สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Yamsaengsung et al.,
(2011) และ Da Silva, and Moreira (2008) ตามลาดับ ภาพ 5 แสดงภาพถ่ายเนื้อลาไยกรอบด้วยเทคโนโลยีการแปร
รูปแบบต่าง ๆ ของการแปรรูปเนื้อลาไยกรอบด้วยวิธี MWD, FD และ VF ตามลาดับ

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 5 ภาพถ่ายเนื้อลาไยกรอบด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปแบบต่างๆ (ก) เครื่องอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
สุญญากาศ (ข) เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ค) เครื่องทอดสุญญากาศ

วิจารณ์ และสรุปผล
ผลกระทบของการแปรรูปเนื้อลาไยกรอบด้วยแปรรูปแบบต่างๆ เช่น การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบ
สุญญากาศ (MWD) การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD) และการทอดสุญญากาศ (VF) พบว่าค่าความชื้นสุดท้าย
ปริมาณน้าอิสระมีค่าในช่วง 2.53- 3.56 % (น้าหนักเปียก) และ 0.284-0.324 ในขณะที่ค่าพารามิเตอร์ (b*) และ
ค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) มีค่าในช่วง 12.4-15.8 และ 15.2-25.7 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เนือ้ ลาไยกรอบด้วยวิธีการแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟมีค่าความสว่าง-คล้า (L*) และ
มีความเป็นสีแดงมากที่สุด (a*) เนื้อลาไยกรอบด้วย VF มีอัตราการระเหยน้าได้มากกว่าเนือ้ ลาไยกรอบจากเทคโนโลยี
MWD และ FD ที่ 5.89 และ 23.57 เท่าตามลาดับ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ใช้น้ามันพืชเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนส่งผลให้มีอัตราการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่าวิธีการแปรรูปด้วย MWD และ FD ดังนัน้ วิธีการแปรรูปด้วย VF
จึงเป็นแนวทางที่นา่ สนใจในการแปรรูปเนื้อลาไยกรอบในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจาลองทางอุทกวิทยาเพื่อศึกษา
การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ลุ่มน้าคลองวังเจ้า
จังหวัดกาแพงเพชร
Application of geographic information system with a hygrological model for the
investigation of land use on runoff and suspended sediment in Khlong Wang
Chao watershed Kamphaeng Phet province
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์1* สินภี า บัวสรวง2 นเรศ ขาเจริญ1 นิภารัตน์ สุขเล็ก3 นพรัตน์ ไชยวิโน1
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ1 ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล4 และศิรประภา มีรอด4
Banchongsak Faksomboon1 * Sineepa Buasruang2 Nares Khamcharoen1 Nopparut Chaivino1 Wilailak
Suanmali1 Saksri Sanyacharernkul3 Siraprapa meerod3 and Niparat Suklek4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS)
ร่วมกับแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ลมุ่
น้าคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชร โดยการประยุกต์ใช้แบบจาลองทางอุทกวิทยา (Soil and Water Assessment Tool;
SWAT) ในการประเมินปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2560
และสอบเทียบความถูกต้องของแบบจาลองจากข้อมูลการตรวจวัด โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ตัวกาหนด (R2)
ความแม่นยาของแบบจาลอง (NSE) และร้อยละของความแตกต่าง (MSE) ผลการศึกษา พบว่า ลุ่ม น้าคลองวังเจ้ามี
ขนาดพื้นที่เท่ากับ 273.74 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้าท่ารวม เท่ากับ 38.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเดือนพฤษภาคมมี
ปริมาณน้าท่าสูงสุดเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและน้าท่าต่าสุดในเดือนมีนาคม เท่ากับ 1.53 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ส่วนปริมาณตะกอนแขวนลอยรวม เท่ากับ 41.274 ตัน ซึ่งเดือนพฤษภาคมมีปริมาณตะกอน
แขวนลอยสูงสุด เท่ากับ 18.641 ตันต่อเดือน และต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 2.457 ตันต่อเดือน ส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เหมาะสม พบว่า ปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยรวม เท่ากับ 43.01 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
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ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานภูมิสารสนเทศ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร 10210
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14.958 ตัน ซึ่งเดือนพฤษภาคมมีปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยสูงสุด เท่ากับ 12.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
และ 5.641 ตันต่อเดือน ต่าสุดเดือนมีนาคม เท่ากับ 2.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และ 0.914 ตันต่อเดือน
คาสาคั:: ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์, แบบจาลองทางอุทกวิทยา, การใช้ประโยชน์ที่ดนิ , น้าท่า, ตะกอนแขวนลอย

Abstract
The objective of this study was to apply application of Geographic Information System (GIS) with a
mathematical model for the investigation of land use on runoff and suspended sediment in Khlong Wang Chao
Watershed (KWCW). The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model was applied in order to estimate amount
of the runoff and suspended sediment from February 2017 to July 2017. The reliability of the model was calibrated
with the observed measurement data. The goodness of the calibration result were assessed based on the
coefficient of determination (R2 ) , Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) and mean squared error (MSE). The
results obtained from this study showed that the KWCW area was 273.74 km2, the total runoff was 38.24 MCM.
In May, the maximum runoff was 15.74 MCM and minimum runoff in March was 1.53 MCM. The total suspended
sediment was 41.274 tons. In May, the maximum suspended sediment was 18.641 tons/month and minimum
suspended sediment in February was 2 . 4 5 7 tons/month. The results of suitable land use area showed that the
total runoff and suspended sediment were 43.01 MCM and 14.958 tons. In May the maximum runoff and
suspended sediment were 12.54 and 5.641 tons/month and minimum in March were 2.54 and 0.914 tons/month.
Keywords: Geographic information system, Hydrological model, Land use, Runoff, Suspended sediment

บทนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันจานวน
ประชากรภายในประเทศมีเพิ่ม มากขึ้น และมีแ นวโน้ม เพิ่ม สู ง ขึ้น อย่างต่อ เนื่อ งจึ ง ทาให้ มีค วามต้อ งการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความสาคัญและจาเป็นสาหรับทุกสรรพสิ่ง ปัจจุบันมนุษย์ใช้นาในการด
้
ารงชีวิตในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นทางด้านการ
ทาการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นต้น การนา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการพัฒนาโดยปราศจากการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมกับ
สมรรถนะของดิ น การตั ด ไม้ทาลายป่ า ฯลฯ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาต่อ ระบบนิเ วศและสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกพื้นที่ตน้ น้า เพื่อทาการเกษตรในพืน้ ที่สูง
สอดคล้องกับ (อรอิงค์ , 2551) การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศหรือเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์โดยปราศจากการบริหารจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน
การตัดไม้ทาลายป่า การบุกรุกพื้นที่ต้นน้า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ฯลฯ นับวันจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นตาม
จานวนของประชากรที่เพิ่มขึ้น ลุ่มน้าคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชรเป็นหนึ่งในลุ่มน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่
ยังคงสภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันมีชุมชนเข้ามาอาศัยและเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทการทาเกษตรกรรมในพื้นที่สูง การบุกรุกพื้นที่ต้นน้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อปริมาณน้าท่า ปริมาณตะกอน สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม โดยในการศึกษาได้ประยุกต์ใช้แบบจาลอง
อุทกวิทยาดินและน้า (Soil and Water Assessment Tool; SWAT) ซึ่งแบบจาลองสามารถใช้ในการทานายผลกระทบ
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ของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ต่อทรัพยากรน้าได้หลากหลาย เช่น ปริมาณน้าท่า ปริมาณตะกอนแขวน คุณภาพน้า สารเคมี
ที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรรมหรือชุมชนที่อยู่อาศัย ระบบชลประทาน เป็นต้น รวมถึงแนวทางการจัดการพื้นที่ลุ่มน้าได้
(Neitsch et al., 2011) สอดคล้องกับ ปิยวัฒน์ (2556) กล่าวว่า แบบจาลอง SWAT ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการประเมิน
ปริมาณน้าท่าและปริมาณตะกอนภายในพื้นที่ลุ่มน้าขนาดใหญ่โดยสามารถคานวณเป็นรายวันต่อเนื่องตามระยะเวลา
ที่ยาวนานได้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ที่สง่ ผลต่อปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอย
ของพื้นที่ลุ่มน้าคลองวังเจ้า พร้อมทั้งนาผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รวมถึงป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมลงจนเป็นปัญหาต่อสิ่งมีชีวติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
อุปกรณ์หลักที่ใช้สาหรับการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)
โดยติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 แบบจาลองประเมินอุทกวิทยา (Soil and Water Assessment Tool;
SWAT) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System; GIS) โปรแกรม Microsoft Office 2013
โปรแกรม Edit Plus Text Editor ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลปริมาณน้าท่า ข้อมูลตะกอนแขวนลอย
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานของการศึกษาที่สาคัญดังนี้
การรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยข้อมูลแบบจาลองความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model; DEM) ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2559 ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชรนามา
วิเคราะห์และจัดรวมกลุ่ มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีความเหมือ นและคล้ายคลึงกั นให้อ ยู่ในกลุ่ มหรือ ชนิด
เดี ย วกั น ข้ อ มู ล ชุด ดิ น และการกระจายตั ว ของดิ น ชุด ต่า ง ๆ ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (2545) ข้ อ มู ล ปริ ม าณตะกอน
แขวนลอยที่ได้จากการลงพื้นที่ตรวจวัดจริงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชร (ข้อมูลรายเดือน)
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณฝน ข้อมูลอุณหภูมิอากาศ (ต่าสุด – สูงสุด) จากกรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งแบบจาลอง SWAT จะมีการทางานร่วมกับโปรแกรม GIS ในการจาลองลักษณะทางอุทกวิทยา
และการประเมินผลกระทบของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่ลมุ่ น้าคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประเมินด้วยแบบจาลอง SWAT
ลาดับ
รายละเอียด
ลักษณะข้อมูล
1
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
GIS file
2
ข้อมูลกลุม่ ชุดดิน
GIS file
3
ข้อมูลเส้นทางลาน้า
GIS file
4
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
GIS file
5
ข้อมูลปริมาณน้าท่า
Excel file
6
ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอย
Excel file

แหล่งที่มา
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมแผนที่ทหาร
กรมอุตุนยิ มวิทยา
การตรวจวัดจริง
การตรวจวัดจริง
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การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอย
ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจวั ด จากการลงพื้ น ที่ จ ริ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการเป็ น ฐานข้ อ มู ล การปรั บ เที ย บ/ทดสอบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบจ าลอง SWAT และ 2) การประเมิ น ผลปริ ม าณน้ าท่ า และตะกอนแขวนลอยด้ ว ยแบบจ าลอง SWAT โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนการศึกษาดังนี้ (ภาพที่ 1)
Data collection
- Physical characteristics
- Soil group and soil properties
- Suspended sediment
DEM

Land use

- Streamflow
- Land use
- Meteorology
Soil

Meteorology

Hydrological response units (HRUs)
Arc GIS

SWAT model

Analysis and evaluation
- Streamflow
- Suspended sediment
Actual data
Measurement data

Verification and calibration of
the SWAT model
No

Adjusting the coefficient
of parameters

Yes
Based on statistics
(R2, MSE, NSE)

Accuracy and suitability
of SWAT model

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการศึกษา
1. การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้าท่ า รายเดือ นที่ ไ ด้ จ ากการตรวจวั ด จากการลงพื้น ที่ จ ริ ง โดยตรวจวั ด
ความเร็วของกระแสน้าและพื้นที่หน้าตัดของลาน้าเพื่อใช้ในการคานวณหาปริมาณน้าท่าบริเวณจุดออกน้า (Outlet)
ของลุ่มน้าคลองวังเจ้า จานวน 1 จุ ดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 ผลที่ได้ใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลที่ได้จากแบบจาลอง SWAT ให้มีความใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดมากที่สุด
ก่อนนาแบบจาลองที่ได้ไปประยุกต์ใช้
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนที่ได้จากการตรวจวัดของการลงพื้นที่จริง โดยการ
เก็บตัวอย่างปริมาณตะกอนแขวนลอยใส่ขวดเก็บตัวอย่างบริเวณจุดออกน้า (Outlet) ของลุ่มน้าคลองวังเจ้า จานวน
1 จุ ด ในช่ว งเดือ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดือ นกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 และน ากลั บมาวิเ คราะห์ ห าปริ ม าณตะกอนใน
ห้องปฏิบัตกิ าร ผลที่ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลที่ได้จากแบบจาลอง SWAT ให้มีความใกล้เคียง
กับค่าที่ได้จากการตรวจวัดมากที่สุดก่อนนาแบบจาลองที่ได้ไปประยุกต์ใช้
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3. การประเมินผลปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยด้วยแบบจาลอง SWAT ประกอบด้วยการนาเข้าข้อมูล
2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การนาเข้าข้อมูลทางด้านกายภาพเชิงพื้นที่ และ 2) การนาเข้าข้อมูลในรูปแบบของตารางข้อมูล
โดยมีขนั้ ตอนและรายละเอียดในการวิเคราะห์ดังนี้
ก. การกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
โดยการนาเข้าข้อมูล DEM ซึ่งถูกแปลงให้เป็นข้อมูลในรูปแบบของราสเตอร์หรือเป็นข้อมูลในรูปของกริดเซลล์รูป
เหลี่ยม โดยข้อมูล DEM จะใช้ในการประเมินสภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษาได้หลายประเภท เช่น การสร้าง
เส้นทิศทางการไหลของน้า การสร้างระดับความลาดชันของพื้นที่ การสร้างผลรวมของการไหลสะสมของน้า การสร้าง
ระบบโครงข่ายลาน้าภายในพื้นที่ลมุ่ น้า การสร้างขอบเขตพื้นที่ลมุ่ น้าหรือพื้นที่ศึกษา จุดออกของน้า (Outlet) เป็นต้น
ข. การกาหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
โดยรวมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันจัดให้อยู่ใน
กลุ่ ม หรือ ประเภทเดี ย วกัน พร้ อ มทั้ ง ก าหนดรหัส ตั วอั กษรหลั ก 4 ตั ว (A - Z) ให้ กั บกลุ่ม หรือ ประเภทของการใช้
ประโยชน์ที่ดินนั้น ๆ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินหลักของแบบจาลอง SWAT
เพื่อให้ขอ้ มูลดังกล่าวมีการเชื่อมโยงตรงกันระหว่างข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในพื้นที่ศึกษาและข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ของข้อมูลพืน้ ฐานของแบบจาลอง SWAT (บรรจงศักดิ์ และนิพนธ์, 2560)
ค. การกาหนดลักษณะของกลุ่มชุดดิน
โดยการนาเข้าข้อมูลแผนที่ลักษณะของกลุ่มชุดดินเข้าสู่แบบจาลอง SWAT พร้อมทั้งสร้างตารางเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลดินของพื้นที่ศึกษาและข้อมูลดินของแบบจาลองให้ตรงกัน เพื่อนาเข้าสู่ฐานข้อมูลการประเมินของ
แบบจาลอง SWAT ในลักษณะเดียวกันกับการกาหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ง. การกาหนดหน่วยการตอบสนองทางอุทกวิทยา
โดยการกาหนดหน่วยการตอบสนองทางอุทกวิทยา (Hydrological Response Units; HRUs) เป็นการกาหนด
ความละเอียดของหน่วยพื้นที่ลุ่มน้า โดยให้พ้ืนที่ลุ่มน้ามีลักษณะ HRUs ที่หลากหลาย เช่น ตามลักษณะประเภทของ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และสิ่งปกคลุมดิน ลักษณะของกลุ่มชุดดิน ความลาดชันของพื้นที่จริงให้มากที่สุด เป็นต้น ซึ่งการ
กาหนด HRUs มีผลต่อผลที่ได้จากการประเมินของแบบจาลอง SWAT สูง (บรรจงศักดิ์ และนิพนธ์, 2560)
จ. การนาเข้าข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
โดยข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่นาเข้าทัง้ หมดในแบบจาลองเป็นข้อมูลรายวัน (สูงสุด - ต่าสุด) โดยจะต้องจัดทา
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตารางลาดับเรียงกันอย่างถูกต้องตามที่แบบจาลอง SWAT ต้องการและก่อนการนาเข้า
ข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสภาพภูมิอากาศต่างๆ เช่น ข้อมูลมีการขาดหาย ข้อมูลที่มีคา่ โดด
ข้อมูลที่ผิดปกติ เป็นต้น เพื่อให้ขอ้ มูลที่ มีความถูกต้องมากที่สุด
การสอบเทียบและปรับเทียบแบบจาลอง SWAT
การสอบเทียบ (Calibration) และการปรับเทียบ (Validation) แบบจาลองเป็นกระบวนการที่ทาให้แบบจาลอง
ให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องต่อสภาพธรรมชาติหรือลักษณะของพื้นที่ลมุ่ น้าที่เป็นอยูจ่ ริงในพืน้ ที่ให้มากที่สุด ซึ่ง นิพนธ์
(2549) กล่าวว่า การสอบเทียบหรือการปรับเทียบ คือ การทดสอบแบบจาลองที่สร้างขึน้ ด้วยข้อมูลสารสนเทศที่มีการ
ตรวจวัดไว้แล้วทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลสารสนเทศนาเข้าและข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์ เพื่อเป็นการปรับประมาณ
ค่ า ปั จ จั ย ในกรณี ที่ยั ง ไม่มีข้ อ มู ลปรากฏ โดยการศึก ษาครั้ ง นี้ไ ด้ เลือ กใช้โปรแกรม SWAT CUP เป็ น วิธีก ารในการ
ปรับเทียบผลของข้อมูลปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการประเมินด้วยแบบจาลอง SWAT ซึ่งจุดเด่นของ
โปรแกรม SWAT CUP ที่แตกต่างจากการปรับเทียบวิธีอ่ืนๆ โดยจะเป็นการปรับเทียบข้อมูลแบบอัตโนมัติเพื่อ หา
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ค่าสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมของพารามิเตอร์นั้นๆ (Arnold et al., 1998; Abbaspour et al., 2004; Yang et al., 2008;
Oeurng et al., 2011; Banchongsak et al., 2017) และเมื่อได้ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีความถูกต้องเหมาะสมแล้วจะนาไปใช้
แทนค่าสัมประสิทธิ์ของพารามิเตอร์ในแบบจาลอง SWAT อีกครัง้ เพื่อให้ปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยที่เกิดขึ้น
จากแบบจาลอง SWAT มีค่าเข้าใกล้หรือใกล้เคียงกับค่าที่ตรวจวัดมากที่สุดจึงจะสามารถนาแบบจาลองไปประยุกต์ใช้
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกแบบจาลอง
เกณฑ์ในการพิจารณาการปรับเทียบความถูกต้องและเหมาะสมของปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยที่ได้
จากการประเมิน ด้ ว ยแบบจ าลอง SWAT กั บข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจวั ด ภายในพื้น ที่ ลุ่ ม น้าคลองวั ง เจ้ า จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ของการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการที่นามาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ การใช้ รูปแบบของกราฟในการปรับเทียบ
และค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (Coefficient of Determination; R2) ค่า Nash - Sutcliffe Efficiency (NSE) (Nash &
Sutcliffe, 1970) และค่าร้อยละของความแตกต่าง (Mean Squared Error; MSE)
การประเมินปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอย
การประเมินปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยประกอบด้วย ปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยที่เกิดขึ้น
รายเดือนภายในพื้นที่ลุ่มน้าคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งช่วงเวลาที่ใช้ในการประเมินปริมาณน้าท่าและตะกอน
แขวนลอยของการศึกษาครั้งนี้ คือ ช่วงกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560 ถึงกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้าคลองวังเจ้า
การศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้ขอ้ มูล DEM ที่มีขนาดความละเอียดเท่ากับ 30 x 30 เมตร พบว่า พื้นที่ลมุ่ คลองวังเจ้ามี
ขนาดพื้นที่เท่ากับ 237.74 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ลุ่มน้ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูง มีความลาดชันของเส้น ลาน้า เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็น พื้น ที่ลุ่ม น้าชั้น 1และเป็นพื้นที่อุ ทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งลักษณะกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้าแบบนี้ส่งผลต่อการไหลของน้าและปริมาณตะกอนในลาน้าที่
ไหลลงสูพ่ ้ืนที่ตอนล่างค่อนข้างเร็ว โดยแบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทพื้นที่ข้าวโพด (CORN) 2) พื้นที่ชุมชน (URBN) 3) พื้นที่นาข้าว (PDDY) 4) พื้นที่ป่าผลัดใบ (FRSD) 5) พื้นที่
ป่ า ไม่ผ ลั ด ใบ (FRSE) 6) พื้น ที่ ส วนผสม (ORCD) และ 7) พื้น ที่ แ หล่ ง น้า (WATR) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.97, 0.07, 0.12,
40.64, 53.35, 1.81 และ 0.04 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ แบ่งกลุ่มชุดดินแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มชุดดินได้แก่ ชุดดินที่
48, 59, 60 และ 62 คิดเป็นร้อยละ 0.43, 0.08, 1.34 และ 98.15 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ และแบ่งความลาดชัน
ออกเป็น 5 ระดับชั้น ตามการแบ่งระดับชั้นของกรมพัฒนาที่ดนิ (2545) ได้แก่ ระดับความลาดชันชัน้ ที่ 1 ความลาดชัน
ร้อยละ 0 - 2 (ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ) ระดับความลาดชันชัน้ ที่ 2 ความลาดชันร้อยละ 2 - 5 (ลาดชันเล็กน้อย
มาก) ระดับความลาดชันชั้นที่ 3 ความลาดชันร้อยละ 5 - 12 (ลาดชันเล็กน้อย) ระดับความลาดชันชั้นที่ 4 ความลาด
ชันร้อยละ 12 - 35 (ลาดชันสูงถึงสูงชันปานกลาง) และระดับความลาดชันชั้นที่ 5 ความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35
(สูงชันถึงสูงชันมากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 0.26, 1.19, 5.82, 36.68 และ 56.05 ของพืน้ ที่ทั้งหมด ตามลาดับ
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ผลการศึกษาหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา
การก าหนดหน่วยตอบสนองทางอุ ทกวิทยาของพื้นที่ ลุ่ มน้าเป็ นการก าหนดรายละเอียดของพื้นที่ ลุ่ มน้าให้
สามารถมีลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ให้มีความหลากหลายตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุ มดิน
ลักษณะของกลุ่มชุดดิน และระดับความลาดชันของพื้นที่ลุ่มน้า (ภาพที่ 2) โดยพื้นที่ลุ่มน้าคลองวังเจ้าได้แบ่งลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท (ภาพที่ 2 ก) 4 กลุ่มชุดดิน (ภาพที่ 2 ข) และ 5 ระดับความลาดชัน (ภาพที่ 2 ค)
ซึ่งผลจากการกาหนด HRUs ของลุ่มน้าคลองวังเจ้าที่ได้จากการนาข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูล
ระดับความลาดชันมาวางซ้อน (Overlay) ร่วมกับการจัดเรียงประเภทรายการข้อมูล (Reclassification) ทาให้ได้หน่วยการ
ตอบสนองทางอุทกวิทยาทั้งหมดจานวน 10 HRUs

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ (ก)

กลุ่มชุดดิน (ข)

ระดับความลาดชัน (ค)

ภาพที่ 2 หน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาของพื้นที่ลมุ่ น้าคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการศึกษาการปรับเทียบปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอย
การปรับเทียบปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการประเมินด้วยแบบจาลอง SWAT กับค่าที่ได้
จากการตรวจวัดในช่วงเดือ นกุมภาพัน ธ์ถึง เดือ นกรกฎาคม พ.ศ.2560 (ภาพที่ 3) ซึ่งได้แสดงความสัมพันธ์ ข อง
การกระจายตัวระหว่างปริมาณน้าท่าที่ได้จากการประเมินด้วยแบบจาลอง SWAT กับปริมาณน้าท่าที่ได้จากการ
ตรวจวัด (ภาพที่ 3 ก) และความสัมพันธ์ของการกระจายตัวระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการประเมิน
ด้วยแบบจาลอง SWAT กับปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการตรวจวัด (ภาพที่ 3 ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวระหว่างข้อมูลตรวจจริงและข้อมูลที่ได้จากแบบจาลองของปริมาณน้าท่า
(ก) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (ข) ของพืน้ ที่ลมุ่ น้าคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชร
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โดยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Data) ซึ่งเป็นข้อมูลการตรวจวัดเป็นแบบอัตโนมัติ (ข้อมูลรายวัน)
ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณฝนและข้อมูลอุณหภูมิอากาศ (ต่าสุด - สูงสุด) จากสถานีตรวจสภาพภูมิอากาศจังหวัด
กาแพงเพชร ใช้เป็นข้อมูลนาเข้า (Input) ของแบบจาลอง SWAT พบว่า ค่า R2 ของปริมาณน้าท่ามีค่าเท่ากับ 0.88 และ
ค่า R2 ของปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 0.92 จัดอยู่ในระดับดี ค่าNSE อยู่ในระดับดี และค่า MSE อยู่ในระดับ
ดีมาก อ้างอิงเกณฑ์ของ นิพนธ์ (2549) ดัดแปลงจาก Donigian (2002) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่า R2 ที่ได้จากการาวิเคราะห์เชิงเส้น
พารามิเตอร์
R2
NSE MSE
ช่วงเวลาปรับเทียบ
น้าท่ารายเดือน
0.88 0.62
7.15
กุมภาพันธ์-กรกฎาคม พ.ศ.2560
ตะกอนแขวนลอยรายเดือน
0.92 0.74
5.47
กุมภาพันธ์-กรกฎาคม พ.ศ.2560
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอย
การจากเปรียบเทียบผลของเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาพที่ 4) ของพื้นที่ปัจจุบัน (ภาพที่ 4ก) และ
ของพืน้ ที่เหมาะสม (ภาพที่ 4ข) ต่อปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2560 (ภาพที่ 5) พบว่า ปริมาณน้าท่ารวมของพื้นที่ปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 38.24 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเดือนพฤษภาคม
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณน้าท่ามีค่าต่าสุดเท่ากับ 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
ในเดือนมีนาคม และปริมาณน้าท่ารวมของพื้นที่เหมาะสมมีค่าเท่ ากับ 43.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม
(พื้นที่ปัจจุบัน) เท่ากับ 4.77 ล้านลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 5ก) ส่วนประมาณตะกอนแขวนลอยรวมของพืน้ ที่ปัจจุบันมีค่า
เท่ากับ 41.274 ตัน โดยเดือนพฤษภาคมมีค่าสูงสุดเท่ากับ 18.641 ตันต่อเดือน ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่าต่า สุด
เท่ากับ 2.457 ตันต่อเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ และปริมาณตะกอนแขวนลอยรวมของพื้นที่เหมาะสมมีค่า เท่ า กั บ
14.958 ตัน ซึ่งลดลงจากเดิม (พื้นที่ปัจจุบัน) เท่ากับ 26.316 ตัน (ภาพที่ 5ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของพื้นที่ปัจจุบันและของพื้นที่เหมาะสม
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0.00

พื้นที่ปัจจุบัน

กุมภ
พฤ
กรก
มีนา เมษ
มิถุน
าพัน
ษภา
ฎาค
คม ายน
ายน
ธ์
คม
ม

15
10
5
0

5.641 18.641
3.142
2.106
5.313
2.778

20

2.457
1.346
4.265
0.914
7.456
2.173

5.00

ปริมาณตะกอนแขวนลอย
(ตัน/เดือน)

10.00

3.82
7.21
6.35
8.94

15.74
12.54

15.00

3.64
3.95
1.53
2.54
7.16
7.83

ปริมาณน้าท่า (ล้าน ลบ.ม./เดือน)

20.00

กุมภ
พฤษ
กรก
มีนา เมษา
มิถุน
าพัน
ภาค
ฎาค
คม ยน
ายน
ธ์
ม
ม

3.64 1.53 7.16 15.74 3.82 6.35

พื้นที่ปัจจุบัน 2.457 4.265 7.45618.641 3.142 5.313

พื้นที่เหมาะสม 3.95 2.54 7.83 12.54 7.21 8.94

พื้นที่เหมาะสม 1.346 0.914 2.173 5.641 2.106 2.778

(ก)
(ข)
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบผลของเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของพื้นที่ปัจจุบันและของพื้นที่เหมาะสมต่อ
ปริมาณน้าท่า (ก) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (ข) ของพืน้ ที่ลมุ่ น้าคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชร

วิจารณ์และสรุปผล
จากการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่อปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยโดยเปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม
(ข้าวโพด นาข้าว และสวนผสม) ของพื้นที่ปัจจุบัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้ผลัดใบและป่าไม้ไม่ผลัดใบ
(พื้นที่เหมาะสม) พบว่า ปริมาณน้าท่ารวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2560 มีค่ าเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยรวมในช่วงเดียวกันมีค่าลดต่าลงเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมีการไถพรวน
หน้าดิน เปิดหน้าดินเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีพืชปกคลุมดิน ถือเป็นการทาลายหน้าดินและโครงสร้างของดิน แตกต่างจากพื้นที่
ป่าไม้ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เพิ่มอัตราการซึมน้าผ่านผิวดินลงไปยังระดับน้าใต้ดินและการเก็บกักน้า
ไว้ในดิ น ลดการปะทะของฝน ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการชะล้ างพั งทลายของดิ น รวมถึ งลดการไหลบ่ าของน้าผิ วดิ น
สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรจงศักดิ์ และนิพนธ์ (2560) และ Banchongsak et al. (2017) พบว่า เมื่อพื้นที่ป่าไม้ถูก
เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะทาให้ปริมาณน้าท่าและตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึง
ควรมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ตน้ น้าควรรักษาไว้ไม่ให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงไปเป็น
การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมหรือประเภทอื่นๆ ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดประเภทหรือมีการขยายตัวของพื้นที่
เกษตรกรรมจะส่งผลกระทบต่อระบบลุ่มน้ารวมถึงนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงควรมีการศึกษาตลอดช่วงฤดูกาลหรือ
ครบรอบปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นที่ในการวางแผนการจัดการพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึน้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณคณาจารย์ คณะสิ่ งแวดล้ อม มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ศาสตราจารย์
ดร.นิพนธ์ ตัง้ ธรรม ที่ให้องค์ความรู้ต่าง ๆ หลักแนวความคิดในเรื่องของแบบจาลอง และคอยช่วยสนับสนุนการศึกษาวิจัย
จนสาเร็จลุล่วง และขอขอบคุณคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่คอยให้
กาลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณนายบรรจง และนางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์ ผู้ให้กาเนิด เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนมาโดยลอด
ขอขอบคุณนางสาวบรรจงศรี ฟักสมบูรณ์ พี่สาวที่เป็นกาลังใจและให้คาปรึกษาแก่ข้าพเจ้าด้วยดีตลอดมา รวมถึงผู้ที่ไม่ได้
เอ่ยนามที่คอยช่วยเหลือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบประโยชน์และคุณค่าให้แด่ผู้มพี ระคุณทุกท่าน
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ศึกษาวิธีย้อมสีและสารช่วยย้อมที่เหมาะสมต่อการย้อมไหมด้วยสีจากลูกจาก
The Study of Dyeing Methods and Dyestuffs that are Appropriate for Silk
Dyeing with Nypa Plam
พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์1* และ พรโพยม วรเชฐวราวัตร์2
Panyos Worachetwarawat1* and Ponpayum Worachetwarawat1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากลูกจากบดละเอียดสกัดสีแบบสดและ
แบบตากแดดให้แห้ง ทดลองย้อมผ้าไหมที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที โดยการย้อมสี 4 ซ้าต่อทรีท
เมนต์ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการติ ด สี เลื อ กวิ ธี ที่ ใ ห้ สี ติ ด เข้ ม ที่ สุ ด ย้ อ มผ้ า ไหมโดยใช้ ส ารช่ ว ยย้ อ มธรรมชาติ 3 ชนิ ด
ประกอบด้ ว ยน้าขี้เถ้ า น้าปู น ใสและน้าสนิมเหล็ ก ที่ส ารช่ว ยย้อ ม 1% 2% 3% และ 4% ต่อ ปริ ม าณน้าสกั ด สี วั ด
ประสิทธิภาพของการย้อมด้วยการวัดระดับความเข้มของสีด้วยเครื่องวัดสี และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบค่าการติดสี ความคงทนต่อสีต่อแสงและความคงทน
ของสีตอ่ การซัก
ผลการศึกษาพบว่า การย้อมด้วยสีลูกจากแห้งให้สีมีความเข้มมากกว่า ผลการติดสีของผ้าไหมที่ย้อมด้วยสี
ลูกจากแห้งจะมีค่าความเข้ม(k/s) 0.238 ผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีลูกจากสดมีค่าความเข้ม(k/s) 0.133 ผลการวัดจะเห็นได้
ว่าค่า b* มีค่าเป็นบวกและมีค่าสูงแสดงว่าสีที่ยอ้ มได้ออกไปทางสีเหลือง-น้าตาล ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มของสีย้อม
ด้วยวิธี Duncan ลูกจากแห้งกับสด ทั้งสองชนิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เลือกใช้น้าสีลูกจากแห้งในการย้อมผ้า
ไหมด้วยสารช่วยย้อม คือ น้าขี้เถ้า น้าปูนใส และน้าสนิมเหล็ก ที่สาร 1% 2% 3% และ 4% ต่อปริมาณน้าสกัดสี ผล
ของการใช้ ส ารช่ ว ยย้ อ มน้ าขี้ เ ถ้ า พบว่ า สามารถวิ เ คราะห์ / เปรี ย บเที ย บแบบคู่ ไ ด้ เ ฉพาะใน ค่ า a* เพราะค่ า
P-Value = 0.002<0.05 และพบว่าที่ 4% ของน้าขี้เถ้าแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสาคัญ การใช้สารช่วยย้อมน้า
ปูนใสพบว่าค่าความเข้ม (k/s) ค่า P-Value = 0.686 >0.05 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่าที่ 1%,4% ของสารช่วย
ย้อมน้าปูนใส แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ การใช้สารช่วยย้อมน้าสนิมเหล็กค่าความเข้ม(k/s) ไม่มคี วามแตกต่างกัน ผล
การทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียม พบว่าการใส่สารช่วยย้อมน้าสนิมเหล็กและน้าขีเ้ ถ้าทาให้ความคงทน
ต่อแสงเพิ่มขึ้น การย้อมโดยใช้สารช่วยย้อม น้าปูนใส 1%, 2%, 3%และ 4% และน้าขี้เถ้า 1% จะอยู่ในระดับที่ 2 อยู่ใน
เกณฑ์ต่า ผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซัก พบว่าความคงทนต่อการซักอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดถี ึงดีมาก
คาสาคั:: ลูกจาก, สีย้อมธรรมชาติ, ผ้าไหม
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Abstract
This research aims to study the silk dyeing process with fresh and dried form of triturated-nipa-palm-based
natural colors extraction. The silk dyeing experiment at the temperature of 80 ºC was conducted for 40 minutes whereas
the colors attachment from the above four repeated dyeing procedures against treatment was ensured to get compared.
The silk dyeing approach that provided the darkest colors attachment would be selected, using three categories of
natural dyeing auxiliaries, for instance: soda ash, limewater and rust water as 1%, 2%, 3% and 4% of the above dyeing
auxiliaries would be included per amount of colors extraction liquid. The efficiency measurement for the silk dyeing
results was performed to identify the colors darkness scale with the use of colors measurement instrument. Additionally,
the above measurement was also engaged in to compare the differences of the average, using Duncan Approach, in
which the reliability level of 95%, color attachment test, light fastness and washing fastness were also inclusive.
According to the research, it was discovered that the dried-nipa-palm-based dyeing process was able
to provide the darker colors as the darkness scale of 0.238 k/m was measurable from the colors attachment result
of the silk, based on the dried-nipa-palm-use-oriented dyeing process. Furthermore, it was also identifiable that
the silk within the fresh-nipa-palm-based dyeing process contained the darkness scale of 1.333k/s. According to
the measurement result, it is perceivable that the value b* is positive and rather high; consequently, this represents
that the dyeing colors tended to appear into yellow and brown shade. In addition, according to the analysis result
of dyeing colors darkness scale, Duncan approach was used with both dried and fresh nipa palm as the differences
between the results from these two categories of nipa palm were significantly represented. Moreover, the driednipa-palm-based colored liquid was selected into the silk dyeing process, using the following dyeing auxiliaries:
soda ash, limewater and rust water, all of which was chosen at1%, 2%, 3% and 4% per amount of colors
extraction liquid. According to the use of the dyeing auxiliary, soda ash, it was discovered that the capability of
binary analysis and comparison can be specifically conducted within the value a* because P-value was found to
equal to 0.002, which was less than 0.05, and the difference from other groups was significantly specified at 4%
of the soda ash. As for the use of the dyeing auxiliary, limewater, it was identified that the darkness scale (k/s)
and the P-value (=0.686>0.05) contained no significant differences; nevertheless, it was discovered that the
difference significantly existed at 1% and 4% of the dyeing auxiliary, limewater. Apart from limewater, the use of
rust water as part of the dyeing auxiliaries didn’t contain any significant differences of the darkness scale (k/s).
Anyway, according to the artificial light fastness test, it was discovered that the addition of rust water and soda
ash as parts of the dyeing auxiliaries could strengthen the light fastness whereas the dyeing process with the uses
of 1%, 2%, 3% and 4% of limewater, including 1% of soda ash could lead to the second level of the light fastness,
which obviously fell on the low criteria. Except for the light fastness test, the washing fastness test as part of the
research was also conducted, and it was discovered that the overall washing fastness obviously fell on the good
and excellent criteria.
Keywords: nipa palm, natural dyeing Colors, silk
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บทนา
จากกระแสอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อรั กษาธรรมชาติ ของโลกให้ คงอยู่ ได้ มากที่ สุ ด ในทั่ วทุ กพื้ นที่ ของโลก
ซึ่งโลกได้รับรู้จากการพัฒนาอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีต่าง ๆ มีผลทาให้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแย่ลง สุขภาพกาย
และจิตของมนุษย์แย่ลง ทาให้เกิดกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ หันมาใช้สาร
ธรรมชาติมากขึ้นในส่วนที่สามารถหามาทดแทนได้ อุตสาหกรรมฟอกย้อมทางสิ่งทอ เป็นอีกอุตสาหกรรมที่มีเคมีสีย้อม
จากสารสังเคราะห์ที่ต้องทิ้งสู่ธรรมชาติ ถ้าไม่บาบัดให้ดีน้าทิ้งก็จะสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก ซึ่งก็มีกลุ่ม
ชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าได้หันมาใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้าแทนสีสังเคราะห์ ซึ่งหาได้ง่ายตามท้องถิ่น ยังสามารถ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสีสังเคราะห์ สีธรรมชาติสามารถหาได้จากพืชมากมายหลายชนิด ให้สีแตกต่างกันตามชนิด
ของพืช ได้สีที่ไม่ฉูดฉาดมากที่สาคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยนี้นาผลจากทิ้งแล้วที่กลุ่ม
ชุมชนได้นาเนื้อจากไปทาเป็นอาหาร ซึ่งมีในปริมาณมากและเปลือกจากจะมีสีน้าตาลเข้มเมื่อติดเสื้อแล้วทาให้ซักออกได้
ยากสามารถนามาทาสีย้อมผ้า จึงศึกษาทดลองเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมสาหรับนาเปลือกลูกจากมาสกัดสีธรรมชาติสาหรับ
ย้อมผ้าและทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนต่อการซัก ตามมาตรฐานทางสิ่งทอ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. ลูกจาก
2. น้าสนิมเหล็ก
3. น้าปูนใส
4. น้าขี้เถ้า
5. เครื่องย้อมสาหรับห้องแล็ป
6. เครื่องวัดความเข้มแสง (Spectrophotometer)
วิธีการศึกษา
1.ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
2. ศึกษาการเตรียมลูกจากและการสกัดสี
การเตรียมลูกจากและการสกัดสี มีขั้นตอนดังนี้
1) นาลูกจากที่ได้ไปเข้าเครื่องสับละเอียด
2) แบ่งลูกจากเป็น 2 ลักษณะ คือ ลูกจากสดสามารถทาการสกัดน้าสีได้ทันที ส่วนลูกจากแห้งนาไปตาก
ให้แห้งเป็นเวลา 2 วัน (แดดร้อนตลอดวัน)
3) นาลูกจากทัง้ สดและแห้งไปสกัดสีโดยใช้ ลูกจากต่อน้า คือ 100 g : 1,000 ml สกัดสีที่อุณหภูมิจุด
เดือด ให้เหลือน้าสกัดสี 500 ml จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการสกัดสีของลูกจาก
3. การเตรียมผ้าไหมก่อนย้อม
นาผ้าไหมทาความสะอาด โดยการล้างด้วยน้าสบูเ่ พื่อขจัดไขมันที่ตกค้างอยู่ออกไป (เนื่องจากผ้าไหม
ได้ผ่านการฟอกขาวมาแล้ว)
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4. ศึกษาวิธีการย้อมผ้าไหมด้วยลูกจาก
ใช้น้าสกัดสีทั้ง 2 ขั้นตอน มาย้อมผ้าไหม ขั้นตอนที่ 1 นาน้าสกัดสีจากลูกจากสดย้อมผ้าไหมโดยไม่ใช้สารใด ๆ
ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที โดยการย้อมสี 4 ซ้าต่อทรีทเมนต์ ขั้นตอนที่ 2 นาน้าสกัดสีจากลูกจาก
แห้งย้อมผ้าไหมโดยไม่ใช้สารใด ๆ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที โดยการย้อมสี 4 ซ้าต่อทรีทเมนต์
เลือกวิธีการย้อมสีที่ให้ความเข้มของสีดีที่สุด ใช้ในกระบวนการย้อมด้วยสารช่วยย้อมต่อไป
5. ศึกษาชนิดของสารช่วยติด
ใช้สารช่วยย้อมที่ระดับความเข้มข้น 1% 2% 3% และ 4% ต่อปริมาณน้าสกัดสี โดยย้อมผ้าไหมร่วมกับสาร
ช่วยย้อมสี 3 ชนิด คือ น้าขี้เถ้า น้าปูนใส และน้าสนิมเหล็ก ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที ปริมาณ
น้าย้อมต่อน้าหนักผ้าไหม L:R = 40 : 1 โดยการย้อมสี 4 ซ้าต่อทรีทเมนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การย้อมสีจากลูกจากแห้งโดยใช้นาขี
้ ้เถ้าเป็นสารช่วยย้อม ที่ระดับความเข้มข้น 1%, 2%, 3% และ 4%
ต่อปริมาณน้าสกัดสี ในการทดลองใช้ผ้าหนัก 2 g น้าสกัดสีลูกจากแห้ง 80 ml
2) การย้อมสีจากลูกจากแห้งโดยใช้นาปู
้ นใสเป็นสารช่วยย้อม ที่ระดับความเข้มข้น 1%, 2%, 3% และ
4% ต่อปริมาณน้าสกัดสี ในการทดลองใช้ผ้าหนัก 2 g น้าสกัดสีลูกจากแห้ง 80 ml
3) การย้อมสีจากลูกจากแห้งโดยใช้นาสนิ
้ มเหล็กเป็นสารช่วยย้อม ที่ระดับความเข้มข้น 1%, 2%, 3%
และ 4% ต่อปริมาณน้าสกัดสี ในการทดลองใช้ผ้าหนัก 2 g น้าสกัดสีลูกจากแห้ง 80 ml
6. วิธีวัดผล
1) 1วัดค่าการติดสีของผ้าฝ้ายที่ย้อมจากการทดลองด้วยระบบซีไออี แลป (CIE L* a* b*)
2) ทดสอบความคงทนของสีตอ่ แสงซีนอนอาร์ก ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-B02 : 1994
3) ทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซัก ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06 : 2010 โดยใช้
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ลูกเหล็กกลม 10 ลูก ผงซักฟอก (ECE Detergent )

ผลการศึกษา
1. ผลการดาเนินงาน
การดาเนินโครงการการศึกษาการย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจาก สารช่วยย้อมธรรมชาติ และวิเคราะห์ผลการ
ทดลองมีขั้นตอนดังนี้
1) การเตรียมลูกจาก นาลูกจากที่ได้เข้าเครื่องสับละเอียด แล้วตากให้แห้งเป็นเวลา 2 วัน (แดดร้อน
ตลอดวัน) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การนาลูกจากเข้าเครือ่ งสับละเอียดมาตากแดดให้แห้ง
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2) สกัดน้าสีลูกจาก สกัดสีโดยใช้ ลูกจากต่อน้า คือ 100 g: 1,000 ml สกัดสีที่อุณหภูมิจุดเดือด ให้เหลือ
น้าสกัดสี 500 ml จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการสกัดสีของลูกจาก แล้วนาไปกรองด้วยผ้าขาว ดังภาพที่ 2
3) เตรียมผ้าไหมก่อนย้อมสี นาผ้าไหมทาความสะอาด โดยการล้างด้วยน้าสบู่เพื่อขจัดไขมันที่ตกค้างอยู่
ออกไป (เนื่องจากผ้าไหมได้ผ่านการฟอกขาวมาแล้ว) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 การสกัดน้าสีลูกจาก

ภาพที่ 3 การเตรียมผ้าไหมก่อนย้อม

4) ผลการย้อมผ้าไหมด้วยสีจากลูกจาก ย้อมผ้าไหมด้วยน้าสกัดสีลูกจากสด และลูกจากแห้ง พบว่าผ้าไหมที่
ย้อมด้วยลูกจากแห้งให้สีที่มีความเข้มมากกว่า ผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีลูกจากสดจะให้สีออกน้าตาล-เหลือง ทั้งสองชนิด
ในการทดลองขั้นต่อไป เลือกใช้ลูกจากแห้งในการย้อมผ้าไหม ภาพที่ 4 ตัวอย่างผ้าไหมย้อมด้วยน้าสกัดสีลูกจากสดและ
ลูกจากแห้ง

สด

แห้ง

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผ้าไหมย้อมด้วยน้าสกัดสีลูกจากสดและลูกจากแห้ง
5) ผลการย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจากแห้งโดยใช้สารช่วยย้อม
1.1 การใช้น้าขี้เถ้าเป็นสารช่วยย้อม โดยใช้สารช่วยย้อมที่ระดับความเข้มข้น 1% 2% 3% และ 4% ต่อ
ปริมาณน้าสกัดสี ใช้ปริมาณน้าย้อมต่อน้าหนักผ้าไหม L : R คือ 40 : 1 จะเห็นได้ว่าสีที่ติดบนผ้าไหมมีสีใกล้เคียงกัน
มาก สารช่วยย้อมที่ 2% จะติดสีเข้มที่สุด และสาร 1% จะสีเข้มน้อยที่สุด สารช่วยย้อมน้าขี้เถ้าทุกชิ้นจะให้สีเหลืองน้าตาล ดังภาพที่ 5
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1%

2%

3%

4%

ภาพที่ 5 ตัวอย่างผ้าไหมย้อมด้วยน้าสกัดสี โดยใช้นาขี
้ ้เถ้าเป็นสารช่วยย้อม
1.2 การใช้น้าปูนใสเป็นสารช่วยย้อม โดยใช้สารช่วยย้อมที่ระดับความเข้มข้น 1% 2% 3% และ 4% ต่อ
ปริมาณน้าสกัดสี ใช้ปริมาณน้าย้อมต่อน้าหนักผ้าไหม L : R คือ 40 : 1 จะเห็นได้ว่าทุกระดับความเข้มข้นจะให้ สี
ใกล้เคียงกันมาก แต่ที่ระดับความเข้มข้น 1% ผ้าไหมจะติดสีและทาให้ผ้าไหมสว่างขึน้ ดังภาพที่ 6

1%

2%

3%

4%

ภาพที่ 6 ตัวอย่างผ้าไหมย้อมด้วยน้าสกัดสี โดยใช้นาปู
้ นใสเป็นสารช่วยย้อม
1.3 การใช้น้าสนิมเหล็กเป็นสารช่วยย้อม โดยใช้สารช่วยย้อมที่ระดับความเข้มข้น 1% 2% 3% และ 4%
ต่อปริมาณน้าสกัดสี ใช้ปริมาณน้าย้อมต่อน้าหนักผ้าไหม L : R คือ 40 : 1 จะเห็นได้ว่าสารช่วยย้อมที่ 3% ผ้าไหมจะ
ติดสีได้ดีที่สุด และระดับความเข้มข้นอื่นจะให้สีใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 7

1%

2%

3%

4%

ภาพที่ 7 ตัวอย่างผ้าไหมย้อมด้วยน้าสกัดสี โดยใช้นาสนิ
้ มเหล็กเป็นสารช่วยย้อม
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6) ผลการวัดค่าการติดสีผ้าไหมที่ย้อม ด้วยระบบซีไออี แลป (CIE L* a* b*)
1.1 ผลวัดค่าการติดสีของผ้าไหมที่ไม่ย้อมสี ย้อมสีจากลูกจากสด และย้อมสีจากลูกจากแห้ง พบว่าลูก
จากแห้งจะมีความเข้มมากกว่าลูกจากสด และมีคา่ b* สูง ค่าความเข้มสี คือ 0.235 และค่า b* คือ 15.31 (ค่า b* เป็น
บวกจะให้สีย้อมเป็นสีเหลือง) ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการติดสีผ้าไหม
ผ้าไหมไม่ย้อมสี
ผ้าไหมไม่ยอ้ มสี

L*
102.6

a*
0.05

b*
0.67

k/s
0

จากตารางกาหนดให้ L* ใช้กาหนดความสว่าง (Lightness) ของสี ถ้า L* มีค่า เท่ากับ 0 หมายถึง สีดา
ถ้า L* มีค่า เท่ากับ 100 หมายถึง สีขาว a* ใช้กาหนดความเป็นสีแดงหรือสีเขียว (Redness - Greenness) ถ้า a* เป็นค่าบวก
หมายถึง ความเป็นสีแดง ถ้า a* เป็นค่าลบ หมายถึง ความเป็นสีเขียว b* ใช้กาหนดความเป็นสีเหลืองหรือสีน้าเงิน
(Yellowness - Blueness) ถ้า b* เป็นค่าบวก หมายถึง ความเป็นสีเหลือง ถ้า b* เป็นค่าลบ หมายถึง ความเป็นสีน้าเงิน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการติดสีผ้าไหมย้อมสีลูกจากสด
ผ้าไหมย้อมสีลูกจากสด
L*
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากสด ชิ้นที่ 1
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากสด ชิ้นที่ 2
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากสด ชิ้นที่ 3
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากสด ชิ้นที่ 4
ค่าเฉลี่ย

90.76
90.23
91.68
91.89
91.14

a*

b*

k/s

5.63
5.87
4.78
4.52
5.2

10.31
10.21
10.42
10.57
10.378

0.136
0.142
0.128
0.125
0.133

ผลการทดสอบการติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากสด โดยค่าเฉลี่ย ให้ค่าค่าเข้มของสี (k/s) เท่ากับ 0.136 ให้ค่า b*
เท่ากับ 10.378 (b* ใช้กาหนดความเป็นสีเหลืองหรือสีน้าเงิน ถ้า b* เป็นค่าบวกหมายถึง ความเป็นสีเหลือง ถ้า b* เป็นค่า
ลบ หมายถึง ความเป็นสีน้าเงิน) ให้คา่ a* เท่ากับ 5.2 (a* ใช้กาหนดความเป็นสีแดงหรือสีเขียว ถ้า a* เป็นค่าบวก หมายถึง
ความเป็นสีแดง ถ้า a* เป็นค่าลบ หมายถึง ความเป็นสีเขียว) ให้ค่า L* เท่ากับ 91.14 (โดย L* ใช้กาหนดความสว่างของสี
ถ้า L* มีค่า เท่ากับ 0 หมายถึง สีดา ถ้า L* มีค่า เท่ากับ 100 หมายถึง สีขาว) ทาให้สีย้อมที่ได้เป็นสี เหลือง-แดง
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการติดสีผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง
ผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง
L*
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากแห้ง ชิ้นที่ 1
88.51
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากแห้ง ชิ้นที่ 2
89.12
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากแห้ง ชิ้นที่ 3
89.24
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากแห้ง ชิ้นที่ 4
87.67
ค่าเฉลี่ย
88.64

a*
8.09
7.79
7.83
8.53
8.06

b*
14.92
15.49
15.04
15.8
15.313

k/s
0.235
0.228
0.218
0.272
0.238
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ผลการทดสอบการติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง โดยค่าเฉลี่ย ให้ค่าความเข้มของสี (k/s) เท่ากับ
0.238 ให้คา่ b* เท่ากับ 15.313 ให้คา่ a* เท่ากับ 8.06 ทาให้สีย้อมที่ได้เป็นสี เหลือง-แดง แต่มคี วามเข้มมากกว่าการ
ย้อมด้วยลูกจากสดที่มคี วามเข้มเท่ากับ 0.133
1.2 ผลทดสอบการติดสีของผ้าไหมย้อมด้วยลูกจากแห้งโดยใช้น้าขีเ้ ถ้าเป็นสารช่วยย้อม ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลทดสอบการติดสีของผ้าไหมย้อมด้วยน้าสีลูกจากแห้งโดยใช้นาขี
้ ้เถ้า 1%, 2%, 3%, 4%
L*
a*
b*
ปริมาณสารช่วยย้อม
k/s
น้าขี้เถ้า 1%
86.99
8.61
15.45
0.28
น้าขี้เถ้า 2%
87.22
9.27
15.27
0.27
น้าขี้เถ้า 3%
84.45
11.97
15.30
0.24
น้าขี้เถ้า 4%
86.50
10.45
14.67
0.26
หมายเหตุ: ผลของค่าที่แสดง 1%, 2%,3% และ 4% เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้า
พบว่าน้าขี้เถ้า 1% มีความเข้มของสีมากที่สุดเท่ากับ 0.28 และมีค่า b* มากที่สุดมีค่าเท่ากับ 15.45 ค่า
โทนสีที่ได้เป็น เหลือง – แดง ปริมาณค่าเปอร์เซ็นต์
1.3 ผลการทดสอบการติดสีผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยลูกจากแห้งโดยใช้นาปู
้ นใสเป็นสารช่วยย้อม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลทดสอบการติดสีของผ้าไหมย้อมน้าสีลูกจากแห้งโดยใช้สารช่วยย้อมน้าปูนใส 1%, 2%, 3%, 4%
L*
a*
b*
ปริมาณสารช่วยย้อม
k/s
น้าปูนใส 1%
87.93
8.57
15.88
0.26
น้าปูนใส 2%
88.01
8.96
14.66
0.24
น้าปูนใส 3%
87.36
9.43
14.84
0.26
น้าปูนใส 4%
87.03
9.84
15.21
0.27
หมายเหตุ: ผลของค่าที่แสดง 1%, 2%,3% และ 4% เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้า
พบว่าน้าปูนใส 4% ให้ค่าความเข้มสูงสุดคือ 0.27 และการใช้น้าปูนใส 1% มีค่า b* สูงสุดคือ 15.88 ค่า
โทนสีที่ได้เป็น เหลือง – แดง
1.4 ผลการทดสอบการติดสีผ้าไหมที่ย้อมด้วยลูกจากแห้งโดยใช้นาสนิ
้ มเหล็กเป็นสารช่วยย้อม ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลทดสอบการติดสีของผ้าไหมย้อมด้วยน้าสีลูกจากแห้งโดยใช้สารช่วยย้อมน้าสนิมเหล็ก 1%, 2%, 3%, 4%
L*
a*
b*
ปริมาณสารช่วยย้อม
k/s
น้าสนิมเหล็ก 1%
89.99
6.96
14.49
0.20
น้าสนิมเหล็ก 2%
85.44
8.19
14.94
0.25
น้าสนิมเหล็ก 3%
88.89
7.21
13.74
0.21
น้าสนิมเหล็ก 4%
88.59
8.06
15.59
0.25
หมายเหตุ: ผลของค่าที่แสดง 1%, 2%,3% และ 4% เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้า
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พบว่าน้าสนิมเหล็ก 2% ให้คา่ ความเข้มสูงสุด คือ 0.277 และการใช้นาสนิ
้ มเหล็ก 1% มีค่า b* สูงสุด คือ 16.47
88 ค่าโทนสีที่ได้เป็น เหลือง – แดง
7) ผลทดสอบความคงทนของสีตอ่ แสงของผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง การทดสอบความคงทนผ้าไหมย้อม
สีลูกจากแห้งของสีต่อแสงแดดเทียม ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-B02 : 1994 ซึ่งมีความหมายของการวัดค่า
ของสีดังนี้
ระดับ 5 ลักษณะสีไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความคงทนของสีดีที่สุด
ระดับ 5-4 ลักษณะสีมกี ารเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเล็กน้อย หมายถึง ความคงทนของสีดีถึงดีที่สุด
ระดับ 4 ลักษณะสีมกี ารเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หมายถึง ความคงทนของสีดี
ระดับ 3-4 ลักษณะสีมกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสีปานกลางถึงดี
ระดับ 3 ลักษณะสีมกี ารเปลี่ยนแปลงลงอย่างเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสีปานกลาง
ระดับ 2-3 ลักษณะสีมกี ารซีดจางอย่างเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสีแย่ถึงปานกลาง
ระดับ 2 ลักษณะสีมกี ารซีดจางลงอย่างเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสีแย่
ระดับ 1-2 ลักษณะสีมกี ารซีดขาวอย่างเห็นได้ชัดหมายถึงความคงทนของสีแย่ถึงแย่ที่สุด
ระดับ 1 ลักษณะสีมกี ารซีดขาวลงอย่างเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสีแย่ที่สุด
ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียม ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 พบว่าการย้อม
ผ้าไหมที่ไม่ใช้สารช่วยย้อม น้าปูนใส 1% 2% 3% 4% และน้าขี้เถ้า 1% อยู่ในระดับ 2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่า และที่น้าขี้เถ้า
2% 3% 4% น้าสนิมเหล็ก 1% 2% 3% และ 4% อยู่ในระดับ 3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้
8) ผลทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ ISO 015-C06 : 2010 โดยใช้อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ลูกเหล็กกลม 10 ลูก ผงซักฟอก
(ECE Detergent) การเปลี่ยนแปลงของสี (Colour Change) พบว่าน้าขีเ้ ถ้า 2% อยู่ในระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่
ใช้สารช่วยย้อม น้าสนิมเหล็ก 1% และ 2% อยู่ในระดับ 3-4 อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี น้าสนิมเหล็ก 3% น้าปูนใส
1% 2% และ 4% น้าขี้เถ้า 2% 3% และ 4% อยู่ในระดับ 4 อยู่ในเกณฑ์ดี และน้าสนิมเหล็ก 4% น้าปูนใส 3% น้าขีเ้ ถ้า
1% อยู่ในระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดถี ึงดีมาก
การเปื้อนติดสี (Colour Staining) พบว่าทุกวิธีมีผลเหมือนกันคือ อยูใ่ นระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดมี าก
2. วิเคราะห์ผล
1) ผลวิเคราะห์การย้อมสีเปรียบเทียบระหว่างลูกจากสดกับลูกจากแห้ง
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลการติดสีของผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีลูกจากแห้งจะมีค่าความเข้ม (k/s) 0.238 ผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยสีลูกจากสดมีค่าความ
เข้ม (k/s) 0.133 ผลการวัดจะเห็นได้วา่ ค่า b* มีค่าเป็นบวกและมีคา่ สูงแสดงว่าสีที่ย้อมได้ออกไปทางสีเหลือง ผ้าไหมที่
ย้อมด้วยลูกจากแห้งมีค่า b* เท่ากับ 15.313 ผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยลูกจากสดมีค่า b* เท่ากับ 10.378
ผลวิเคราะห์คา่ ความเข้มของสีย้อม (k/s ) One-way ANOVA: ลูกจากแห้งย้อมผ้าไหม, ลูกจากสดย้อมผ้า
ไหม ค่า P-Value = 0.01753< α 0.05 แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วค่า k/s ของ ลูกจากแห้งกับสด ทั้งสองชนิดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ โดยจากค่าเฉลี่ยพบว่าลูกจากแห้ง จะให้ค่าเฉลี่ย k/s สูงกว่า รูปที่ 8 แสดงกราฟเปรียบเทียบผล
วิเคราะห์การติดสีของผ้าไหมย้อมลูกจากสกัดแห้งและสกัดสด
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เปรี ย บเที ยบผลวิ เคราะห์ ก ารติ ดสี ของผ้ า ไหมย้ อ มลู ก จากสกั ด
แห้ ง และสกั ด สด
ผ้าไหมย้อมสีลกู จากแห้ง

A*

0.238

0.133

10.378

8.06

5.2
L*

15.313

88.64

91.14

ผ้าไหมย้อมสีลกู จากสด

B*

K/S

ภาพที่ 8 แสดงกราฟเปรียบเทียบผลวิเคราะห์การติดสีของผ้าไหมย้อมลูกจากสกัดแห้งและสกัดสด
วิเคราะห์ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) One-way ANOVA: ลูกจากแห้งย้อมผ้าไหม, ลูกจากสดย้อมผ้าไหม
ผลวิเคราะห์ ค่ า P-Value = 0.308< α 0.05 แสดงว่า โดยเฉลี่ ย แล้ ว ค่ า b* ของ ลู ก จากแห้ ง กั บสด ทั้ ง สองชนิด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดยจากค่าเฉลี่ยพบว่าลูกจากแห้ง จะให้คา่ เฉลี่ย k/s สูงกว่า
2) ผลวิเคราะห์การติดสีผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยลูกจากแห้งโดยใช้นาขี
้ ้เถ้าเป็นสารช่วยย้อม
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ผล
การติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง ใส่สารช่วยติดน้าขีเ้ ถ้าที่ 1%, 2%, 3% และ4% สรุป สามารถวิเคราะห์/เปรียบเทียบ
แบบคู่ได้เฉพาะใน ค่า a* เพราะค่า P-Value = 0.002<0.05 และพบว่าที่ 4% ของน้าขี้เถ้าแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมี
นัยสาคัญ รูปที่ 9 แสดงกราฟผลเปรียบเทียบการติดสีย้อมของผ้าไหมที่ใส่น้าขีเ้ ถ้า 1%, 2%, 3% และ4%

ใช้สารช่วยย้อมน้าขีเ้ ถ้า 1%

ใช้สารช่วยย้อมน้าขีเ้ ถ้า 2%

ใช้สารช่วยย้อมน้าขีเ้ ถ้า 3%

ใช้สารช่วยย้อมน้าขีเ้ ถ้า 4%

L

A

B

0.26

0.24

0.27

0.28

14.67

15.3

15.27

15.45

10.45

11.97

9.27

8.61

86.5

84.45

87.22

86.99

ผลเปรียบเทียบการติ ดสีย้อมผ้าไหมใส่น้าขีเ้ ถ้า 1%,2%,3%,4%

K/S

ภาพที่ 9 แสดงกราฟผลเปรียบเทียบการติดสียอ้ มของผ้าไหมที่ใส่น้าขีเ้ ถ้า 1%, 2%, 3% และ4%
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3) ผลวิเคราะห์การติดสีผ้าไหมที่ย้อมด้วยลูกจากแห้งโดยใช้นาปู
้ นใสเป็นสารช่วยย้อม
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลการติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง ใส่สารช่วยติดน้าปูนใสที่ 1%, 2%, 3% และ4% สรุปค่าความเข้ม (k/s)
หาค่า P-Value = 0.686 >0.05 ไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่พบว่าที่ 1%,4% ของสารช่วยย้อมน้าปูนใส แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ รูปที่ 10แสดงกราฟผลเปรียบเทียบการติดสียอ้ มของผ้าไหมที่ใส่นาปู
้ นใส 1%, 2%, 3% และ4%

ใช้สารช่วยย้อมน้าปูนใส 1%

ใช้สารช่วยย้อมน้าปูนใส 2%

ใช้สารช่วยย้อมน้าปูนใส 3%

ใช้สารช่วยย้อมน้าปูนใส 4%

L

A

B

0.27

0.26

0.24

0.26

15.21

14.84

14.66

15.88

9.84

9.43

8.96

8.57

87.03

87.36

88.01

87.93

ผลเปรียบเทียบการติ ดสีย้อมผ้าไหมใส่น้าปูนใส 1%,2%,3%,4%

K/S

ภาพที่ 10 แสดงกราฟผลเปรียบเทียบการติดสียอ้ มของผ้าไหมที่ใส่นาปู
้ นใส 1%, 2%, 3% และ4%
4) ผลวิเคราะห์การติดสีผ้าไหมที่ย้อมด้วยลูกจากแห้งโดยใช้น้าสนิมเหล็กเป็นสารช่วยย้อม วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ผลการติดสีของผ้าไหม
ย้อมสีลูกจากแห้ง ใส่สารช่วยติดน้าสนิมเหล็กที่ 1%, 2%, 3% และ4% ผลว่าไม่มีความแตกต่างกัน รูปที่ 11 แสดง
กราฟเปรียบเทียบการติดสียอ้ มของผ้าไหมที่ใส่นาสนิ
้ มเหล็ก 1%, 2%, 3% และ4%

ใช้สารช่วยย้อมน้าสนิมแหล็ก 1%

ใช้สารช่วยย้อมน้าสนิมแหล็ก 2%

ใช้สารช่วยย้อมน้าสนิมแหล็ก 3%

ใช้สารช่วยย้อมน้าสนิมแหล็ก 4%

L

A

B

0.25

0.21

0.25

0.2

15.59

13.74

14.49

14.49

8.06

7.21

8.19

6.96

88.59

88.89

85.44

88.99

ผลเปรียบเทียบการติ ดสีย้อมผ้าไหมใส่น้าสนิ มเหล็ก 1%,2%,3%,4%

K/S

ภาพที่ 11 แสดงกราฟเปรียบเทียบการติดสียอ้ มของผ้าไหมที่ใส่นาสนิ
้ มเหล็ก 1%, 2%, 3% และ4%
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5) ผลวิเคราะห์ความคงทนของสีต่อแสง
ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 พบว่าการย้อมโดยไม่ใส่
สารช่วยย้อม น้าปูนใส 1% 2% 3% 4% และน้าขี้เถ้า 1% จะอยู่ในระดับที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ต่า และการย้อมผ้าไหมด้วย
น้าสนิมเหล็ก 1% 2% 3% 4% และน้าขี้เถ้า 2% 3% 4% อยู่ในระดับที่ 3 อยู่ในเกณฑ์พอใช้
6) ผลวิเคราะห์ความคงทนของสีต่อการซัก
ผลการทดสอบความคงทนของสี ต่ อ การซั ก ตามมาตรฐาน ISO 105-C06 : 2010 พบว่ า มี
การเปลี่ยนแปลงของสี (Colour Change) คือ ไม่ใช้สารช่วยย้อม น้าสนิมเหล็ก 1% และ 2% อยู่ในระดับ 3-4 อยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง น้าสนิมเหล็ก 3% น้าปูนใส 1% 2% และ 4% น้าขี้เถ้า 2% 3% และ 4% อยู่ในระดับ 4 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
และน้าสนิมเหล็ก 4% น้าปูนใส 3% น้าขี้เถ้า 1% อยู่ในระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และการเปื้อนติดสี (Colour
Staining) ทุกวิธีมีผลเหมือนกันคือ อยูใ่ นระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดมี าก

วิจารณ์และสรุปผล
1. วิจารณ์ผลการวิจัย การย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจาก พบว่าสีของน้าสกัดสีลูกจากจะได้สีเหลือง-น้าตาล
และสารช่วยย้อมน้าสนิมเหล็กและน้าขี้เถ้าช่วยให้ความคงทนต่อแสงเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อ
แสงแดดเทียมที่ดที ี่สุดคือ สนิมเหล็ก น้าขี้เถ้า และผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซักที่ดีที่สุดคือ น้าสนิมเหล็ก
4% น้ าปู น ใส 3% น้ าขี้ เ ถ้ า 1% ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของศิ ว พร แก่ น จั น ทร์ และปิ ย ะพร คามภี ร ภาพพั น ธ์ [3]
ได้ศึกษาการย้อมผ้าไหมด้วยสีจากกากกาแฟโดยใช้สารสกัดจากเปลือกทับทิมเป็นสารช่วยติด และศึกษาอิทธิพลของ
วิ ธี ก ารย้ อ มสี ด้ ว ยสารช่ ว ยติ ด ต่ อ ความเข้ ม ของสี โดยการย้ อ มสารช่ ว ยติ ด ก่ อ นย้ อ ม พร้ อ มย้ อ ม และหลั ง ย้อ ม
นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบความคงทนของสีของผ้าที่ใช้สารช่วยติดกับผ้าที่ไม่ใส่สารช่วยติด พบว่าผ้าที่ผ่านการ
ย้อมทุกชิ้นให้เฉดสีเหมือนกัน (สีเหลืองน้าตาล) อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของสารช่วยติดและวิธีก ารย้อมสีด้วยสาร
ช่วยติดส่งผลต่อความเข้มของสีบนผ้า ผ้าที่ผ่านการย้อมด้วยสารช่วยติดมีความคงทนของสีต่อการซักดีกว่าผ้าที่ไม่ใช้
สารช่วยติด ส่วนผลในด้านความคงทนต่อแสง พบว่าผ้าที่ผ่านการย้อมแบบใช้และไม่ใช้สารช่วยติดมีความคงทนต่อ
แสงใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับกาญจนา ลือพงษ์ และคณะ [4] ได้ศึกษาการพิมพ์สีธรรมชาติจากเปลือกลูกจาก
แห้ง การศึกษาการพิมพ์กั้นสี (White Resist Printing) และการพิมพ์กั้นสีแบบเติมสี (Colour Resist Pinting) ด้วยสีสกัด
จากเปลือกลูกจากแห้ง โดยการเปรียบเทียบสูตรการพิมพ์และเวลาในการผนึกสีที่เหมาะสม ผลการพิมพ์กั้นสีด้วยสี
สกัดจากเปลือกลูกจากแห้ง พบว่าการใช้สารกั้นสีด้วยโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ที่ความเข้มข้น 30 % owf ผนึกสี
ด้วยการอบไอน้าเป็นเวลา 15 นาที สามารถกั้นสีได้ดีและมีลวดลายที่คมชัดลักษณะของลายขาว ซึ่งค่าความขาว
(Whiteness) ของลายมีค่าเท่ากับ 35.05 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซักล้างและความคงทนของสีตอ่ การ
ขัดถูอยู่ในระดับดี-ดีมาก ความคงทนของสีตอ่ แสงอยู่ในระดับพอใช้
2. สรุปผลการวิจัย จากวัตถุเพื่อศึกษาการสกัดสีจากลูกจาก ประสิทธิภาพในการย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจาก
การทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุปได้ดังนี้
1) การศึกษาการสกัดสีจากลูกจากสดและลูกจากตากแห้ง พบว่าน้าสกัดสีจากลูกจากตากแห้งสามารถย้อม
สีให้ความเข้มมากกว่าลูกจากสด ย้อมผ้าไหมได้สีเหลือง-น้าตาล ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มของสีย้อม (k/s ) One-way
ANOVA: ลูกจากแห้งย้อมผ้าไหม, ลูกจากสดย้อมผ้าไหม ค่า P-Value = 0.01753< α 0.05 แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วค่า k/s
ของ ลูกจากแห้งกับสด ทั้งสองชนิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดยจากค่าเฉลี่ยพบว่าลูกจากแห้ง จะให้คา่ เฉลี่ย k/s สูง
กว่า รูปที่ 4.8 แสดงกราฟเปรียบเทียบผลวิเคราะห์การติดสีของผ้าไหมย้อมลูกจากสกัดแห้งและสกัดสด
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2) ประสิทธิภาพในการย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจาก พบว่าการใช้สารช่วยย้อมน้าขี้เถ้าปริมาณที่เพิ่มขึ้นมี
แนวโน้มทาให้สีเข็มขึ้น ผลการติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง ใส่สารช่วยติดน้าขี้เถ้าที่ 1%, 2%, 3% และ4% สรุป
สามารถวิเคราะห์/เปรียบเทียบแบบคู่ได้เฉพาะใน ค่า A เพราะค่า P-Value = 0.002<0.05 และพบว่าที่ 4% ของน้า
ขี้เถ้าแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสาคัญ สารช่วยย้อมน้าปูนใสปริมาณที่เพิ่มขึ้นทาให้สีมคี วามเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นทา
ให้สว่างขึ้น สรุปค่าความเข้ม (k/s) หาค่า P-Value = 0.686 >0.05 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่าที่ 1%,4% ของ
สารช่วยย้อมน้าปูนใส แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ และสารช่วยย้อมน้าสนิ มเหล็กให้ค่าความเข้มของสีใกล้เคี ยงกัน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน
3) การทดสอบความคงทนของสีต่อแสงเทียมตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 พบว่าการใช้น้าสนิม
เหล็กและน้าขีเ้ ถ้าเพิ่มความคงทนของสีต่อแสงให้ผ้าไหมย้อมสีลูกจาก ระดับ 2 เป็นระดับ 3 ส่วนในด้านเฉดสีสารช่วย
ย้อมทั้งสามชนิดให้ความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และการทดสอบต่อการซักตามมาตรฐาน ISO 105-C06 : 2010
พบว่าการใช้สารช่วยย้อมทั้งสามชนิดมีความคงทนสีต่อการซักอยู่ในระดับ 3 ถึง 4-5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และ
การเปื้อนติดสีผ้าชนิดต่าง ๆ ก็อยู่ในระดับ 4-5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดมี าก

ข้อเสนอแนะ
ในการทาวิจั ยครั้ งนี้เป็ นวิจัย การย้อ มสีจ ากพืชธรรมชาติ ซึ่ ง ได้ ใ ช้เปลือ กลู กจากที่ เป็ น วัส ดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร มาสกัดสีทาให้ได้สีที่แตกต่างมากขึ้น สามารถใช้สารช่วยย้อมที่ได้จากธรรมชาติและจากสารสังเคราะห์
ช่วยเพิ่มสีสันของสีธรรมชาติมากยิ่งขึน้ และเป็นการย้อมสีธรรมชาติบนผ้าไหมให้สวยงามยิ่งขึ้น ลูกจากสามารถพบได้
ในพื้นที่น้ากร่อยปากแม่น้ามีมากในภาคใต้ เปลือกจะมีเฉพาะฤดูที่ผลแก่ชุมชนนาผลมาแกะเอาเนื้อมารับประทาน
เหลือเปลือกทิ้ง เราสามารถน้าเปลือกลูกจากมาบดและตากแห้งเก็บไว้ได้นาน ไว้ใช้ได้ในฤดูที่ไม่มีผลจากสุก การใช้
เปอร์เซ็นต์ของสารช่วยย้อมที่ระดับ 1% ,2%ม 3% และ 4% ไม่ทาให้เฉดสีของผ้าไหมต่างกันมากนัก ควรทดลองให้มี
เปอร์เซ็นต์ของสารช่วยย้อมมีความแตกต่างมากกว่านีอ้ าจจะทาให้ได้เฉดสีที่แตกต่างกันมากขึน้
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การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีท่มี ีข้อมูลสู:หายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบาง
คาถาม
Estimation of population mean in the presence of item nonresponse
ชูเกียรติ โพนแก้ว1*
Chugiat Ponkaew1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนึ้ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้นแบบ
สุ่มแบบสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบบางคาถาม และแทนที่ข้อมูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน ตัวประมาณค่าเฉลี่ย
ประชากรที่นาเสนอพัฒนาจากตัวประมาณค่าของ Hájek ภายใต้การสุม่ ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่
เท่ากันและไม่ใส่คืน สาหรับความแปรปรวน และตัวประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณค่าที่นาเสนอ ศึกษา
ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิรส์ และสัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าตัวประมาณค่าที่
นาเสนอเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงโดยประมาณ
คาสาคั:: ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร, ข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม, การประมาณค่า
ความแปรปรวน

Abstract
In this research, a population means estimator in the presence of item nonresponse is proposed. It is
modified from Hájek’estimator, which can be applied to the presence of item nonresponse with ratio imputation
and missing complete at random of nonresponse mechanism under unequal probability samplint without
replacement. The estimator is investigated through variance and estimation under reverse framework with
negligible sampling fraction while theoretical analysis proved that the proposed estimators is asymptotically
unbiased estimators.
Keywords: population mean estimator, Item nonresponse, variance estimation
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บทนา
การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร (Population mean) เป็นปัญหาพบบ่อย ในงานวิจัยหรือวิชาทางสถิติ ค่าเฉลี่ย
ประชากรของข้อมูลที่ผู้วิจัยหรือนักสถิติสนใจศึกษา โดยปกติจะไม่ทราบค่าเนื่องจากสูตรการคานวณอ้างอิงถึงข้อมูล
ระดับประชากร ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องใช้ข้อมูลของตัวอย่างที่ถูกสุ่มจากประชากร ตามข้อตกลงของแผนการสุ่มตัวอย่าง
(Sampling design) ในการสร้างตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียง(Unbiased estimator) ณรงค์ โพธิ และ สมชาย ปราการ
เจริญ (2010) กล่าวว่า ตัวประมาณค่า อาจจะไม่สามารถใช้งานได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วน
เกิดการ สูญหาย (Missing data) ทาให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ส่งผลให้ตัวประมาณค่าที่ได้เกิดความเอนเอียง
ความเอนเอียง (Bias estimator)
พิจารณาประชากร U  {1,2,..., i ,..., N } ขนาดจากัด ขนาด N กาหนดให้ y แทนตัวแปรที่สนใจศึกษา และ
พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าคือค่าเฉลี่ยประชากร เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Y   y i N เมื่อ y i แทนค่k
iU

สังเกตของประชากรหน่ว ยที่ i เมื่อ i  1,2,..., N ตัวอย่าง s ขนาด n ถูกสุ่มจากประชากร U ขนาด N ตาม
ข้อตกลงของแผนการสุ่มตัวอย่าง (Sampling design) แทนด้วยสัญลักษณ์ S
กรณีที่ทราบข้อมูลของตัวแปรช่วย (Auxiliary variable) ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่สนใจศึกษา และไม่มี
ข้อมูลสูญหาย Hansen & Hurvitz (1943) นาเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความ
น่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและใส่คืน ต่อมา Horvitz & Thompson (1952) ได้พัฒนาตัวประมาณค่าของ Hansen &
Hurvitz (1943) ไปยังแผนการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน และไม่ใส่คนื และในปี 1971 Hájek
ได้นาเสนอตัว ประมาณค่าแบบอัตราส่วนเพื่อใช้ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร Särndal Swenson & Wretman (1992)
กล่าวว่าในหลายเงื่อนไข เช่น y i Y มีขนาดเล็ก ทุกค่า i s หรือ ภายใต้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบปัวซงส์ (Poisson
sampling) ตัวประมาณค่าที่ Hájek (1971) นาเสนอจะเป็นตัวประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวประมาณค่าของ
Horvitz & Thompson (1952)
ตัวประมาณค่าที่ Horvitz & Thompson (1952) และ Hájek (1971) นาเสนอ ใช้ประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร
กรณีที่ตัวอย่าง s ขนาด n ไม่มีข้อมูลสูญหาย แต่กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม (Item
nonresponse) ตัวประมาณค่าดังกล่าวไม่สามารถใช้ประมาณค่าได้ เนื่องจากบางหน่วยตัวอย่าง ในตัวอย่าง s ขนาด n
ไม่สามารถสังเกตค่าได้ ดังนั้นภายใต้เฟรมเวิรค์แบบรีเวิร์ส (Reverse frameworke) และการสูญหายของข้อมูลเกิดขึ้น
แบบสุ่ ม แบบสมบู ร ณ์ (Missing completely at random: MCAR) Haziza (2010) ได้ น าเสนอตั ว ประมาณค่ า เฉลี่ ย
ประชากร ที่ปรับจากตัวประมาณค่าของ Horvitz & Thompson (1952) โดยใช้การแทนที่ข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย
(Mean Imputation) ต่อมาชูเกียรติ โพนแก้ว (2016) ได้ปรับตัวประมาณที่ Haziza (2010) นาเสนอโดยใช้การแทนที่
ข้อมูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน (Ratio Imputation)
จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าตัวประมาณที่ใช้ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจาก
การไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม ศึกษาเฉพาะตัวประมาณค่าที่ปรับจากตัว ประมาณของ Horvitz & Thompson (1952)
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วจิ ัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้นแบบ
สุ่มแบบสมบูรณ์ และเกิดเฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม โดยตัวประมาณค่าที่นาเสนอปรับ จากตัวประมาณค่า
ของ Hájek (1971) รวมถึงนาเสนอตัวประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณค่าที่นาเสนอ ภายใต้การสุ่มตัวอย่าง
แบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คนื
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
2. โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรม MatyType
วิธีการศึกษา
1. สัญลักษณ์และข้อตกลงเบือ้ งต้น
เพื่อความสะดวกในการนาเสนอ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย
ตามที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สักษลักษณ์ และความหมายที่ใช้ในงานวิจัย
สัญลักษณ์
เซตของประชากรขนาด N
U  {1,2,..., N }
เซตของตัวอย่างขนาด n
s  {1,2,..., n}
ตัวแปรที่สนใจศึกษา
y
ค่าเฉลี่ยของประชากร
Y  N 1  y i

ความหมาย

iU

 i  P (i s )
 ij  P (i  j s )

R  (r1 r2 K rN )

ความน่าจะเป็นที่หน่วยตัวอย่างที่ i ตกอยู่ในหน่วยตัวอย่าง s ขนาด n
ความน่าจะเป็นที่หน่วยตัวอย่างที่ i และ j ตกอยู่ในตัวอย่าง s ขนาด n
ค่าคาดหมาย และความแปรปรวนทั้งหมด ตามลาดับ
ค่าคาดหมาย และความแปรปรวนเทียบกับแผนการสุม่ ตัวอย่าง ตามลาดับ
ตัวแปรช่วย x ทีม่ คี วามสัมพันธ์กับตัวแปรที่สนใจศึกษา และทราบค่า x i ทุกค่า i U
กลไกการไม่ตอบสนอง (Nonresponse mechanism)
ตั ว แปรบอกสภาพของการสู ญ หาย ซึ่ ง ri  1 เมื่ อ y i สามารถสั ง เกตค่ า ได้ และ
ri  0 เมื่อ y i ไม่สามารถสังเกตค่าได้
เวกเตอร์ของตัวแปรบอกสภาพของการสูญหาย

pi  P (ri  1)

ความน่าจะเป็นที่หน่วยตัวอย่างที่ i จะตอบสนอง

E ,V
E S ,VS

x
R
ri

สาหรับข้อตกลงเบื้องต้น (assumption) ในงานวิจัยในครั้งนี้คือ ตัวอย่าง s ขนาด n ถูกสุ่มจากประชากร U
ขนาด N ภายใต้แผนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน และการสูญหายของ
ข้อมูลเกิดขึ้นเฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม สาหรับกลไกลการไม่ตอบสนองของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนีค้ อื
การสู ญ หายของข้ อ มู ล เกิ ด ขึ้ น แบบสุ่ ม แบบสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ภายใต้ ก ลไกดั ง กล่ า วได้ ว่ า pi  P (ri  1)  p ค่ า
E R (ri )  P (ri  1)  p ค่า VR (ri )  p (1  p ) ทุกค่า i U และ E R (ri r j )  E R (ri )E R (r j )  pp  p 2
2. นาเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร
ภายใต้แผนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คนื เมื่อตัวอย่าง s
ขนาด n ไม่มีข้อมูลสูญหาย Hájek (1971) นาเสนอตัวประมาณ เพื่อใช้ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร แต่ในกรณีที่
ตัวอย่าง s ขนาด n มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม ตัวประมาณค่าของ Hájek (1971)

Proceedings
1440

ไม่สามารถใช้ประมาณค่าได้ เนื่องจากข้อมูลของหน่วยตัวอย่างบางหน่วยสูญหาย ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะได้
นาเสนอ ตัวประมาณค่าที่ปรับจากตัวประมาณค่าของ Hájek (1971) เพื่อใช้ในการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเขียน
แทนด้วยสัญลักษณ์ Yˆ
AdjHa jek

3. นาเสนอตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ YˆAdjHa jek
การประมาณค่าความแปรปรวนของ Yˆ
ศึกษาภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส แต่เนื่องจาก ตัวประมาณ
AdjHa jek

ค่าเฉลี่ยประชากรที่นาเสนอ หรือ YˆAdjHa jek อยู่ในรูปตัวประมาณค่าแบบไม่เป็นเชิงเส้น ดังนัน้ การหาค่าความแปรปรวน
จาเป็นต้องปรับ Yˆ
ให้เป็นตัวประมาณค่าแบบเชิงเส้นโดยใช้วธิ ีเทเลอร์แบบเชิงเส้น (Taylor linearization method)
AdjHa jek

และเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ YˆAdjHa jek ,lin จากนั้นหาค่าความแปรปรวน และตัวประมาณค่าความแปรปรวน ตามวิธีของ
Shao & Steel (1999) และ Haziza (2010) เขียนแทนด้วย V (YˆAdjHa jek ) และ Vˆ (YˆAdjHa jek ) ตามลาดับ

ผลการศึกษา
ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่นาเสนอ
ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน กรณีที่ตัวอย่าง s ขนาด n
ไม่มขี ้อมูลสูญหาย Hájek (1971) นาเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ตามที่แสดงในสมการที่ (1)
 yi  i
ˆY  is
(1)
Ha jek
1 
i

is

จากสมการที่ (1) จะเห็นกรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม YˆHa jek ไม่สามารถใช้
ประมาณค่าเฉลี่ยประชากรได้ เนื่องจากมีบางค่าของ y i เมื่อ i s ไม่สามารถสังเกตค่าได้ กรณีที่มีขอ้ มูลสูญหายเซต
ตัวอย่าง s ขนาด n แยกได้เป็นเซตตัวอย่างที่ไม่มขี ้อมูลสูญหาย s r ขนาด nr และเซตตัวอย่างที่มขี ้อมูลสูญหาย s m ขนาด
nm เมื่อ s  s r  s m และ n  nr  nm กรณีที่ i s r ค่า y i จะสามารถสังเกตค่าได้ แต่ถ้า i s m ค่า y i จะไม่สามารถ
สังเกตค่าได้ ดังนัน้ จาเป็นต้องแทนที่ข้อมูลสูญหายด้วยค่าประมาณ (Imputation) สาหรับการวิจัยในครัง้ นี้แทนที่ข้อมูล
ˆ i และ Rˆ   ri y i ri x i กาหนดให้ y R ,i แทนค่าสังเกต
สูญหายด้วยค่าอัตราส่วน เขียนแทนด้วย y i* ซึ่ง y i*  Rx
i
is  i
ของหน่วยตัวอย่างที่ i หลังจากแทนที่ขอ้ มูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน และกาหนดค่าตามที่แสดงในสมการที่ (2)
(2)
y R ,i  ri y i  (1  ri )y i*
ˆ i และ Rˆ   ri y i ri x i จากนั้นแทนที่คา่ y i ในสมการที่ (1) ด้วย y R ,i และเขียนแทน YˆHa jek
เมื่อ y i*  Rx
i
is  i
ด้วย Yˆ
ได้ว่า
AdjHa jek

 yi  i
y
1
1
1
YˆAdjHa jek  is 1    1    R ,i    1      ri y i  (1  ri )y i* 




i
i  is i 
i  is i
is
is
is
x i ri y i





is



 i i
s  i
1

ri x i


is  i is  i
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ดังนัน้ ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่ผู้วจิ ัยนาเสนอคือ
x ry
 i  i i


YˆAdjHa jek  is i is r xi
1
i i


i
จากสมการที่ (3) จะเห็ น ว่ า YˆAdjHa jek อยู่ ใ นรู ป ของตั ว ประมาณค่ า แบบไม่ เ ป็ น เชิ ง เส้ น ดั ง นั้ น การหาค่ า
is

i

(3)



is

คาดหมาย หรือความแปรปรวนจาเป็นใช้วิธีเทเลอร์แบบเชิงเส้นปรับตัวประมาณค่าดังกล่าว ให้เป็น ตัวประมาณค่า
แบบเชิงเส้น เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Yˆ
จากนั้นหาค่าคาดหมาย หรือความแปรปรวน ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบ
AdjHa jek ,lin

รีเวิร์ส ตามวิธีที่ Shao & Steel (1999) และ Haziza (2010) นาเสนอ สาหรับตัวประมาณค่าแบบเชิงเส้นของ YˆAdjHa jek
กาหนดค่าตามที่กล่าวถึงใน บทตัง้ 1
บทตั้งที่ 1 ภายใต้การสุม่ ตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน และไม่ใส่คนื สมมติว่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
s ขนาด n มีขนาดใหญ่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม และ
แทนที่ข้อมูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน เมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ตัวประมาณค่าแบบเชิงเส้นของ Yˆ
เมื่อ
AdjHa jek

ปรับด้วยวิธีเทเลอร์มีคา่ ดังนี้
R%
XR%
XR%
1 ˆ
R ˆ
R ˆ
R ˆ
YˆAdjHa jek ,lin  XR%

(
T

T
)

X
(
T

T
)

(
T

T
)

R
2
2
T 1 1 T
T 3 3 T (T4 T4 )
3

4

3

(4)

4

  Tˆ Tˆ Tˆ Tˆ 
is  i is  i is  i 
  1 2 3 4


T=E S (Tˆ )    x i  ri y i N  ri x i   T1 T2 T3 T4 
iU iU

iU

X   x i N T1 T3 และ R%
R   ri y i  ri x i  T2 T4

x
เมื่อ Tˆ    i
is i

ry
 i i 

iU

1

rx
 i i

iU

iU

พิสูจน์
จากสมการที่ (1) สามารถเขียน YˆAdjHa jek ให้อยูใ่ นรูปของฟังก์ชันปรับเรียบได้ดังนี้
x ry
 i  i i
ˆˆ

 TT
YˆAdjHa jek  is i is r xi  ˆ1 ˆ2  (Tˆ )
T3T4
1
i i


is

i



is

(5)

i

เมื่อ  (.) แทนฟังก์ชันปรับเรียบ และ Tˆ กาหนดค่าตามสมการที่ (4) และจากสมการที่ (5) เมื่อใช้วธิ ีเทเลอร์
แบบเชิงเส้นได้ว่า
3H  (Tˆ )
YˆAdjHa jek ,lin  (T )   ˆ
(Tˆj T j )
j 1 T j Tˆ T
R%
XR%
XR%
X ˆ
R ˆ
R ˆ
R ˆ
 XR%

R  T (T1 T1 )  T (T2 T2 )  T (T3 T3 )  T (T4 T4 )
3
4
3
4
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จากสมการที่ (1) และสมการที่ (4) ค่ า คาดหมายของ YˆAdjHa jek หาได้ จ าก E (YˆAdjHa jek )  E (YˆAdjHa jek ,lin )
นอกจากนี้ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส จะได้ว่า Yˆ
เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงโดยประมาณของ Y ตามที่
AdjHa jek

แสดงในทฤษฎี 1
ทฤษฎีที่ 1 ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน และไม่ใส่คืน สมมติว่า ตัวอย่าง s
ขนาด n เมื่อ n ขนาดใหญ่ มีข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม
และแทนที่ขอ้ มูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน กาหนดให้ Yˆ
เป็นตัวประมาณค่าของ Y และกาหนดค่าดังนี้
AdjHa jek

YˆAdjHa jek 

x ry
 i  i i

is



 i is  i
1

xi yi


is  i is  i
ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส YˆAdjHa jek เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงโดยประมาณของ Y

พิสูจน์
ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิรส์ ค่าคาดหมายของ YˆAdjHa jek มีค่าเป็น
E (Yˆ
)  E (Yˆ
)
AdjHa jek

AdjHa jek ,lin

R%
XR%
XR%


X ˆ
R ˆ
R ˆ
R ˆ
 E R E S  XR%

(
T

T
)

(
T

T
)

(
T

T
)

(
T

T
)
R
R
1
1
2
2
3
3
4
4

T3
T4
T3
T4


  x i  ri y i
 E R ( XX R )  E R  iNU ixU y

 iU i i

  xi ER
  iUN

ER


 ry  
 rx 
 i i

iU

 i i

iU

ดังนัน้ E (YˆAdjHa jek )  Y

 xi  yi

iU

N

 yi
iU

N Y
 xi

iU

iU



ทฤษฎีที่ 1 ผู้ วิจั ย ได้แ สดงให้ เห็น ว่า ตัว ประมาณค่าเฉลี่ย ประชากรที่ ผู้วิจัย น าเสนอ หรือ YˆAdjHa jek เป็ น ตั ว
ประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงโดยประมาณของ Y ต่อไปผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงวิธีการหาตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ
ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่นาเสนอ
ตัวประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่นาเสนอ
หัวข้อที่แล้วผู้วิจัยได้นาเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่ข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์
เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม และแทนที่ข้อมูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน แต่เนื่องจากตัวประมาณค่าที่นาเสนออยู่
ในรูป ตัวประมาณค่าแบบไม่เป็นเชิงเส้น ดังนั้นการหาค่าคาดหมายจาเป็นต้องปรับตัวประมาณค่าดังกล่าวให้เป็ นตัว
ประมาณค่าแบบเชิงเส้น ตามที่แสดงในบทตั้งที่ 1 จากนั้นหาค่าคาดหมายตามที่แสดงในทฤษฎีบทที่ 1 สาหรับหัวข้อนี้
ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงวิธีการหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าที่นาเสนอ แต่เนื่องจากค่าความแปรปรวนดังกล่ าว
อ้างอิงถึงข้อมูลระดับประชากร ทาให้ไม่สามารถคานวณค่าได้ในทางปฏบัติ ดังนั้นจาเป็นต้องประมาณค่าจากข้อมูลของ
ตัวอย่าง โดยปกติกรณีที่มีข้อมูลสูญหาย การหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร สามารถหาค่าได้
ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิรส์ ตามที่ Shao & Steel (1999) และ Haziza (2010) นาเสนอ ตามที่แสดงในสมการที่ (6)
V (Yˆ
)  E V (Yˆ
| R ) V E (Yˆ
| R )  V V
(6)
AdjHa jek

R S AdjHa jek

R S AdjHa jek

1

2
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เมื่อ V1  E RVS (YˆAdjHa jek | R ) และ V2  VR E S (YˆAdjHa jek | R ) อย่างไรก็ตามกรณีที่สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก ค่า

V (YˆAdjHa jek ) สามารถประมาณค่าได้จาก V1 หรือ
V (YˆAdjHa jek )  E RVS (YˆAdjHa jek | R )  V1

(7)

ส าหรั บ การประมาณค่ า V (YˆAdjHa jek ) Haziza (2010) กล่ า วว่ า ภายใต้เ ฟรมเวิร์ ค แบบรี เ วิร์ ส และสั ด ส่ ว น
ตัวอย่างมีขนาดเล็ก ตัวประมาณค่าของ V (YˆAdjHa jek ) สามารถหาได้จาก Vˆ (YˆAdjHa jek )  Vˆ1 นอกจากนี้ภายใต้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน และตัวอย่าง s ขนาด n มีข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้น
แบบสุ่มสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม Vˆ (YˆAdjHa jek )  Vˆ1 เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงโดยประมาณ
) สาหรับการหาค่าความแปรปรวนและตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ Yˆ
ของ V (Yˆ
มีค่าตามที่แสดง
AdjHa jek

AdjHa jek

ใน ทฤษฎีบทที่ 2
ทฤษฎีที่ 2 ภายใต้การสุม่ ตัวอย่าง แบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คนื กรณีที่ตัวอย่าง s ขนาด
n มีขนาดใหญ่ และมีข้อมูลสูญหายที่เกิดขึน้ แบบสุ่มสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม และแทนที่
ข้อมูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน กาหนดให้ Yˆ
เป็นตัวประมาณค่าของ Y และกาหนดค่าตามที่แสดงใน
AdjHa jek

สมการที่ (1)
1) ความแปรปรวนของ YˆAdjHa jek เขียนแทนด้วย V (YˆAdjHa jek ) และกาหนดค่าตามที่แสดงในสมการ (8)
  
2

1  1 
V (YˆAdjHa jek )  2    i  y i  Y      ij  i j   y i  Y   y j  Y  
N iU
iU j iU 
i
i j


2) ตัวประมาณค่าของ V (YˆAdjHa jek ) เขียนแทนด้วย Vˆ (YˆAdjHa jek ) และกาหนดค่าตามที่แสดงในสมการที่ (9)
(    )
1 
Vˆ (YˆAdjHa jek )   2 i zˆi2    ij  i j zˆi zˆ j

 

is

i

is j is

ij

i

is

(9)

j

ˆ
R%
rX
ˆ ) ค่า R%
ˆ   ri y i
z
ˆ

เมื่อ i NR (x i  X )  i r x ( y i  x i R%
R
R
i i
is  i


(8)

rx
 i i

is

i

 i และ X  iU x i N

พิสูจน์
1) จากสมการ (4) สามารถจัดรูปของ YˆAdjHa jek ,lin ได้เป็น
z
YˆAdjHa jek ,lin  Constant   i

 
is

(10)

i

R%
rX
เมื่อ z i  NR (x i  X )  i r x ( y i  x i R%
R ) ค่า R%
R   ri y i
i i
iU
iU

(10) ได้ว่า







 ri x i

iU

V (YˆAdjHa jek )  E RVS YˆAdjHa jek R  E RVS YˆAdjHa jek ,lin R

และจากสมการที่ (7) และสมการที่
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z


 E R VS   i R  
  is i  

(11)

เมื่อ z i กาหนดค่าตามสมการที่ (10) และ จากสมการที่ (11) จะเห็นว่า
Horvitz & Thompson (1952) ดังนัน้
  
z
1 
VS   i R     i z i2     ij  i j
iU j iU 
i
i j
 is i  iU
แทนค่า (12) ใน (11) ได้ว่า

 

z
 i

is

 i อยู่ในรูปตัวประมาณของ

z z
i j


(12)

 
 
 
 

  
 1 

V (YˆAdjHa jek )  E R     i z i2     ij  i j z i z j  
iU j iU 
i
i j
 
 iU
  
1 
   i E R (z i2 )     ij  i j  E R (z i )E R (z j )
iU
iU j iU 
i
i j

2
  
1 
   i  E R ( z i )      ij  i j  E R (z i )E R (z j )
iU
iU j iU 
i
i j

  
2

1  1 
 2    i  y i  Y      ij  i j   y i  Y   y j  Y  
N iU
iU j iU 
i
i j


ดังนัน้
  
2

1  1 
V (YˆAdjHa jek )  2    i  y i  Y      ij  i j   y i  Y   y j  Y  
N iU
iU j iU 
i
i j


) ได้จาก
2) จากสมการที่ (11) สามารถหาค่าประมาณของ V (Yˆ

 



AdjHa jek

z
Vˆ (YˆAdjHa jek ) VˆS   i R 
 is i 

(13)

จากสมการที่ (13) จะเห็นได้วา่

z
 i
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ทฤษฎีที่ 2 ผู้วิจัยได้แสดงวิธีการตัวประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้
สูตรของ Horvitz & Thompson (1952) ซึ่งตัวประมาณค่าความแปรปรวนที่ได้จะอยู่ในรูปของฟังก์ชันของตัวแปรที่สนใจ
ศึกษา และ ตัวแปรช่วยที่มีความสั มพัน ธ์กั บตัวแปรที่ส นใจศึก ษา ตัวแปรที่สนใจศึกษาใช้เฉพาะหน่วยตัวอย่า งที่
ตอบสนอง (สามารถสังเกตค่าได้) ส่วนตัวแปรช่วยใช้ข้อมูลของหน่วยตัวอย่างทั้งหมดในประชากร นอกจากนี้ข้อมูล
ของตัวแปรช่วยจาเป็นต้องทราบค่าก่อนการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจทราบจากข้ อมูลที่สารวจในอดีต หรือข้อมูลที่ได้จาก
การลงทะเบียน เป็นต้น

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบ
เฉพาะบางคาถาม และเกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ ตัวประมาณค่าที่ผู้วิจัยนาเสนอปรับจากตัวประมาณค่าของ Hájek (1971)
และแทนที่ขอ้ มูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิรส์ ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่นาเสนอ เป็น ตัว
ประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงโดยประมาณ สาหรับการหาค่าความแปรปรวน และตัวประมาณค่าความแปรปรวนของตัว
ประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่นาเสนอ ศึกษาภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส เฉพาะสัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก
อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีขอ้ มูลสูญหายที่เกิด
จากการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม และกลไกการไม่ตอบสนองเป็นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ ซึ่งกลไกการไม่ตอบสนอง
ดังกล่าวปกติจะพบได้ยากในทางปฏิบัติ ดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษา สามารถขยายผลการวิจัยไปยัง กลไกการไม่ตอบสนอง
แบบอื่น เช่น การสูญหายแบบสุ่ม หรือ การสูญหายแบบไม่สุ่ม นอกจากนี้การหาตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ
ตัวประมาณค่าที่นาเสนอ ผู้วิจัยศึกษาภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส เฉพาะกรณีที่สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก ผู้ที่สนใจ
ศึกษาควรขยายผลการวิจัยไปยังกรณีทั่วไป ตามที่ Shao & Steel (19910) และ Haziza (201) เสนอ
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ผลของ pH ที่มีต่อการเจริ: สัณฐานวิทยา และการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของ
เชื้อเกลื้อน (Malassezia furfur)
The effect of pH on growth, morphology and production of extracellular lipase
of Malassezia furfur
อธิปัตย์ ไชยชมภู1* นวลอนงค์ เสมสังข์1 และ วีรพงษ์ จันทะชัย1
Athipat Chaichompoo1*, Nuananong Semsang1 and Weerapong Juntachai1
บทคัดย่อ
เชื้อเกลือ้ น (Malassezia) เป็นฟังไจสองรูป (dimorphic fungi) ชนิดหนึ่งซึ่งพบเป็นเชื้อประจาถิ่นบนผิวหนังของ
คนและสัตว์หลายชนิด แต่ในบางสภาวะสามารถกระตุ้นให้เชื้อเปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อก่อพยาธิสภาพให้เกิดโรคผิวหนังได้
เอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ที่เชื้อเกลือ้ นสร้างพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคผิวหนังในผู้ป่วย แต่ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลของ pH ที่มีต่อ
การเจริญและการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของ M. furfur โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร YPD-Tween broth ที่ปรับค่า
pH ระหว่าง 2-10 จากผลการทดลองพบการเจริญของเชื้อเกลือ้ นใน pH 4–10 โดยเจริญได้ดีในช่วง pH 4-8 และเป็นที่
น่าสนใจยิ่งว่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์มีค่าสูงสุดที่ pH 8–10 ซึ่งเป็นค่า pH ที่แตกต่างจากสภาวะของผิวหนัง
ปกติที่เป็นกรดอ่อน ๆ สาหรับสัณฐานวิทยาของเชื้อ ไม่ พบการเปลี่ยนแปลงจากยีสต์เป็นสายราในทุกชุดการทดลอง
จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า pH มีผลต่อการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของเชื้อเกลื้อน โดยพบว่าค่า pH ที่
สูงขึน้ การกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของเชื้อเกลือ้ น
คาสาคั:: เชื้อเกลือ้ น, เอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์, ค่า pH, การเจริญเติบโต
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Abstract
Dimorphic fungi in the genus Malassezia are cutaneous normal flora found in both human and animals. Under
certain circumstances, Malassezia can play a role as pathogens causing various skin disorders. Since almost all
Malassezia species are lipid dependent, secretory extracellular lipase is crucial for their growth and also associated with
pathogenicity. However, the factor which regulates expression of extracellular lipase is not well understood. Therefore,
the purpose of this study is to investigate the effect of pH on the growth and secretory of extracellular lipase of M. furfur.
The yeast was cultured in YPD-Tween broth (pH 2-10). The yeast was able to grow under pH range from 4 to 10 but
indicated the best growth under pH 4-8. Intriguingly, the highest extracellular lipase activity was presented around pH
8 and 10 which are quite different from the normal skin pH environment. However, the morphological change from
yeast to hyphae has not been observed. The results suggested that pH affected the expression of extracellular lipase
that higher pH upregulated the production of extracellular lipase of M. furfur.
Keywords: Malassezia, Extracelluar enzyme, Lipase, pH, growth
บทนา
เชื้อเกลื้อน (Malassezia) เป็นฟังไจชนิดหนึ่งซึ่งพบเป็นเชื้อประจาถิ่นบนผิวหนังของคนและสัตว์หลายชนิด
ซึ่งสปีชีสท์ ี่พบมากบนผิวหนังคนคือ M. furfur, M. globosa, M. restricta และ M. sympodialis [1, 2] ในบางสภาวะ เช่น
ความชื้น ไขมั น บนผิ ว หนั ง ภาวะภู มิคุ้ ม กั น บกพร่ อ ง ค่ า pH ของผิ ว หนั ง ที่ เปลี่ ย นไป อายุ สามารถกระตุ้น ให้เชื้อ
Malassezia เปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อก่อพยาธิสภาพให้เกิดโรคผิวหนังได้ เช่น เกลื้อน (Pityriasis versicolor), สิวเชื้อรา
(Malassezia folliculitis), ต่ อ มไขมั น อั ก เสบ (Seborrheic dermatitis) และ ภู มิ แ พ้ ผิ ว หนั ง (Atopic dermatitis) [3, 4]
บริเวณผิวหนังคนที่พบเชื้อ Malassezia ได้มากคือ บริเวณ ใบหน้า ข้อพับ และแผ่นหลัง เนื่องจากเชือ้ Malassezia เป็น
ฟังไจที่ไม่สามารถสร้างกรดไขมันได้เองเนื่องจากไม่มียีนที่กาหนดการสร้างเอนไซม์ fatty acid synthase ที่จาเป็นต่อ
การสังเคราะห์กรดไขมันในเซลล์ ทาให้เชื้อต้องพึ่งพากรดไขมันจากภายนอกเซลล์ซึ่งก็คือไขมันบนผิวหนังเจ้าบ้าน
(host) [5]เนื่องจากไขมันบนผิวหนังส่วนมากอยู่ในรูปที่ไม่สามารถดูดซึมมาใช้ในเซลล์ได้โดยตรง เอนไซม์ไลเปสจะทา
หน้าที่ยอ่ ยไขมันเหล่านั้นให้กลายเป็นกรดไขมันก่อน จากนั้นเชื้อเกลือ้ นจึงสามารถนากรดไขมันมาไปใช้ในกระบวนการ
เมแทบอลิ ซึ ม ภายในเซลล์ ไ ด้ [6, 7] จากข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล จี โ นมและ DNA ของเชื้ อ เกลื้ อ นสปี ชี ส์ ต่ า ง ๆ เช่ น
M. globosa, M. restricta, M. sympodialis, M. pachydermatis และ M. furfur เป็ น ต้น พบยีน ของเอนไซม์ไลเปสเป็น
จานวนมากในจีโนม ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของเอนไซม์ไลเปสที่มีต่อเชื้อเกลื้อน และยังมีรายงานการศึกษาที่พบว่า
เอนไซม์ไลเปสมีบทบาทสาคัญต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเกลื้อน และเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงและการเกิด
โรคผิวหนังในผู้ป่วย [1] แต่เนื่องจากผิวหนังของคนมีค่า pH ที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมประจาวันและเชื้อประจาถิ่นที่
แตกต่างกันไปในแต่ละคน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าค่า pH อาจมีผลต่อการเจริญและการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของ
เชื้อเกลือ้ น อย่างไรก็ตามกลไกที่ pH มีผลต่อเชื้อ Malassezia ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้
คือการศึกษาผลของ pH ที่มีต่อการเจริญและการสร้างเอนไซม์ไลเปสภายนอกเซลล์ของเชื้อเกลื้อน โดยทาการศึกษา
ในเชื้อ M. furfur ซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ได้จากงานวิจัยนี้อาจเป็นฐานความรู้ที่มปี ระโยชน์ต่อการอธิบายกลไกการเกิด
โรคจากเชือ้ เกลือ้ น และอาจใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาและป้องกันโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อเกลือ้ น
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. เชื้อและอาหารเลีย้ งเชื้อ
เลีย้ งเชื้อใน YPD-Tween broth (Yeast extract 1%, Bacto peptone 2%, D-glucose 2%, Tween-60 0.5%)
โดยเตรียมในฟลาสก์แล้วปรับค่า pH ด้วย HCl หรือ NaOH ในแต่ละชุดการทดลองเป็น pH 2, 4, 6, 8, 10 สาหรับชุด
control ใช้ YPD-Tween broth ที่ไม่ปรับค่า pH (pH 6.5)
นาอาหารไปทาการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วใส่เชื้อ M. furfur CBS 1878T โดยปรับให้เชื้อเริ่มต้นในการเลี้ยงของแต่ละ
ชุดการทดลองให้มีคา่ OD ที่ความยาวคลื่น 600 nm เท่ากับ 0.02 (หรือประมาณ 5×105 cells/ml) จากนั้นนาไปบ่มที่
30 oC, 170 rpm ระยะเวลา 9 วัน วัดค่าการเจริญของเชื้อ (OD) ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น
600 nm ทุก 24 ชั่วโมง
2. การวัดค่ากิจกรรมไลเปสนอกเซลล์
วิธีทดลองได้ปรับปรุงจาก Juntachai et al. [2] โดยมีขั้นตอนดังนี้ เก็บตัวอย่างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์จาก
อาหารเลี้ยงเชื้อ โดยปั่นเหวี่ยงตกตะกอนที่ 12,000 rmp เป็นระยะเวลา 5 นาทีเพื่อแยกเชื้อและของเหลวส่วนใส
(supernatant) ออกจากกัน ในการตรวจวัดค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส นาตัวอย่าง supernatant ปริมาตร 10 µl ผสมกับ
สารละลายให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายดังนี้ 0.5% Triton X-100, 0.1 M Citrate buffer pH 5.0, 0.5 mM 4-Nitrophenyl
palmitate (4-NPP) ปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นให้ได้ปริมาตร 100 µl ใส่ลงในไมโครเพลต เขย่าให้เข้ากันบ่ มที่อุณหภูมิ
30 oC ระยะเวลา 60 นาที จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดยเติม 1 M Tris-HCl pH 8.0 ปริมาตร 200 µl ลงไป นาไมโครเพลต
ไปอ่านค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส ด้วยเครื่อง Microplate reader ที่ความยาวคลื่น 405 nm บันทึกผลที่ได้
3. การตรวจสัณฐานวิทยาของเชื้อ
เก็บตัวอย่างเชือ้ ที่เลีย้ งทุก 2 วันนาไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย 400 เท่า บันทึกภาพและขนาด
ของเซลล์ดว้ ยโปรแกรม Leica Application Suite v3.4.0
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการทดลองที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมดถูกนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติโดยใช้วิ ธี One-way
ANOVA และ t-test (p < 0.01 และ p < 0.05)

ผลการศึกษา
1. การเจริญของเชื้อ M. furfur
จากผลการวัดค่า OD ของเชื้อ M. furfur CBS 1878T พบว่าชุดการทดลอง pH2 ไม่ปรากฎการเจริญของเชื้อ
แต่พบการเจริญของเชื้อในชุดการทดลอง pH 4-10 และ control โดยทุกชุดการทดลองปรากฏระยะ Lag phase อยู่
ระหว่างวันที่ 0 – 1 สาหรับระยะ Log phase พบว่ามีความแตกต่างกันคือ pH 10 พบในระหว่างวันที่ 1-4 แต่ในชุดการ
ทดลองอื่นพบมีการเพิ่มจานวนเซลล์มากขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะ Stationary phase โดย pH 10
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 4 ต่อเนื่องไปถึงวันที่ 9 ของการทดลอง สาหรับ pH 4–8 เริ่มตัง้ แต่วันที่ 6 ต่อเนื่องไปถึงวันที่ 9 ของการ
ทดลอง ค่า OD สูงสุดของ pH 4–8 อยู่ระหว่าง 30 – 35 ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ค่า OD สูงสุดของ
pH 10 ประมาณ 25 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากกลุ่มอื่น (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ค่า OD ของเชื้อ M. furfur CBS 1878T เลีย้ งในอาหาร YPD-Tween broth ที่ 30 oC, 170 rpm เป็นเวลา 9 วัน
2. กิจกรรมไลเปสนอกเซลล์ของเชื้อ M. furfur
ตัวอย่างจากชุดการทดลอง pH 2 ไม่พบกิจกรรมไลเปส พบกิจกรรมไลเปสสูงสุดในชุดการทดลอง pH 8
รองลงมา ได้แก่ pH 10, pH 6, control และ pH 4 ตามลาดับ ทั้งนี้ pH 4-8 มีค่ากิจกรรมไลเปสเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลา
การเจริญของเชื้อ ในขณะที่ค่ากิจกรรมไลเปสของ pH 8 และ 10 เพิ่มขึ้นในระยะ Log phase แล้วเริ่มคงที่ในระยะ
Stationary phase (ภาพที่ 2)
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ค่ากิจกรรมไลเปสระหว่างการเจริญของเชื้อ M. furfur CBS 1878T ตลอดระยะเวลา 9
วัน เนื่องจากเอนไซม์นอกเซลล์ที่เชื้อสร้างมีปริมาณน้อยมากและปะปนกับโปรตีนในอาหารเลี้ยงเชื้อจึงไม่สามารถ
ตรวจสอบหาความเข้มข้นที่แน่นอนได้ ดังนั้นจึงใช้การวิเคราะห์จากค่ากิจกรรมไลเปสต่อเซลล์แทนค่ากิจกรรมไลเปส
ต่อหน่วยปริมาณโปรตีน ซึ่งในที่น้ีจะใช้ค่า OD แทนจานวนเซลล์โดยตรง พบว่าเชื้อที่เจริญในระยะ Lag phase มีค่า
กิจกรรมไลเปสต่อเซลล์สูงแล้วจึงลดลงตามระยะเวลาเลี้ยงเชื้อ โดยชุดการทดลองที่ให้ค่ากิจกรรมไลเปสต่อเซลล์
สูงสุดในระยะ Lag phase คือ pH 6 และ pH 8 รองลงมา pH 10 และ pH 4 ตามลาดับ เมื่อเซลล์เข้าสูร่ ะยะ Log phase
และ Stationary phase ค่ากิจกรรมไลเปสต่อเซลล์จะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วคงที่จนสิ้นสุดการทดลอง ทั้งนี้ชุดการ
ทดลองทีใ่ ห้ค่ากิจกรรมไลเปสต่อเซลล์สูงสุดในระยะดังกล่าว คือ pH 8 และ pH 10 (ภาพที่ 3)
3. สัณฐานวิทยาของเชื้อ M. furfur
จากการสังเกตสัณฐานวิทยาของเชื้อในวันที่ 2, 4, 6 และ 8 พบว่าเซลล์มขี นาดใหญ่ขึน้ เล็กน้อยในวันที่ 4 แต่
ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาเป็นสายราของเชื้อในแต่ละชุดการทดลอง (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 2 ค่ากิจกรรมไลเปสของเชื้อ M. furfur CBS 1878T เลี้ยงในอาหาร YPD-Tween broth ที่ 30 oC, 170 rpm เป็น
เวลา 9 วัน กาหนดให้ค่ากิจกรรมไลเปส 1 unit (U) เท่ากับค่ากิจกรรมที่เอนไซม์ไฮโดรไลซ์ซับสเตรท 1 µM ในเวลา
1 ชั่วโมง (µM 4-NPP h-1)

ภาพที่ 3 ค่ากิจกรรมไลเปสต่อเซลล์ของเชื้อ M. furfur CBS 1878T ที่เลีย้ งในอาหาร YPD-Tween broth ที่ 30 oC, 170
rpm เป็นเวลา 9 วัน กาหนดให้ค่ากิจกรรมไลเปส 1 unit (U) เท่ากับค่ากิจกรรมที่เอนไซม์ไฮโดรไลซ์ซับสเตรท 1 µM ใน
เวลา 1 ชั่วโมง (µM 4-NPP h-1)
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ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ M. furfur CBS 1878T ที่เลีย้ งในอาหาร YPD-Tween broth ที่ 30 oC, 170
rpm เป็นเวลา 9 วัน (เส้นสีดาในภาพแสดงความยาว 20 µm)

วิจารณ์และสรุปผล
โดยทั่วไปสภาพผิวหนังของคนมีสภาวะเป็นกรดอ่อน คือมีค่า pH ประมาณ 5.4-5.9 [8] และเป็นสภาวะที่
เหมาะสมต่ อ การเจริ ญ ของเชื้ อ M. furfur และท างานของเอนไซม์ ไ ลเปสของเชื้ อ M. furfur ด้ ว ย [9] แต่ ค่ า pH
บนผิวหนังคนไม่ได้คงที่ตลอดเวลาจากกิจกรรมในชีวิตประจาวันของคนเช่น การอาบน้า การสัมผัสสารเคมีต่าง ๆ
แม้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม แต่ก็ทาให้ค่า pH ของผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีรายงานวิจัยพบว่าผู้ป่วย
โรค Atopic dermatitis ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ เกลื้อ นมี ค่ า pH ของผิ ว หนั ง สู ง กว่า ปกติคื อ มากกว่า pH 6 [10] ซึ่ ง สามารถ
สันนิษฐานได้ว่าค่า pH ของผิวหนังที่สูงขึ้นนี้อาจส่งผลบางอย่างต่อเชื้อเกลื้อนบนผิวหนังคนและสัมพันธ์กับการเกิด
โรคผิวหนัง อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการศึกษาผลของ pH ที่มีต่อปัจจัยในการเกิดโรคของเชื้อเกลื้อนแต่อย่างใด
รายงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลของ pH ที่มีต่อปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรคคือการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของ
เชื้อ M. furfur
ในงานวิจัยนี้พบว่าเชื้อ M. furfur สามารถเจริญได้ในสภาวะกรดอ่อนไปจนถึงด่างอ่อน คือเจริญได้ดีใน pH
4-8 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ของเชื้อ M. pachydermatis ที่เป็นเชื้อประจาถิ่นของสัตว์เช่น สุนัขและ
แมว ที่พบการเจริญของเชื้อใน pH 4 - 8 เช่นเดียวกัน [11] แต่เป็นที่น่าสนใจยิ่งว่าค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์
ของเชื้อ M. furfur แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า pH 6-10 ที่มีค่าสูงกว่าสภาวะปกติที่เชื้ออาศัยบนผิวหนัง มีค่ากิจกรรม
เอนไซม์ไลเปสที่สูง แม้ว่าบางชุดการทดลองจะเป็นค่า pH ที่เชื้อเจริญได้ไม่ค่อยดีเช่น pH 10 ก็ตาม บ่งชี้ให้เห็นว่า
การสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์อย่างน้อยที่สุดไม่ได้เป็นตัวแปรตามการเจริญของเชื้อโดยตรง หรือในทางกลับกัน
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การเจริญของเชื้อไม่ได้ขึ้นกับเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์โดยตรง แต่ pH ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญและการสร้ า ง
เอนไซม์ ไ ลเปสนอกเซลล์ ข องเชื้ อ M. furfur จากเดิ ม ที่ เ คยเชื่ อ กั น ว่ า การสร้ า งเอนไซม์ ไ ลเปสนอกเซลล์ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของสปีชีสห์ รือสายพันธุ์ก่อโรคเท่านัน้ [2, 12]
เนื่องจากเชือ้ M. furfur ที่พบในบริเวณรอยโรคของผู้ป่วยมักปรากฏลักษณะเป็นยีสต์ปนกับสายรา [13] จึงได้
ศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อภายใต้ pH ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งไม่พบการกลายเป็นสายราแต่อย่างใด จึงสามารถสรุป
ได้ว่าภายใต้เงื่อนไขการเลี้ยงเชื้อในงานวิจัยนี้ค่า pH ไม่มีผลต่อการสร้างสายราของเชื้อ อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อเข้าสู่
Log phase ในทุกชุดการทดลองเซลล์ M. furfur มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นผลจาก Detergent กลุ่ม Tween
ที่มีในอาหารเลี้ยงเชื้อ เนื่องจากมีรายงานวิจัยที่พบว่า Tween-80 และ Detergent ในสบู่แชมพูทาให้ความหนาของชั้น
ไขมัน (Lipid layer) ที่ห่อหุ้มด้านนอกของผนังเซลล์ของ M. furfur เปลี่ยนไป [14]
รายงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นผลของ pH ที่มีต่อการเจริญและสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของเชื้อ M. furfur
โดยพบว่า pH ที่สูงขึ้นจะมีค่ากิจกรรมเอนไซม์ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับการก่อโรค
ของ M. furfur ได้ ซึ่งจาเป็นต้องศึกษาตัวอย่างเชื้อ M. furfur เพิ่มเติมจากผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ควบคูก่ ับการศึกษากลไกใน
ระดับโมเลกุลของการสร้างเอนไซม์ไลเปสของ M. furfur ต่อไป
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ความสาเร็จในการสร้างรัง ของนกเขาไฟ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
Breeding success of Red Collared Dove ( Streptopelia tranquebarica) in
Naresuan University
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ1* และ รมย์ธีรา เอมโอด1
Supaluck Viruhpintu1* and Romteera Amod1
บทคัดย่อ
การศึกษาความสาเร็จในการสร้างรังของนกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก ทาการวิจัย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ผลการศึกษาพบว่านกเขาไฟ
มีขนาดคอกเท่ากับ 2 (n=112) มีช่วงวางไข่สูงสุดในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ไข่จานวน 135 ฟอง ฟักออกมา
เป็นลูกอ่อน 116 ตัว และสามารถมีชวี ติ รอดจนสามารถบินออกจากรังได้ จานวนผลผลิตลูกนกต่อคู่ เท่ากับ 1.036 ตัว/
คู่ อัตราความสาเร็จในการสืบพันธุ์ (breeding success) เท่ากับ 51.79% ซึ่งสาเหตุของความล้มเหลวตั้งแต่ระยะไข่
จนถึ ง ลู ก นก คื อ สภาพอากาศ (n=29) การทิ้ง รั ง (n=16) การตั ด ต้น ไม้ (n=4) การถู ก ล่ า รั ง (n=3 โดยมดแดง
Oecophylla smaragdina, นกเอี้ยงสาลิกา Acridotheres tristis) และไข่ฝ่อ (n=2))
คาสาคั: ความสาเร็จในการสร้างรัง, นกเขาไฟ, มหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract
Breeding success in Red Collar Dove ( Streptopelia tranquebarica) was studied in Naresuan University,
Phitsanulok Province between Marchs to August, 2017. The results showed that clutch size was 2 (n=112). Peak
of breeding was April to July. One hundred and thirty- five of eggs were hatched and survived till fledging. The
breeders producing an average of 1. 036 fledged chicks per pair. Breeding success was 51. 97 % . Weather,
desertion, disturbance by human, predation by the ant, Oecophylla smaragdina and Common Myna, Acridotheres
tristis, and egg was not hatched were case of nesting failure.
Keywords Breeding success, Red-Collar Dove, Naresuan University
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บทนา
นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica, Hermann,1804) มี ก ารจั บ คู่ แ บบตั ว ผู้ ห นึ่ ง ตั ว ต่ อ ตั ว เมี ย หนึ่ ง ตั ว
(monogamous bond) ตลอดระยะเวลาการสืบพันธุ์ มีการกระจายพันธุ์กว้างมาก จากบังคลาเทศ ภูฐาน อินเดีย จีน ญี่ปุ่น
และประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (IUCN, 2017) และขนาดประชากรไม่เคยได้รับการประเมิน แต่เชื่อว่าประชากรไม่
ลดลงในระดับถูกคุกคามและมีสถานภาพทางการอนุรักษ์ในระดับไม่ต้องกังวล (least concern; LC) (BirdLife International,
2017) เป็นนกประจาถิ่นของประเทศไทย พบได้ทุกภาคของประเทศยกเว้นบริเวณภาคใต้ มี ฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเดือน
มีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม ของทุกปี ขนาดลาตัวยาวประมาณ 23 เซนติเมตร หัวมีสีเทา ด้านท้ายทอยมีแถบดาคาดจาก
ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เพศของนกสามารถระบุได้ในภาคสนาม เนื่องจากนกมีสีลาตัวต่างกัน โดยเพศผู้จะมีขนคลุมปีก
ด้านบนสีน้าตาลแดง (รูปที1่ ) เพศเมียมีสีน้าตาลแกมเทา (รูปที่ 2) เป็นนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม สวน แหล่งชุมชน
ชายป่า และพื้นที่เปิดโล่ง (จารุจินต์ นภีตะภัฏ กานต์ เลขะกุล, วัชระ สงวนสมบัต.ิ , 2555)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบัน พื้นที่เดิมถูกปรับเปลี่ยนเรื่อยมา จากป่าละเมาะ
และป่าที่มีน้าท่วมถึง ตามชื่อของตาบลคือ “หนองอ้อ” ได้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ สานักงาน หอพัก โรงพยาบาล
เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการศึกษา การวิจัยและการบริการทางสุขภาพต่อชุมชน จนปัจจุบันพื้นที่ป่าละเมาะที่มีต้นไม้
ดั้งเดิม ได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบนิเวศเมืองทั้งหมด
เป็นที่แน่ชัดว่า ระบบนิเวศเมือง และการตั้งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มีผลต่อชนิด ประชากรและโครงสร้างทางสังคม
ของนก โดยพื้นที่สิ่งก่อสร้างเพิ่มมากเท่าไร ยิ่งมีผลกระทบทางลบต่อความหลากชนิดของนก (Savard, Clergeau and
Mennechez, 2000.; Grimm et al., 2008; Garaffa, Filloy, and Bellocq, 2009; Gatesire, et al., 2014) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ลักษณะของพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้ติดตามความหลากหลายของนกตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมาและพบว่า
ลดลงเรื่อยมา โดยจานวนประชากรของนกป่า (wild bird) ลดลงด้วย ขณะเดียวกันจานวนประชากรของนกพิราบป่ า
(Columba livia) นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus) กลุ่มนกเอี้ยง (Myna) และ
นกเขาไฟ มีมากขึ้น (ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยความหลากหลายของนกในมหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี (สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และวุฒนิ ันท์ ม่วงมี,2559) และพื้นที่ต่าง ๆ ที่รายงานว่าความหลากหลายของ
นกลดลงในสภาพแวดล้อมของเมือง (urbanization) และความหนาแน่นของนกเมืองหลายชนิดเช่นนกกระจอกใหญ่ และ
นกพิราบป่า เป็นนกที่มีจานวนประชากรสูงมากเช่นเดียวกับในหลายพื้นที่ทั่วโลก ดังเช่น Madrid, Central Spain และใน
เมืองใหญ่ของอีกหลายประเทศ (เช่น Lancaster and Ree, 1979; Blair, 1996; Palomino and Carrascal, 2005; Silva et al.,
2015; Tryjanowski et al., 2015)
สาหรับในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร นกเขาไฟ สร้างรังวางไข่ได้ในสภาพแวดล้อมแบบเมืองที่มีต้นไม้ภ ายใน
มหาวิทยาลัย มีจานวนตัวเพิ่มมากขึ้นจนเห็นได้ชัด โดยรายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีทางสังคมของนก ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 ของปราณิสา นิยมาคม (2559) พบว่า
นกเขาไฟเป็นนกที่มคี วามเด่น (dominant index) สูงที่สุดในพื้นที่
การที่ประชากรของนกเขาไฟ เพิ่มจานวนขึ้น อาจส่งผลกระทบ เนื่องจากมีรายงานการศึกษาแบคทีเรียในมูล
นกบุกรุก ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย อนุสรา พวงศรี และคณะ (2560) พบว่าในมูลของนกเขาไฟพบเชื้อแบคทีเรีย
หลายชนิด และบางชนิด เช่น Enteropathogenic E. coli และ Enterotoxigenic E. coli ที่ เป็ น แบคที เรี ย ก่ อ ให้เกิดโรค
ท้องเสียอย่างรุนแรง
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ดังนั้นจานวนประชากรนกเขาไฟที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจได้รับหรือสัมผัสเชื้อ
ประจาวัน เนื่องจากสารวจพบว่านกเขาไฟ ชอบเกาะพักตามสายไฟทั่วไปในชุมชนที่คนทั่วไปสัญจร มนุษย์จึงอาจ
สัมผัสกับมูลที่อาจมีเชื้อโรค และมูลยังสร้างความสกปรกให้กับอาคาร สิ่งก่อสร้าง รูปเคารพเช่ นราชานุสาวรีย์ และ
ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยด้วย
จ านวนประชากรของนกบางชนิด ที่ มีมากขึ้นในเมือ ง อาจเป็ น เพราะว่าสภาพแวดล้ อ มในเมือ งเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรที่นกต้องการ ได้แก่ อาหารและแหล่งหลบภัย ที่อาจมีมากกว่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ และนอกจากนี้
นกหลายชนิดปรับตัวเข้า สู่ถิ่นอาศัยแบบในเมืองได้ (Pudyatmoko, Kaharuddin, and Nurvianto, 2009) และในบาง
ประเทศ ในช่วงฤดูหนาว การให้อาหารนกมีผลต่อประชากรของนกเมืองด้วย (Huhtalo and Jarvinen,1977)
การปรากฏความชุกชุมของประชากรของนกหนึ่งชนิดพันธุ์หรือ มากกว่า คือพารามิเตอร์ที่สาคัญในการคาด
ประมาณคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของพื้ น ที่ (Padoa-Schioppa et al., 2006) จ านวนลู ก นกมี ผ ลต่ อ การรั ก ษาขนาด
ประชากร (Bealey et al., 1999) ดังนั้นความสาเร็จในการสืบพันธุ์ของนกจึงมีผลต่อขนาดประชากร และปัจจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็จของการสร้างรังหรือความล้มเหลว ได้แก่ โครงสร้างของถิ่นอาศัย คุณภาพของพื้นที่สร้างรัง พฤติกรรม
การดูแลรังของพ่อแม่ อาหาร อัตราการล่ารัง สภาพอากาศ และการรบกวนโดยมนุษย์ (เช่น Best and Stauffer, 1980;
Larison, et al., 2001; Mitrus and Soćko, 2008; Hanane, 2016)
กลไกที่มีผลต่อประชากรนกในสภาพเมืองมีการศึกษากันมากขึน้ การมีอาหารหนาแน่นและการเสี่ยงต่อการ
ล่าต่ามักเป็นเหตุผลในการอธิบายความหนาแน่นของประชากรนกเมือง การแก่งแย่ง ผู้ล่า เช่นแมวบ้าน หรือความ
เสี่ยงต่อการอดอาหารหรือการเป็นโรค หรือคุณภาพของอาหารที่มนุษย์ให้กับนกในเมือง (Shochat, 2004)
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาอัตราความสาเร็จของรังนกเขาไฟ โดยให้ข้อมูลอัตราการตายและโอกาสรอด
รายวันของรังถึงระยะลูกนกบินออกจากรัง ข้อมูลจากการวิจัยนี้ นาไปสู่ความเข้าใจต่อปัจจัยการเพิ่ม จานวนของ
นกเขาไฟ และเพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมในเมืองต่อไป

ภาพที่ 1 นกเขาไฟ (เพศผู้)

ภาพที่ 2 นกเขาไฟ (เพศเมีย)

พื้นที่ศึกษา
การวิจัยดาเนินการในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (16°44'54.2"N 100°11'32.3"E) ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และสภาพอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมพัดผ่านจากทะเลจีนใต้
และมหาสมุทรอินเดีย มีพ้ืนที่ 1,386 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา ลักษณะพื้นที่เป็นกลุ่มอาคารเรียนสานักงานขนาดใหญ่
โรงอาหาร หอพักนิสิต โรงพยาบาล ลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ ลานกิจกรรมสนามหญ้า สนามกีฬา อ่าง
เก็บน้าขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีพ้ืนที่แปลงทดลองทางการเกษตร สวนที่มีต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มเป็นหย่อม ๆ
และตามอาคาร ไม้ ต้ น ประมาณ 80 ชนิ ด พั น ธุ์ ก ระจายอยู่ ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ พญาสั ต บรรณ ( Alstonia scholaris) ปี ป
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(Milingtonia hortensis) หางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia) ราชพฤกษ์ (Cassia fistula) จามจุรี (Samanea saman) ประดู่ป่า
(Pterocarpus moerocarpus) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda) เสลา (L.loudonii) และหูกวาง (Terminalia catappa)
เป็นต้น สาหรับไม้ดอกประดับสวนต่าง ๆ ได้แก่เข็ม เหลืองปรีดียาธร โมก แก้ว และอื่น ๆ สภาพแวดล้อมด้านนอก
มหาวิทยาลัยเป็นทุ่งนา ป่าละเมาะ สวนในชุมชน มีคลองชลประทาน และคลองธรรมชาติ บางส่วนหนาแน่นไปด้วย
อาคารพานิชย์ ย่านร้านค้าและหอพักเอกชน

วิธีวิจัย
1. ทาการสารวจรังนกเขาไฟ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2560 นกเขาไฟ มักทารังบนต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงระหว่าง 2-15 เมตร โดยวางรังด้วยกิ่งไม้แห้งขนาดเล็กอย่างง่ายๆ
ที่ง่ามกิ่งไม้ หรือกาบปาล์ม การติดตามสถานภาพของรังจะใช้ กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา (binocular) Olympus
กาลังขยาย 8x40 ทาการระบุพิกัดรังด้วยเครื่องหาพิกัดภูมปิ ระเทศ (Global Position System; GPS) รุน่ Garmin 60CSx
(Thai) และบันทึกหมายเลขรัง พิกัด และสถานะภาพของรังในสมุดบันทึก การสารวจเบื้องต้น พบรังที่มีการใช้ งาน
(active) มีจานวนมากกว่าสามร้อยรัง แต่มากกว่า 50 %มีข้อจากัดในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ดั ง นั้น จึ ง คั ด เลือ กเฉพาะรั ง ที่ ส ามารถติด ตามสถานภาพของรั ง และส่ ว นประกอบของรั ง (stage of nest, status,
component of nest) ได้จากการใช้กล้องส่องทางไกล และการติดตามของนักวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและ
ความสาเร็จในการสร้างรังของนก ได้จานวน 112 รัง โดยในจานวนนี้ มีรังนก 8 รังที่สามารถใช้กล้องวงจรปิด (รุ่น
VSTARCAM C7837WIP PNP WIFI) ติดตามพฤติกรรมของพ่อแม่นกได้ 24 ชั่วโมง แผนที่การกระจายของรังนกที่เก็บ
ข้อมูล แสดงในรูปที่ 3 โดยรังส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เป็นต้นไม้ และบางส่วนสร้างบนสิ่งก่อสร้างของมนุษย์
2. ทาการติดตามสถานภาพของรังทุกวัน จนกว่ารังครบวงจรการสร้างรัง หรือลูกนกบินออกจากรัง หรือ
รังล้มเหลว บันทึกสถานะของรัง (nest status) และสมาชิกของรัง (nest component ได้แก่ จานวนไข่ จานวนลูกนก)
จานวนลูกนกที่บินออกจากรัง พฤติกรรมของพ่อแม่นก ร่องรอยและหลักฐานการล้มเหลวของรัง
จากการตรวจสอบรังทุก วัน ทาให้ได้ข้อมูล วันที่วางไข่ วันที่ ไข่ฟักออกมา และวันที่ลูกนกบินออกจากรัง
สาหรับจานวน 8 รัง ที่ทาการบันทึกภาพด้ว ยกล้องวงจรปิด จะตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกได้รายวัน ทาให้ได้หลักฐาน
การล่ารังด้วย
จานวน 14 รังที่สามารถติดตามได้ตั้งแต่เริ่มสร้างรัง โดยพบพ่อแม่นกแสดงพฤติกรรมวางกิ่งไม้วันแรก
จนรังสาเร็จและมีไข่ใบแรกและถูกติดตามเช่นเดียวกับรังอื่นๆ จนได้ข้อมูลระยะเวลาครบวงจรการสืบพันธุ์
รังที่พิจารณาว่าใช้งานหรือ active คือรังที่พบพ่อแม่นก ไข่ หรือลูกนก ซึ่งจะถูกติดตามต่อเนื่องจนกว่าจะ
สิน้ สุดการสืบพันธุ์หรือจนกว่าจะเกิดการล้มเหลว
ในการสารวจสถานภาพของรังนกรายวัน จานวนวันที่ใช้ตรวจสอบรายรัง คือค่า “exposure” ซึ่งมีหน่วย
เป็น “รัง-วัน” หรือ “nest –day” หมายถึง หนึ่งรังสาหรับหนึ่งวัน
Exposure day มีความสัมพันธ์กับ “อัตราการตาย mortality rate” และ “อัตราการรอดรายวัน daily nest
survival rate” และโอกาสของการรอด หรือความน่าจะเป็น (probability) ตามวิธีของ Mayfield (1961; 1965;1975)
โดยงานวิจัยนี้จะรายงาน อัตราการตาย อัตราการรอด โอกาส (หรือความน่าจะเป็น) ในการรอด (probability of
survival) ของรังในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะไข่ จนถึงระยะเลีย้ งลูกและระยะลูกนกบินออกจากรัง
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รังที่สูญเสียไข่ทั้งสองฟอง หรือสูญเสียลูกนกทั้งสองตัว จะพิจารณาว่า “สูญเสียรัง (nest failure or nest
loss” หากสูญเสียเพียงบางส่วน เช่นไข่ 1 ฟอง หรือลูกนก 1 ตัว จะพิจารณาว่ารัง รอดและ active ซึ่งจะถูกติดตาม
ต่อไปจนกว่าลูกนกจะบินออกจากรังหรือพบการล้มเหลวอย่างสมบูรณ์
สาหรับความสาเร็จในการสืบพันธุ์ (breeding success) จะรายงานในระดับการฟัก ระดับลูกนกบินออกจาก
รัง และจานวนลูกนกต่อคู่ (fledged chick per pair) ตามวิธขี อง Hosseini-Moosavi et al. (2013)

ภาพที่ 3 ตาแหน่งของรังนกที่ทาการเก็บข้อมูลจานวน 112 รัง (จุดสีแดง)

ผลการวิจัย
ช่ ว งเวลาสื บ พั น ธุ์ (nesting period) และพื้ น ที่ ส ร้ า งรั ง (nest- site) และพฤติ ก รรมการดู แ ลรั ง
(parental care)
ผลการสารวจ พบว่าเดือนเมษายน ถึงเดือน กรกฎาคม เป็นช่วงเวลาที่พบสร้างรังวางไข่สูงสุด สอดคล้องกับ
รายงานของโอภาส ขอบเขตต์ (2542) ที่กล่าวว่านกเขาไฟมีช่วงการทารังระหว่าง เมษายน ถึง กรกฏาคม และเป็น
ช่วงเวลาทารังคล้ายกันกับ Collared Dove (S. decaocto) ที่มีรายงานในอิหร่าน และ Oxford shire, England โดยมีช่วง
การสืบพันธุ์ระหว่างเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนสิงหาคม (Robertson, 1990; Hosseini-Moosavi et al., 2013) สาหรับ
นก Stock Dove และ Wood Pigeon มีชว่ งการสืบพันธุ์เริ่มในเดือนเมษายน (Murton, 2009)
พื้นที่สร้างรังของนกส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ธรรมชาติ (n=96) แต่มกี ารสร้างรังที่ส่งิ ก่อสร้างโดยมนุษย์ด้วย (n=16)
การใช้ต้นไม้ธรรมชาตินั้น พบว่าพื้นที่สร้างรังของนกมีความสูงระหว่าง 1.8-10 เมตร พบบนต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ต้น
เสลา (n=38) ต้นพญาสัตบรรณ (n=21) ต้นหมากแดง (Cyrtostachys renda ) (n=8) ต้นหูกระจง (Terminate ivorensis)
(n=11) ต้นจามจุรี (n=5) ต้นกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis) (n=4) ต้นไทรย้อย (Ficus benjamina) (n=2) ต้นราช
พฤกษ์ (Cassia fistula Linn.) (n=1) ต้นตับเต่าต้น (Diospyros ehretioides) (n=1) ต้นลีลาวดี (Plumeria spp.) (n=1) ต้นปีบ
(Millingtonia hortensis) (n=1) ต้นตีนเป็ดน้า (Cerbera odollam Gaertn.) (n=1) และต้นไม้ทราบชื่อ (n=2)
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นกเขาไฟ สามารถสร้างรังบนสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ เช่น เสาไฟ ขดของสายไฟ ท่อพีวซี ีระบายน้า คานเหล็ก และ
บนตู้ลาโพง (ในอาคาร) โดยพบจานวน 16 รัง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของนกเขาไฟ ในการสร้างรังใน
สภาพเมืองได้ดี อย่างไรก็ตาม รังที่สร้างตรงท่อพีวซี ีด้านนอกอาคาร ต่อมาล้มเหลว โดยไข่ตกและลูกนกตก (n=1) และลูก
นกตกทั้งสองตัว (n=1) เนื่องจากท่อน้ามีความลื่นมากกว่ากิ่งไม้ธรรมชาติ สาหรับรังที่ขดสายไฟถูกล่าลูกนก โดยนกเอี้ยง
สาลิกา (n=1) อาจเป็นเพราะว่า รังไม่มีสิ่งปิดบังเหมือนต้นไม้ในธรรมชาติ ข้อมูลนี้ อาจบ่งชี้ว่าเมื่อเกิดการแก่งแย่งพื้นที่
สร้างรัง สืบเนื่องจากประชากรหนาแน่นมากและพื้นที่สร้างรังที่ดีตามธรรมชาติมีจากัด จะเกิดการแก่งแย่งพื้นที่สร้างรัง
บนต้นไม้ธรรมชาติ โดยนกเขาไฟบางคู่ต้องสร้างรังในสิ่งก่อสร้าง-สิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์ เป็นการปรับตัวได้ดีเช่นเดียวกับ
นกพิ ราบป่ า นกเอี้ ยงสาลิ กา (Acridotheres tristis) นกกางเขนบ้ าน (Copsychus saularis) นกปรอดสวน (Pycnonotus
blandfordi) และนกเขาชวา (Geopelia striata) ซึ่ งนกเหล่ านี้ ล้ วนปรั บตั ว และสร้ า งรั งได้ ในเมื อง ทั้ งบนต้ นไม้ และใน
สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ได้เช่นกัน
ในการสร้างรัง พบว่าเพศผู้จะเป็นผู้สร้างรังเป็นส่วนใหญ่ โดยสานด้วยกิ่งไม้แห้งแบบง่ายๆ เป็นรูปจานแบน
(platform nest) หรือไม่เป็นรูปร่างชัดเจนขึ้นอยู่กับพื้นที่วางรัง ในบางคู่พบว่า เพศเมียจะช่วยสร้างรังด้วย ใช้เวลาเฉลี่ย
3.77±0.99 วัน (n=14) รังจึงสาเร็จ โดยรังมีความแปรผันในจานวนวัสดุสร้างรัง บางรังจะใช้กิ่งไม้จานวนมาก บางรังมี
ขนาดเล็กและบางจนสามารถมองเห็นไข่จากใต้รังได้ หลังจากสร้างรังเสร็จ แม่นกจะวางไข่ที่มีสีขาว และรูปทรงรี (ภาพที่
4) และพ่อแม่นกจะทาหน้าที่ในการกกไข่ (incubation) โดยเพศผู้จะกกไข่ในช่วงเวลากลางวัน (07.00 น.-17.00 น.) และเพศ
เมียจะกกไข่ในช่วงเวลากลางคืน (17.00 น.-07.00 น.) ระยะเวลากกไข่เฉลี่ย 13±1.46 วัน (n=17) พฤติกรรมการแบ่งหน้าที่
ของทั้งสองเพศในการกกไข่สอดคล้องกับรายงานของสุรกานต์ พยัคฆบุตร (2557)
ลูกนกเขาไฟที่ฟักออกจากไข่วันแรกมีลักษณะเปลือย และตาปิด (altricial) พ่อแม่จึงต้องกกให้ความอบอุ่นแก่
ลูกนก (brooding) หลังออกจากไข่ประมาณหนึ่งวัน ร่างกายของลูกนกจะเริ่มมีแนวขนอุยสีน้าตาลเข้มแต่ไม่มีแถบดา
คาดบริเวณท้ายทอย (ภาพที่ 5) พ่อแม่จะกกลูกนกต่อไปตลอดเวลา และแบ่งเวลากันเช่นเดียวกับการกกไข่ จนกระทั่ง
ลูกนกมีชุดขนที่สมบูรณ์ มีขนาดตัวใหญ่ขนึ้ และสามารถอยู่ได้ในรังเพียงลาพัง พ่อและแม่จะเลิกกกลูก แต่ยังคงป้อน
อาหาร และเฝ้าดูแลลูกในบริเวณใกล้รัง
ลูกนกได้รับการป้ อนอาหารโดยพ่อแม่จะส ารอกน้านมนก หรือน้านมนกพิราบ (pigeon milk) ซึ่ งผลิ ตจาก
ร่างกายของตัวเต็มวัย คล้ายกับนก Mourning Dove ที่ผลิตจาก crop milk ให้ลูกกิน (Blockstein, 1989) รวมถึงนกในกลุ่มนี้
ได้ แก่ Eurasia Collared- Dove ซึ่ งหลั งจากนั้น 5-10 วั นลู กนกจะถู กป้ อนด้ วยเมล็ ดพืชและลู กไม้ (Romagosa, 2012)
สาหรับนกเขาไฟ ไม่พบการป้อนอาหารอื่นนอกจากน้านมนก
จากการสังเกตพบว่า นกเขาไฟทั้งสองเพศ สามารถให้น้านมนกแก่ลูกนกได้ โดยลูกนกจะใช้ปากสอดเข้าไป
ในปากของพ่อหรือแม่ เพื่อรับน้านมนก พบการให้อาหารวันละ 2 ครัง้ นกเขาไฟ จะใช้เวลาเลีย้ งลูกเฉลี่ย 12.56±2.11
วัน (n=50) ลูกจนลูกบินออกจากรังได้
ขนาดครอก (clutch-size) และโอกาสรอดของสมาชิกในรัง (probability survival of nest contents)
ขนาดครอกของนกเขาไฟ เท่ากับ 2 (n=112) จานวนไข่ทั้งหมด 224 ฟอง ได้รับการกกไข่และมีชวี ติ รอดจนถึง
ฟั ก ออกจากไข่ เป็ น ลู ก อ่อ น (hatchlings) ได้ 135 ตั ว มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.18 ตั ว /รั ง และมี ลู ก นกที่ บิน ออกจากรัง
(fledglings) ทั้งหมด 116 ตัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.04 ตัว/รัง
ช่วงเวลากกไข่ มีการเสียไข่จานวน 89 ฟอง ส่วนใหญ่ไข่ตกในช่วงเกิดพายุฝน โดยมีรังที่เสียไข่ไปทั้งสองฟอง
จานวน 40 รัง รวมเวลาการตรวจนับรัง 906 exposure (nest-day) ดังนัน้ จึงมีอัตราการตายของรัง (mortality rate of
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nest) เท่ากับ 40÷906 = 0.04 รัง-วัน หรือมีการรอดของรังในช่วงการกกไข่ (nest survival during incubation) เท่ากับ
1-0.04 = 0.96 รัง-วัน
นกเขาไฟใช้เวลาเฉลี่ ยในการกกไข่ จนลู กนกฟั ก เท่ ากั บ 13 วั น (n=17) ดั งนั้นโอกาสของไข่ จะรอดภายใน
13 วันจนฟักเป็นตัว เท่ากับ 0.9613 = 0.58 รัง-วัน หมายถึงมีโอกาสรอดของรังจนถึงไข่ฟักเป็นตัว 58 % โดยอัตรารอดนี้
นับว่าสูง และใกล้เคียงกับ Turtle Doves (Streptopelia turtur) ที่มีการวิจัยระหว่างปี ค.ศ. 1951 - 2000 โดย Browne,
Aebischer, and Crick (2005) ในประเทศอั งกฤษ พบว่ารังมีโอกาสรอดในช่วงการกกไข่ เท่ากับ 0.577 ± 0.019 แต่ที่
ประเทศแอลจีเรีย มีโอกาสรอด เท่ากับ 0.365 ± 0.054 (Yahiaoui, et a.l, 2014)
ช่วงเวลาการกกไข่ รังสูญเสียไข่ไป 89 ฟอง การสูญเสียไข่รายฟองในช่วงกกไข่ เท่ากับ 89÷906 =0.09
โดยโอกาสรอดรายฟองจนถึงฟักเป็นตัว (probability of survival for among egg) เท่ากับ 1-0.09 รัง-วัน =0.90 รัง-วัน
หรือมีโอกาสรอดถึง 90 % โอกาสของไข่รายฟองจะรอด (probability of survive for egg individual) เท่ากับ 0.9013 = 0.25
หรือ ร้อยละ 25
โดยพบว่า รังบนต้นไม้ที่มีอาคารรายรอบเสมือนกาแพงลดความรุนแรงของลมพายุนั้น เสียหายน้อยกว่ารังบน
ต้นไม้ในบริเวณอื่น ต้นไม้ที่ไม่มกี าแพงกันพายุจะมีโอกาสเสี่ยงต่อลมฝน พายุฤดูร้อน ซึ่งจะพัดกิ่งไม้สะบัดไหวและทาให้รัง
ตก ซึ่งรังนกเขาไฟสร้างอย่างง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้แห้งขนาดเล็ก และไม่ได้ถูกสานกันอย่างแน่นหนาเหมือนนกชนิดอื่น ๆ จึงทา
ให้วัสดุสร้างรังมีโอกาสพัดหล่นลงมาพร้อมไข่และลูกนกได้ง่าย โดยพบว่าในจานวน 112 รัง เปอร์เซ็นความเสียหาย ของ
รังบนต้นราชพฤกษ์ ต้นตับเต่าต้น และต้นตีนเป็ดน้า สูญเสีย 100% รองลงมาเป็น ต้นไทรย้อย 50 % ต้นหูกระจง 36 %
ต้นเสลา 34 % ต้นพญาสัตบรรณ 29 % และต้นหมากแดง 13 % ตามลาดับ จะเห็นว่า ต้นหมากแดง เป็นไม้ประเภทปาล์ม
ให้กาบใบที่มีความเหมาะสมกับการทารังของนกเขาไฟอย่างยิ่ง (รูปที่ 4) และสาหรับรังที่สร้างบนท่อน้าอาคารซึ่งลื่นกว่า
กิ่งไม้ธรรมชาติ พบว่าเสียหายเพราะพายุฝนด้วย 100 % (n=2)
ในการติดตามสถานภาพของรังหลังจากลูกนกฟักออกมาแล้ว พ่อแม่นกจะเลี้ยงลูกนกด้วยน้านมนก และกกลูก
นกตลอดเวลา จนกว่าลูกนกโตพอที่จะช่วยตนเองได้ พฤติกรรมการดูแลลูกที่ดนี ้ี ช่วยลดการสูญเสียลูกนก โดยพบว่า ช่วง
ระยะเวลาเลี้ยงลูก ลูกนกตายไป 19 ตัว จากจานวน 10 รัง ในระหว่างการตรวจนับรัง exposure 765 วัน-รัง อัตราการ
สูญเสียหรือการตายของรังช่วงเลี้ยงลูกอ่อนจึงเท่ากับ 0.01 รัง-วัน ดังนัน้ อัตราการรอดของรังช่วงเลีย้ งลูกอ่อน คือ 0.99
นกเขาไฟใช้เวลาเฉลี่ยในการเลี้ยงลูกจนลูกบินออกจากรัง 13 วัน (n=50) โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่ลูกนกรอดจากระยะ
ฟักจากไข่จนถึงบินออกจากรังเท่ากับ 0.9913 =0.88
การสูญเสียลูกนก มักเกิดในช่วงหลังจากที่พ่อแม่นกปล่อยลูกนกให้อยู่ตามลาพังในรัง สาเหตุหลักจากพายุ
ฝน รองลงมาเป็นการล่าลูกนกโดยนกเอีย้ งสาลิกา (รูปที่ 6) และมดแดง (Oecophylla smaragdina)
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ภาพที่ 4 ไข่ของนกเขาไฟในรังที่ใบหมากแดง

ภาพที่ 5 ลูกนกเขาไฟ ที่มขี นอุยเริ่มขึน้

ภาพที่ 6 รังนกเขาไฟ (ลูกศรชี้) บนขดสายไฟ ซึ่งลูกนกถูกนก
เอี้ยงสาลิกาล่ารัง (ภาพจากกล้องวงจรปิด)
จานวนลูกนกที่สารวจเท่ากับ 135 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนไข่ 224 ฟอง พบว่าโอกาสของไข่จะฟักเป็น
ลูกนก เท่ากับ 0.60 นั่นหมายถึงร้อยละ 60 ที่ไข่มโี อกาสฟักเป็นลูกนก ในทางตรงข้าม โอกาสที่ไข่จะไม่ฟักเป็นตัวอยู่ที่
ร้อยละ 40 โดยพบว่า มีบางรังที่ให้ลูกนกหนึ่งตัวบินออกจากรังได้สาเร็จ แต่ยังคงมีไข่ที่ไม่ฟักอยู่ในรังด้วย (n=2) ซึ่ง
เรื่องนี้ สุรกานต์ พยัคฆบุตร (2557) อธิบายว่า ไข่ฝ่อ เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านอุณหภูมิ พ่อและแม่นก
ไม่สามารถควบคุมการถ่ายเทความร้อนไปยังไข่ได้ ส่งผลให้เอ็มบริโอภายในไข่ไม่เจริญเติ บโต หรือจุลินทรีย์บริเวณ
เปลือกไข่สามารถเข้าไปภายในไข่ทาให้ไข่ตดิ เชื้อจุลนิ ทรีย์สง่ ผลให้เอ็มบริโอภายในไข่ตาย
เมื่อพิจารณาเฉพาะระยะเลี้ยงลูก โอกาสที่ลูกนกเขาไฟจะรอดระหว่างการเลี้ยงลูก เท่ากับ 0.99 13 หรือ
เท่ากับ 0.88 หรือร้อยละ 88 ซึ่งเป็นค่าที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานโอกาสการรอดของรังในช่วงเลีย้ งลูกของ
Turtle Doves ในประเทศอั ง กฤษ ในระหว่า งปี ค.ศ.1951 ถึ ง ค.ศ. 2000 มีค่ า เท่ า กั บ 0.771 ± 0.019 (Browne,
Aebischer, and Crick (2005) และที่ประเทศแอลจีเรีย ความน่าจะเป็นที่รังจะสามารถอยู่รอดในช่วงเวลาเลี้ยงลูกอ่อน
เท่ากับ 0.677 ± 0.048 (Yahiaoui et al., 2014) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเหล่านี้ แตกต่างกันในเรื่องสถานที่วิจัยและชนิด
พันธุ์ของนก สาหรับอัตราการรอดในการทารังของนกเขาไฟครั้งนี้ เป็นรายงานแรกในประเทศไทย
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลผลิตที่ได้ ตามวิธีของ Hosseini-Moosavi et al. (2013) โดยการเปรียบเทียบ
กับจานวนไข่ พบว่ารังทั้งหมด 112 รัง ให้ไข่ทั้งหมด 224 ฟอง ลูกนกพักออกมา 135 ตัว และบินออกจากรังได้ทั้งหมด
116 ตัว พบว่าอัตราความสาเร็จในระดับการฟัก (hatching success) และระดับลูกนกบินออกจากรัง (fledging success)
สูงมาก และให้การผลิตลูกนกต่อคูส่ บื พันธุ์ (fledged chick per pair) สูงถึง 1.036 ตัว/คู่ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความสาเร็จในการสร้างรังของนกเขาไฟในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2560
(n=112 รัง)
จานวนไข่
(Laid eggs)

จานวนลูกอ่อน
(number of hatchling)

จานวนลูกนกที่บนิ ออกจากรัง
(number of fledgling)

breeding
success

fledged chick
per pair

224 ฟอง

135 ตัว
hatching success = 60.27%

116 ตัว
fledging success = 85.93%

51.79%

1.036

อัตราความสาเร็จของนกเขาไฟในมหาวิทยาลัยนเรศวร เท่ากับ 51.79% ซึ่งสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับนกใน
กลุ่ ม นกเขาด้ ว ยกั น ที่ มีพ ฤติก รรมการสร้ า งรั ง และการป้ อ นอาหารลู ก นกคล้ า ยกั น ดั ง เช่น นก Collared Doves
ในประเทศอังกฤษ มีอัตราความสาเร็จฯ 41% (Robertson (1990) และจากรายงานของ Hosseini-Moosav et al. (2013)
ในประเทศอิ ห ร่ า น มี อั ต ราการความส าเร็ จ 36.8% ส าหรั บ นก Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis)
ในประเทศญี่ปุ่น มีอัตราความสาเร็จในการสร้างรังในแต่ละปี เท่ากับ 20-40% (Kayoko KAMEDA, 2006)
เมื่อเปรียบเทียบกับนกชนิดอื่นๆ พบว่า ในธรรมชาติ นกชนิดอื่นๆ มีระดับความสาเร็จประมาณ 10%-50%
(ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง, อมรรัตน์ ว่องไว, และ ไกรรัตน์ เอี่ยมอาไพ, 2554) อาจเป็นเพราะว่า นกเขาไฟในมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีการล่ารังน้อยมาก ศัตรูที่พบล่ารังนกเขาไฟ คือนกเอี้ยงสาลิกา และมดแดง
สาหรับกรณีนกเอี้ยงสาลิกา ไม่พบว่านกเอีย้ งล่ารังนกเขาไฟอย่างเป็นปกตินิสัย โดยปกติแล้ว นกเอี้ยงสาลิกา
เป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ แมลง ตักแตน หนอน ไส้เดือนดิน หนู งู และลูกไม้พวกลูกไทรและน้าหวาน (Sengupta,
1976) นอกจากนี้ นกเอี้ยง สามารถหากินเศษอาหารของมนุษย์ จากโรงอาหารด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์
เรื่องอาหารของนกเอี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัย ไม่ได้ขาดแคลนอาหาร ซึ่งจะเป็นเหตุจูงใจให้ล่าลูกนกกิน หลักฐานจาก
ภาพวงจรปิด พบว่า นกเอี้ยงสองตัวเข้าขับไล่พ่อแม่นกเขาไฟ และจิกทาร้ายลูก นกและกินลูกนก โดยพ่อแม่นกไม่
สามารถสู้ได้ สันนิษฐานว่า นกเอี้ยงต้องการขับไล่นกเขาไฟ เพื่อต้องการใช้ขดสายไฟสร้างรังของมันเอง หรืออาจเกิด
จากสัญชาตญาณการล่า เนื่องจากนกเอี้ยงสามารถกินเนื้อสัตว์ขนาดเล็ก จิ้งจก กบ เขียดและหนูขนาดเล็ก การที่รัง
นกเขาไฟไม่มอี ะไรปกปิด พ่อแม่นกกกลูกอ่อนในที่โล่งอาจกระตุ้นสัญชาติญาณการล่าก็เป็นได้ ซึ่งมีรายงานสนับสนุน
ว่า ในกลุ่มนกเอี้ยงคือ Javan myna (Acridotheres javanicus) ล่ารังของนกเขาชวา (Geopelia striata) (Wee & Wang ,
2008) ซึ่งเหตุผลของเรื่องนี้ ยังไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะนาไปสู่ข้อสรุป
จะเห็นได้ว่า การทารังของนกเขาไฟ รังถู กล่าจากนกเอี้ยงและมดแดง เพียง 3 รัง ไม่มีการล่า จากนกนักล่า
หรืองู อาจเนื่องจากศัตรูเหล่านีน้ อ้ ยมากในมหาวิทยาลัย โดยระยะเวลาสารวจข้อมูลไม่พบหลักฐานการล่ารังจากศัตรู
เหล่านีเ้ ลย รวมถึงนักล่าจากแมวบ้านด้วย
มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการล่ารังของนกหลายชนิด ที่มีผลต่อ อัตราการรอด ดังเช่นการล่ารังจากสัตว์ต่างถิ่น
พวกสั ต ว์ ฟั น แทะ (Rattus rattus) และแมว เช่ น กรณี ใ น Sydney, Australia (Smith, Dickman, and Bank, 2016)
การตายของลูกนกเป็นปัญหาหลักของการสูญเสียรังในการสืบพันธุ์ในนกร้องเพลง (song bird) ซึ่งมาจากผู้ล่าทาง
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ธรรมชาติ และรวมถึงการล่ารังที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ด้วย (Remeš, Matysioková,
and Cockburn, 2012 การล่ารังโดยผู้ล่า เป็นสาเหตุหลักในการล้มเหลวงของรังในนกทุ่ง หญ้าในเมือง (grassland
birds) นอกจากนี้ การติดเชื้อปรสิตในรัง (brood parasite) พบมากในรังนกทุ่งหญ้าที่อาศัยใกล้สภาพแวดล้อมเมืองของ
มนุ ษ ย์ ด้ ว ย (Buxton & Benson, 2015) ส าหรั บ ในมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ป รากฏว่ า รั ง นกเขาไฟ มี ป รสิ ต พวกนก
กาเหว่า common cuckoo (Cuculus canorus) อาจเป็นเพราะว่า นกสองกลุ่มนี้ มีการป้อนอาหารลูกนกแตกต่างกัน
โดยลูกนกกาเหว่าจะกินหนอนและแมลงหรือผลไม้ตามที่พ่อแม่นกอุปถัมภ์ป้อน แต่ลูกนกนกเขาไฟ จะกินน้านมนกที่
พ่อแม่สร้างจากในร่างกาย ดังนัน้ นกกาเหว่าจึงมีพ่อแม่อุปถัมภ์เป็นกลุ่มนกกระจิบหญ้า (Reed Warbler) (eg.Davis &
Brook,1988;David and other,1998; Stoddard & Kilner,2013) นกปรอด (bulbul) นกเอี้ ย งสาลิ ก า และนกกระจิ บ
ธรรมดาเป็นต้น
ในต่างประเทศ เช่นยุโรป และสหรัฐอเมริกา พบว่า ในช่วงฤดูหนาว การให้อาหารนกมีผลต่อประชากรของนก
เมืองด้วย (Huhtalo & Jarvinen,1977) และมีรายงานว่าความสาเร็จของนก Turtle Dove ในสภาพแวดล้อมที่จัดการโดย
มนุษย์ที่ Mediterranean มีความสัมพันธ์กับธัญพืช แหล่งน้า พื้นที่สร้างรังที่เหมาะสม และการรบกวนโดยมนุษย์ใน
พื้นที่สร้างรังที่เป็นสวนส้ม (Hanane, 2016)
สาหรับในมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่มกี ารให้อาหารนก และไม่ปรากฏหลักฐานการตายเพราะอดอาหารของพ่อ
แม่นกเขาไฟ อาจเป็นเพราะว่าแหล่งอาหารของนกเขาไฟตัวเต็มวัยยังมีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ยังคงเป็นพื้นที่ธรรมชาติ โดยนกเขาไฟ ตัวเต็มวัย จะกินอาหารตามพื้นดิน ตามทุ่งนา ทุ่ งหญ้า อาหารได้แก่เมล็ดพืช
และเมล็ดธัญพืชต่างๆเช่นข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง (โอภาส ขอบเขตต์, 2542) การมีอาหารอุดมสมบูรณ์มีผลต่อการ
สร้างน้านมนกให้ลูก การป้อนอาหารให้ลูกนกอย่างสม่าเสมอระหว่างการเจริญเติบโตมีผลต่อการรอดของลูกนก ดัง
รายงานการวิจัยใน Mourning dove ที่รายงานว่า พ่อแม่นกจะป้อนอาหารและน้าให้ลูกจนถึงอายุ 18 วัน ซึ่งในระดับ
อายุน้ีแม้ว่าจะเป็นระยะท้ายของการเลี้ยงลูกแล้วก็ตาม แต่หากขาดพ่อแม่นกไป จะมีอันตรายต่อการรอดของลูกนก
อย่างยิ่ง (Baskett, Sayre, Tomlinson and Mirachi, 1993)
van Rooij & Griffith (2013) รายงานว่า ความสาเร็จในการสืบพันธุ์มีสัมพันธ์กับความสามารถของพ่อแม่ ในการ
ดูแลลูกในรัง ดังนั้น ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจัยความสาเร็จของรังนกเขาไฟไม่ได้มาจากการให้อาหารแก่พ่อแม่นกตัว
เต็มวัย แต่นา่ จะมีส่วนมาจากการดูแลรังของพ่อแม่นก และปัจจัยของการล้มเหลวของรังไม่มสี าเหตุจากสัตว์เลีย้ ง เช่น แมว
การรอดของรังนกเขาไฟ จนสามารถให้ผลผลิตสูงระดับนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นที่สร้างรังที่ดีด้วย
ปัจจัยหนึ่ง โดยในมหาวิทยาลัยมีสถานที่วางรัง (nest placement) ที่ให้ความเสี่ยงต่อการล้มเหลวต่างกันไป ต้นไม้ที่
ปลอดภัยจากพายุลมฝน จะให้โอกาสรอดจากภัย จากสภาพอากาศจนลูกนกบินออกจากรังได้ มากกว่า ดังกรณีการ
รอดของรังในบริเวณต้นไม้ที่มีอาคารเป็นแนวป้องกันลม
การแบ่งหน้าที่ของพ่อแม่นกในการดูแลรัง พบว่ามีประสิทธิภาพมาก ปัจจัยนี้น่าจะมีส่วนในความสาเร็จของ
รังนกเขาไฟ โดยพ่อแม่นกจะแบ่งช่วงเวลาการกกไข่และกกลูกนกอย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมอย่างมากในการดูแลไข่
และลูกนก โดยพ่อหรือแม่นกจะออกหากินต่อเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนจากคู่ของมัน เป็นการดูแลรังตลอดเวลา ลดความ
เสี่ยงในการสูญเสียรังจากการถูกล่ารัง พ่อแม่นกจะปล่อยให้ลูกนกอยูใ่ นรังลาพังเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อลูกนกมีขน
ขึน้ มากและอายุมากกว่าสิบวัน ปัจจัยนีน้ า่ จะมีส่วนในความสาเร็จในการสืบพันธุ์มากที่สุด
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การล้มเหลวของรัง (Nest failure)
นกเขาไฟในมหาวิยาลัยนเรศวรมีความสาเร็จ 51.79 % (n=112) อย่างไรก็ตาม การทารังตามธรรมชาติมี
โอกาสเสี่ยงต่อการล้มเหลวของรังเสมอ โดยพบว่า นกเขาไฟ ที่ทารังระหว่างเดือนมีนาคม ถึงสิงหาคม 2560 มีความ
ล้มเหลว 48.21% สัดส่วนของความล้มเหลวของรังตัง้ แต่ระยะไข่จนถึงระยะลูกนกแสดงในรูปที่ 7
ในระยะการกกไข่ (incubation) เป็นระยะที่เกิดความล้มเหลวในการสืบพันธุ์มากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลัก มาจาก
พายุฤดูร้อนและฝนตกหนัก (n=25.5) รองลงมาเป็นการทิ้งรัง (n=13) การตัดต้นไม้เพื่อปรับทัศนียภาพในพื้นที่ (n=4)
และไข่ฝ่อ (n=2) ซึ่งทาให้มกี ารสูญเสียไข่ไปถึง 89 ฟอง
ความล้มเหลวในการสืบพันธุ์อันมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ เช่น ฝนตกหนัก และลมพายุ ส่ง ผลให้ลูกอ่อน
หรือไข่ตกจากรัง เกิดขึ้นได้กับการสร้างรังของนกทั่วโลก สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมจึงมีอิทธพลทาให้ประชากรของ
นกลดลง โดยมีการศึกษาในนกหลายชนิด (เช่น Piha, Lindén, Pakkala and Tiaonen,2007; Fielder et al.,2012)
ในระยะเลี้ยงลูก พบว่ามีความล้มเหลวของรัง จากปัจจัยธรรมชาติเช่นกัน โดยรังนกเสียหายจากสภาพอากาศ
พายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก (n=3.5) การทิง้ รัง (n=2) และศัตรูธรรมชาติคือการล่ารังโดยนกเอี้ยงสาลิกาและมดแดง (n=3)
โดยการทิ้งรังนั้น ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเนื่องจากไม่มีหลักฐานใดๆ สาหรับงานวิจัยอื่นๆ สุรกานต์ พยัคฆบุตร
(2557) รายงานว่า การทิ้งรังของพ่อและแม่นก อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การถูกคุกคามจากมนุษย์ การเข้ า
สารวจรังในระยะใกล้เกินไปอาจทาพ่อและแม่นกตกใจจนทิง้ รังได้ แต่การวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากการรบกวนจากการ
ทาวิจัยเนื่องจาก การวิจัยได้วางแผนเลือกรังที่มีความสามารถตรวจสอบติดตามได้ดว้ ยกล้องส่องทางไกล เพื่อลดการ
รบกวนแล้วนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม การสูญ เสียลูกนกจานวน 19 ตัว ในจานวนรัง 112 รัง นับเป็นการสูญเสียจานวนน้อย อาจ
กล่าวได้วา่ การสร้างรังมีความสาเร็จสูง ซึ่งอาจมีสว่ นมาจากมีพฤติกรรมการดูแลรังที่ดขี องพ่อแม่นกเขาไฟนั่นเอง

สาเร็จ ล้มเหลว
51.79% 48.21%

สภาพอากาศ
25.89%

ทิ้งรัง 14.28%
ศัตรูธรรมชาติ
2.68%
ตัดต้นไม้ 3.57%
ไข่ฝ่อ 1.79%

ภาพที่ 7 สาเหตุที่ทาให้นกเขาไฟเกิดความล้มเหลวในการสืบพันธุ์
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สรุปผลการวิจัย
การสร้างรังของนกเขาไฟ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีจานวนรังสูงสุดในเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฏาคม
พ.ศ.2560 จากการติดตามการทารังของนก 112 คู่ พบว่ามีขนาดครอกเท่ากับ 2 และจานวนลูกนกต่อคู่สบื พันธุ์เท่ากับ
1.04 ตัว/คู่ โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่ลูกนกรอดจากระยะฟักจากไข่จนถึงบินออกจากรังเท่ากับ 88 % ความสาเร็จ
ในการผลิตลูกนกเท่ากับ 96.55 % และความสาเร็จในการสร้างรัง (breeding success) เท่ากับ 51.79 % โดยมีความ
ล้มเหลวของรังมีสาเหตุหลักมาจากภัยจากสภาพอากาศ
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การศึ กษาปริ มาณโลหะหนั กในดิ นบริ เวณสถานที่ ก าจั ดขยะมู ลฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล
เทศบาลตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
Study on Heavy Metals in Soils of the Garbage Disposal Area in Chiang Yuen
Sub-district Municipality, Chiang Yuen District, Maha Sarakham Province
วรรณิษา ตุลาเนตร1 นิลาวรรณ การรินทร์1 พุทธิดา แสนสงค์1 สมสงวน ปัสสาโก1* รติกร แสงห้าว1
และนุกูล กุดแถลง1
WannisaTulanet1, Nilawan Kanrin1, Puthida Sansong1,Somsanguan Pasago1,Nukul Kudtalaeng1 and
Ratikorn Saenghauw1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เทศบาลตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปริมาณโลหะหนัก
ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) ในดินที่ 2 ระดับความลึก โดยดาเนินการศึกษาดังนี้ ทาการเก็บ
ตัวอย่างดินทั้งหมด 10 จุด ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ทาการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 ครั้ง แต่ละครั้งทา
การวิเคราะห์ 3 ซ้า การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดิน ได้ใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชั่นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักที่ 2 ระดับ
ความลึกใช้ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผลการศึกษา พบว่าดินในบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 10 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร มีปริมาณตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และ
แมงกานีส (Mn) เฉลี่ยอยู่ในช่วง 24.46 - 38.32, 0.11 – 0.35, และ 20.43 - 434.06 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
และที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร มีปริมาณตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) อยู่ในช่วง 25.93 –
35.85, 0.13 – 0.29 และ 18.33 – 83.40มิล ลิ ก รั มต่อกิ โลกรั ม ตามล าดั บ เมื่อ เปรี ย บเที ย บค่า ปริ ม าณตะกั่ว (Pb)
แคดเมียม (Cd) แมงกานีส (Mn) ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (P≥.05)
เมื่อ น าข้ อ มู ล ปริ ม าณโลหะหนั กในดิ น จากพื้น ที่ ศึก ษา เปรี ย บเที ย บกั บเกณฑ์ม าตรฐานคุ ณ ภาพดิ น ที่ใช้
ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปริมาณโลหะหนักทั้ง 3
ชนิดและ 2 ระดับความลึกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานของ Pb, Cd และ Mn ไม่เกิน 750, 810 และ 32,000
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
คาสาคั:: โลหะหนัก, ดิน, สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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Abstract
The objectives of the research were to analyze amount of heavy metals in soil of garbage disposal area in
Chiang Yuen Sub-district Municipality, Chiang Yuen District, Maha SarakhamProvince,and to compare the amount
of heavy metals: Lead (Pb) Cadmium (Cd) and Manganese (Mn) in soil of different depth. The soil was collected
from ten different areas with 20-centimeter-depth and 40-centermer-depth. The sample soils were collected
three times from the different research areas for analysis of the amount of heavy metals by Atomic Absorption
Spectrophotometer. The statistics used were mean and standard deviation, and the t-test was used to compare
the amount of heavy metals with 95% of reliability value.
The research results indicated that the average amount of Lead (Pb) Cadmium (Cd) and Manganese (Mn)
in 20-centimeter-depth soil from ten points of garbage disposal area in Chiang Yuen Sub-district Municipality,
Chiang Yuen District, Maha Sarakham Province was 24.46 - 38.32, 0.11 – 0.35, and 20.43 - 434.06 mg/kg
respectively, and the average amount of Lead (Pb) Cadmium (Cd) and Manganese (Mn) in 40-centimeter-depth
soil from ten points of garbage disposal area in Chiang Yuen Sub-district Municipality was 25.93 – 35.85, 0.13 –
0.29 and 18.33 – 83.40 mg/kg respectively. The findings revealed that the amount of Lead (Pb) Cadmium (Cd)
and Manganese (Mn) in 20-centimeter-depth soil and 40-centimeter-depth soil was different at the .05 level of
the statistical significance. Additionally, the amount of three heavy metals in 20-centimer-depth soils and 40centimeter-dept soils of the research area in comparison with the standard criteria was 750, 810 and 32,000
mg/kg respectively which was in the standard criteria.
Keywords: Heavy Metals, Soil, Garbage Disposal Area

บทนา
นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสาคัญที่คู่กับประเทศไทยมานานและในอนาคตปริมาณขยะ
มูลฝอยมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี สาเหตุมาจาการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจ
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของการอุปโภคบริโภคของประชาชน จึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 พบปริมาณขยะมูลฝอย มีมากถึง 26.85 ล้านตัน ในจานวนนี้มีขยะปริมาณที่
สามารถกาจัดได้อย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ 8.34 ล้านตัน ปริมาณมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์
ประมาณ 4.94 ล้านตัน และมูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13.57 ล้านตัน ยังคงถูกกาจัดทิ้งอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้วยวิธีการเทกองกลางแจ้ง และเผาในที่โล่ง และในปี พ.ศ. 2559 พบปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึน้ ถึง 27.06 ล้านตัน
ในจานวนนี้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 9.57 ล้านตัน ปริมาณมูลฝอยที่
ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 5.81 ล้านตัน และปริมาณมูลฝอยที่สว่ นที่เหลือกว่า 11.69 ล้านตัน ถ้าไม่ได้รับ
การกาจัดอย่างถูกหลักการ อาจมีการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้พ้ืนที่ใน
การทาการเกษตรให้มกี ารปนเปื้อนในพืช และหมุนเวียนเข้าสูห่ ่วงโซ่อาหารสะสมในร่างกาย คาดการณ์วา่ ขยะมูลฝอย
ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ อีก [1]
ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่มีการขยายตัว
ของเมืองสูงอย่างจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยมีป ริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ
420 ตัน โดยเกิดขึ้นในเขตเทศบาลประมาณ 100 ตัน และนอกเทศบาลประมาณ 320 ตัน [2] ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่

Proceedings
1472

เป็นขยะที่เกิดจากกิจกรรมในครัวเรือน ซึ่งจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมมาด้วย อาทิ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ แผงวงจร
ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพแล้ว กระป๋องบรรจุสี [3] ในการจัดการจัดการขยะมูลฝอยนั้นจะมีการกาจัดรวมทั้งขยะมูลฝอยที่
เกิดจากครัวเรือน และขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมกัน ซึ่งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดมหาสารคาม มีเพียง 2 แห่ง
คือ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลเชียงยืน ทั้งสอง
แห่งมีการกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) แต่เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะมูล
ฝอยตามประเภท จึงอาจทาให้มีขยะมูลฝอยจาพวก อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ เช่น แบตเตอรี่
สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น และมีโอกาสแพร่กระจายในดิน และน้าใต้ดิน รวมถึงสะสมในสิ่งมีชีวิต ผ่านทางการ
บริโภคอาหาร หรือน้าดื่มได้
ปัจจุบันเทศบาลตาบลเชียงยืน มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาล บนพืน้ ที่ 48 ไร่ ตัง้ อยู่ที่ บ้านหมากหญ้า หมูท่ ี่ 1 ตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
หากจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจานวน 32.98 ตัน/วัน นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่ถกู
น ามาก าจั ด มี ทั้ ง ขยะมู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ และอนิ น ทรี ย์ ซึ่ ง ขยะมู ล ฝอยอนิ น ทรี ย์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ขยะที่ เ กิ ด จากซาก
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง จะทาให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งมักสัมผัสกับขยะ
มูลฝอยโดยตรงเป็นเวลานานและส่วนใหญ่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้อ งกันอันตรายสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยทางปาก
ทางระบบทางเดินหายใจ และทางผิวหนัง [4] หากมีการแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลต่อประชาชน
บริเวณโดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนใช้ประโยชน์โดยการทาการ
เกษตรกรรม เช่น การทานา และการเพาะปลูกพืชต่างๆ [5] อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของน้าชะขยะมูลฝอยในพื้นที่
การเกษตร โดยการปะปนและสะสมอยู่ในน้า ดิน และส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งหมุนเวียนในห่วงโซ่อาหารของประชาชน
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
ดังนัน้ บริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน จึงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนของโลหะ
หนักในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณ
สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ของเทศบาลต าบลเชี ย งยื น เพื่ อ หาปริ ม าณโลหะหนั ก ในดิ น และเพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม และแมงกานีสในดิน ที่ระดับความลึก 20 และ
40 เซนติเมตร ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนโลหะหนักในดิน
โดยผลการศึกษาครัง้ นี้สามารถนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการศึกษา
1. พื้นทีท่ ี่ใช้ในการศึกษา
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกู ล เทศบาลตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม ตัง้ อยูท่ ี่ บ้านหมากหญ้า หมูท่ ี่ 1 ตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ
48 ไร่ โดยมีอาณาเขตพื้นที่โดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ติดกับพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด
2. การศึกษาปริมาณโลหะหนักในดิน
การศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) โดยเก็บตัวอย่างดิน
ในบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กาหนด
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จุดเก็บตัวอย่างดินจานวน 10 จุด โดยเก็บครอบคลุมพื้นที่ แต่ละจุดเก็บที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ทา
การเก็บตัวอย่างทัง้ หมด 3 ครัง้ แต่ละครั้งทาการิเคราะห์ 3 ซ้า มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2.1 จุดเก็บตัวอย่างดิน
การกาหนดจุดเก็บตัวอย่างดิน โดยเก็บภายในสถานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียง
ยืน ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 10 จุด ซึ่งแต่ละจุดเก็บที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร รายละเอียดดังภาพที่ 1 [6]

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างดิน
2.2 วิธีเก็บตัวอย่างดิน
การเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ดาเนินการโดยใช้สว่านเจาะดิน (Soil Auger) [7]
ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 วิธีเก็บตัวอย่างดิน
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2.3 การเตรียมตัวอย่างดิน
1. เก็บตัวอย่างดินให้เพียงพอต่อการวิเคราะห์ แล้วนามาผึ่งดินให้แห้งในที่ร่มเกลี่ยให้มีความหนาเท่ากัน
2. เมื่อแห้งแล้ว ทาการบดตัวอย่างดิน โดยครกหิน ร่อนดินที่บดแล้วผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร แบ่ง
ส่วนที่ร่อนมาบดซ้าอีก ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร เก็บตัวอย่างดินที่ร่อนผ่านตะแกรงไว้ในถุงพลาสติกปิด
ปากถุงให้สนิทอย่าให้อากาศเข้า
3. นาตัวอย่างดินที่แห้งและบดละเอียดแล้วใส่ลงในถ้วยกระเบือ้ ง แล้วนาเข้าตูอ้ บอุณหภูมทิ ี่ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชืน้
4. เมื่อครบ 2 ชั่วโมงแล้ว นาถ้วยกระเบือ้ งออกจากตูอ้ บ แล้วนาไปใส่ใน Desiccator ปล่อยทิง้ ไว้ให้เย็น
2.4 การวิเคราะห์ดินทางเคมี
1. ชั่งตัวอย่างดินจานวน 0.500 กรัม เติมกรดไนตริกความเข้มข้น จานวน 5 มิลลิลิตร และกรดไฮโดคลอ
ริกเข้มข้น จานวน 5 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพูท่ ี่มีตัวอย่างดิน
2. นาตัวอย่างไปย่อยบน Hot plate จนได้สารละลายใส ยกลงจาก Hot Plate แล้วปล่อยไว้ในตูด้ ูดควัน
3. ทาการกรองตัวอย่างที่ผ่านการย่อยด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42 ใส่ในขวดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร
แล้วทาการปรับปริมาตรด้วยกรดไนตริกความเข้มข้น 1% ให้ได้ปริมาตร 50 มิลลิลิตร
4. นาสารละลายตัวอย่างที่ได้ไปตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ด้วยเครื่อง Atomic Absorption
Spectrophotometer รุ่น PinAAcle 900F [8]
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนีไ้ ด้แก่ สถิตพิ รรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ [9]
1. ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเฉลี่ย (Mean) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการนาเอาค่าของข้อมูลทุกค่ามารวมกัน แล้วหารด้วยจานวน
ข้อมูลทั้งหมด เป็นสูตรและสัญลักษณ์ได้ดังนี้
สูตร

x

= ∑𝑛
N

เมื่อ x = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
∑ 𝑛 = ผลรวมของค่าที่ทาการิเคราะห์ได้ในแต่ซา้
N = จานวนที่ทาการทดลอง
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2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) หมายถึง รากที่สองของผลบวกกาลังสองของผลต่าง
ระหว่างข้อมูลแต่ละค่าเฉลี่ยหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด เป็นสูตรและสัญลักษณ์ได้ดังนี้
สูตร S.D. = √(𝑥𝑖 − x ) 2
n-1
เมื่อ

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล
𝑥𝑖 แทน ผลการทดลองแต่ละพื้นที่เก็บตัวอย่าง
n แทน จานวนครั้งที่ทาการทดลอง

ผลการศึกษา
การศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร โดยเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์โลหะ
หนัก ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดิน โดยใช้เครื่อง Atomic
Absorption Spectrophotometer รุ่น PinAAcle 900Fได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. ปริมาณของตะกั่วในดิน
จากผลการวิเคราะห์ตะกั่วในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร แสดงค่าเฉลี่ยของตะกั่วในดิน ณ จุดเก็บ
ต่าง ๆ รายละเอียด ดังภาพที่ 3
ปริมาณของตะกั่วในดิน
ปริมาณตะกั่วในดิน (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
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จุดเก็บตัวอย่างดิน

ภาพที่ 3 ปริมาณของตะกั่วในดิน

Proceedings
1476

จากภาพที่ 3 พบว่า ปริมาณตะกั่วในดินที่ระดับความลึก 20 จุดที่ 1-10 มีดังนี้ 28.36 ± 1.978, 27.03 ±
3.061, 26.23 ± 2.425, 32.41 ± 5.304, 25.97 ± 1.075, 27.31 ± 2.518, 30.54 ± 4.194, 38.32 ± 6.162, 30.92 ±
4.760และ24.46±1.9739 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ และปริมาณตะกั่วในดินที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร
จุดที่ 1-10 มีดังนี้ 28.86 ±3.248, 26.41±1.552, 28.53±6.333, 29.06 ± 4.428, 25.93 ±2.816, 30.46 ± 1.706,
26.97 ± 5.638, 35.85 ± 6.366, 25.95 ± 1.069 และ29.75 ± 3.511 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
2. ปริมาณของแคดเมียม(Cd)ในดิน
จากผลการวิเคราะห์แคดเมียมในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร แสดงค่าเฉลี่ยของตะกั่วในดิน ณ จุดเก็บต่าง ๆ
รายละเอียด ดังภาพที่ 4

ปริมาณแคดเมียมในดิน (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
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จุดเก็บตัวอย่างดิน

ภาพที่ 4 ปริมาณของแคดเมียมในดิน
จากภาพที่ 4 พบว่ า ปริ ม าณแคดเมี ย มในดิ น ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 20 เซนติ เ มตร จุ ด ที่ 1-10 มี ดั ง นี้
0.35±0.068,0.16±0.035, 0.17±0.051, 0.11±0.017, 0.23±0.152, 0.31±0.191, 0.26±0.065, 0.20±0.107,
0.20±0.080 และ0.34±0.140 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ และปริมาณแคดเมียมในดิ นที่ ระดับความลึก 40
เซนติ เ มตร จุ ด ที่ 1-10 มี ดั ง นี้ 0.13±0.000, 0.14±0.051, 0.16±0.065, 0.16±0.035, 0.18±0.051, 0.29±0.208,
0.23±0.07, 0.14±0.017, 0.27±0.162 และ0.21±0.051 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
3. ปริมาณของแมงกานีสในดิน (Mn)
จากผลการวิเคราะห์แมงกานีสในบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร รายละเอียดดังภาพที่ 5
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ปริมาณแมงกานี ส
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ภาพที่ 5 ปริมาณแมงกานีสในดิน
จากภาพที่ 5 พบว่า ปริมาณแมงกานีสในดินที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร จุดที่ 1-10 มีดังนี้ 27.23±3.14,
20.72±5.54, 20.37±4.78, 470.52±43.84, 32.45±3.14, 66.16±11.90, 108.85±24.59, 304.09±49.68,
169.73±34.76 และ 125.26±20.78 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ และปริมาณแมงกานีสในดินที่ระดับความลึก
40 เซนติเมตร จุดที่ 1-10 มีดังนี้ 18.68±3.84, 13.83±2.06, 18.33±3.06, 38.75±6.48, 27.46±13.83, 79.56±18.45,
51.21±20.49, 47.11±6.54, 36.18±17.60 และ 83.40±0.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ

สรุปและอภิปรายผล
สรุป
1. ปริมาณของ ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) ในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลเทศบาลตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน
ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร จุดที่ 1-10 มีค่าเฉลี่ยของตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) อยู่ในช่วง
24.46 - 38.32, 0.11 – 0.35, และ 20.43 - 434.06 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ตามล าดั บ และที่ ร ะดั บ ความลึ ก 40
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) อยู่ในช่วง 25.93 – 35.85, 0.13 – 0.29 และ
18.33 – 83.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ เมื่อนาข้อมูลปริมาณโลหะหนักในดินจากพื้นที่ศกึ ษา เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมของกรมควบคุมมลพิษ
พบว่าปริมาณโลหะหนักทั้ง 3 ชนิดและ 2 ระดับความลึกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณตะกั่ว
(Pb) แคดเมียม (Cd) แมงกานีส (Mn) ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 (P≥.05)
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตาบลเชียงยืน
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ทาการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10 จุด ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปริมาณตะกั่วในดิน พบว่า จุดเก็บตัวอย่างดินที่พบปริมาณตะกั่วมากที่สุด คือ จุดที่ 8 บริเวณที่ติดกับบ่อน้า
ผิ ว ดิ น ภายในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล มี ป ริ ม าณตะกั่ ว มากที่ สุ ด ทั้ ง ระดั บ ความลึ ก 20 และ 40
เซนติเมตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.32 และ 35.85 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่รวมของ
น้าชะขยะมูลฝอย ทาให้มีโอกาสปนเปื้อนตะกั่วมากกว่าบริเวณอื่น เมื่อนาค่าของปริมาณตะกั่วที่ตรวจพบทั้ง 10 จุด
เก็ บตั ว อย่า งมาเปรี ย บเที ย บกั บมาตรฐานคุณ ภาพดิ น ที่ ใ ช้ประโยชน์เพื่อ การอื่น นอกเหนือ จากการอยู่อาศั ยและ
เกษตรกรรม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าไม่เกิน 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเมื่อนามาเปรียบเทียบความ
แตกต่า งของปริ ม าณตะกั่ ว โดยใช้ส ถิ ติ t- test (Independent Samples) พบว่า ปริ ม าณตะกั่ ว ทั้ ง 2 ระดั บความลึ ก
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05(P≥.05) คล้ายคลึงกับการศึกษาของ พีรพงษ์ สุทรเดชะ
(2546)[3] ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการสะสมของโลหะหนักในดินใต้หลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล วิเคราะห์หานิกเกล
ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และสังกะสี ที่ระดับความลึก 13-22 เมตร ซึ่งพบปริมาณตะกั่วใต้หลุมฝังกลบ
ขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลมีคา่ อยู่ระหว่าง 15-32 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ปริมาณแคดเมียมในดิน พบว่า จุดเก็บตัวอย่างดินที่พบปริมาณแคดเมียมมากที่สุด คือ จุดที่ 1 ที่ระดับความ
ลึก 20 เซนติเมตร เป็นพื้นที่บริเวณอาคารคัดแยกขยะมูลฝอยตรวจพบปริมาณแคดเมียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.35
มิลลิกรัม/กิโลกรัม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นอาคารคัดแยะขยะมูลฝอยส่วนมากเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รอการ
นาไปกาจัด จึงทาให้โลหะหนักแคดเมียมมีโอกาสปนเปื้อนในดินบริเวณนั้น สาหรับที่ความลึก 40 เซนติเมตร เป็นจุด
เก็บตัวอย่างที่ 6 ซึ่งพบปริมาณแคดเมียมมากที่สุด เป็นบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ทาการฝังกลบแล้ว พบว่ามี
ค่ า เฉลี่ ย ของแคดเมีย มเท่ ากั บ 0.29 มิล ลิ ก รั ม /กิ โลกรั ม ซึ่ ง อาจมีผลมาจากการสะสมของแคดเมีย มหรือ สารที่มี
แคดเมียมเป็นองค์ประกอบ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ในขยะมูลฝอยที่ถูกนามาฝังกลบ ณ บริเวณนี้ ดังนั้นทั้ง 2 จุด
เก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีโอกาสปนเปื้อนแคดเมียมมากกว่า
บริเวณอื่นที่ทาการเก็บตัวอย่างดิน เมื่อนาค่าของปริมาณแคดเมียม ที่ตรวจพบทั้ง 10 จุด มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยูอ่ าศัยและเกษตรกรรม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่า
ไม่เกิน 810 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเมื่อนามาเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณแคดเมียมโดยใช้สถิติ t- test
(Independent Samples) พบว่า ค่าเฉลี่ยของแคดเมียมทั้ง 10 จุด ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ทั้ง 2 ระดับ
ความลึก มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (P≥.05) สาหรับการตรวจพบปริมาณแคดเมียม
ในดินบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ทาการศึกษานัน้ คล้ายคลึงกับการศึกษาของ กนกวรรณ สุภธีระ
และคณะ (2558)[10] ที่ได้ทาการศึกษาการปนเปื้ อนโลหะหนักในดินบริเวณสถานกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
มหาสารคาม วิเคราะห์หาตะกั่ว แคดเมียม และแมงกานีส ที่ระดับความลึก 10, 20 และ 50 เซนติเมตร ซึ่งพบปริมาณ
แคดเมียมในดินบริเวณสถานกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.1-0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ปริมาณแมงกานีสในดิน พบว่า ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นจุดเก็บตัวอย่างที่ 4 เป็นบริเวณฝัง
กลบขยะมูลฝอยที่กาลังเปิดรับขยะมูลฝอยอยู่ในปัจจุบัน เป็นระดับความลึกที่พบปริมาณแมงกานีสมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 470.52 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในพืน้ ที่บริเวณดังกล่าวจะพบว่ามีซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ถูกนามากาจัด ณ บริเวณบ่อฝังกลบนี้ จึงทาให้แมงกานีสซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญใน
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ชิ้นส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์มโี อกาสปนเปื้อนในดินบริเวณดังกล่าว และที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร เป็นจุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 10 ที่ตรวจพบปริมาณแมงกานีสมากที่สุด เป็นบริเวณลานตากสิ่งปฏิกูล ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยของแมงกานีส
เท่ากับ 83.04 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งบริเวณใกล้เคียงเป็นบ่อบาบัดน้าชะขยะมูลฝอย ทาให้มีโอกาสการปนเปื้อน
แมงกานีสจากน้าชะมูลฝอยที่ซึ มผ่านลงสู่ชั้นดิน อาจทาให้เกิดการสะสมของแมงกานีสหรือสารที่มีแมงกานีส เป็น
องค์ประกอบ ดังนั้นทั้ง 2 จุดเก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร จึงมีโอกาสปนเปื้อนแมงกานีส
มากกว่า บริ เวณอื่น เมื่อ น าค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณแมงกานีส ที่ ต รวจพบทั้ ง 10 จุ ด เก็ บตั ว อย่า ง มาเปรี ย บเที ย บกับ
มาตรฐานคุ ณภาพดิน ที่ ใช้ประโยชน์เพื่อ การอื่น นอกเหนือจากการอยู่อ าศั ยและเกษตรกรรม พบว่า อยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน คือมีค่าไม่เกิน 32,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเมื่อนามาเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณแมงกานีส
ทั้ง 10 จุด โดยใช้สถิติ t- test (Independent Samples) พบว่า ปริมาณโลหะหนักทั้ง 2 ระดับความลึก มีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05(P≥.05) คล้ายคลึงกับการศึกษาของ กนกวรรณ สุภธีระ และคณะ (2558)
[10] ที่ ไ ด้ ทาการศึก ษาการปนเปื้ อ นโลหะหนั ก ในดิ น บริ เวณสถานก าจั ด ขยะมู ล ฝอยเทศบาลเมื อ งมหาสารคาม
วิเคราะห์หาตะกั่ว แคดเมียม และแมงกานีส ที่ระดับความลึก 10, 20 และ 50 เซนติเมตร ซึ่งพบปริมาณแมงกานีสใน
ดินบริเวณสถานกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีค่าอยูร่ ะหว่าง 5.30-14.20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากข้าวโพด
The Chemical and Physical Characteristics of Biochar Derived from Maize
วีระ พันอินทร์1*
Weera Punin1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดที่ผ่านกระบวนไพโรไลซิสที่
อุณหภูมิ 400 ๐C 500 ๐C และ 600 ๐C ตามลาดับ จากผลการวิจัยพบว่า ค่าปริมาณเถ้า ความเป็นกรด-ด่าง การนา
ไฟฟ้า รวมทั้งปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม มีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิไพโรไลซิสที่เพิ่ม
สูงขึ้น รวมทั้งขนาดรูพรุนที่ผิวของถ่านชีวภาพมีขนาดกว้างขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสที่สูงขึ้น ซึ่งรูพรุนที่ผิวของถ่าน
ชีวภาพมีลักษณะคล้ายกับรังผึง้ ที่สามารถกักเก็บน้าและธาตุอาหารต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
ได้ ดังนั้นถ่านชีวภาพที่ผลิตด้วยอุณหภูมิไพโรไลซิสสูงจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับนาไปใช้ปรับปรุงโครงสร้างดิน
มากกว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตด้วยอุณหภูมิไพโรไลซิสต่า
คาสาคั:: ถ่านชีวภาพ, ซังข้าวโพด, องค์ประกอบทางเคมี, อุณหภูมไิ พโรไลซิส

Abstract
This research is the studies of maize, it was pyrolysis at different temperatures there are 400๐ C 500๐ C
and 600 ๐ C, respectively. These pyrolysis temperatures impacted to the physical and chemical composition of
biochar. The result showed that the pyrolysis temperature increased ash content, pH, electrical conductivity, the
total content of N, P, K and Ca increased based pyrolysis at temperatures. The porous size is larger biochar by
the processing of pyrolysis at the higher temperatures. As processes of pyrolysis, it is the cause of destruction.
Moreover, there are some compounds on the maize such as cellulose and porous of biochar characteristics is
similar honeycomb, they able to absorb water and nutrients. The Results suggest that biochar was pyrolysis at
high temperature may possess a higher carbon sequestration potential when it applied to be the soil compared to
that obtained at low temperature.
Keywords: biochar, corn cob, chemical composition and Pyrolysis temperature

1

สาขาวิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จังหวัด ลาปาง 52100
1 Department of Physics, Faculty of Science, Lampang Rajabhat University, Lampang Province 52100.
*Corresponding author e-mail: weerapunin@lpru.ac.th

Proceedings
1482

บทนา
ในปี 2559 จังหวัดลาปางมีพนื้ ที่เพาะปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ 205,722 ไร่ โดยมีผลผลิต 184,396 ต้น มีวัสดุ
เหลือทิ้งข้าวโพดมากถึง 79,027 ตัน ซึ่งวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดเหล่านี้ส่วนมากจะถูกเผาทาลายในที่โล่งแจ้งจึงเป็น
ต้นเหตุหลักของการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือและส่งผลกระทบต่อประชาชนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น [1] เทคโนโลยี
“ถ่านชีวภาพ” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม [2-4] ปัจจุบันมีงานวิจัย
เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง“ถ่านชีวภาพ” ไว้เป็นอย่างมากมาย อาทิ ทัพไท หน่อสุวรรณ (2554) [5] ได้ทาการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบการผลิตข้าวนาสวน การใส่ถ่านชีวภาพในอัตรา 2,560
กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มจานวนหน่อของข้าวได้ตั้งแต่ 15 วันหลังปักดา จนถึง 75 วันหลังปักดา เป็นผลทาให้มี
จานวนรวงข้าวมากที่สุดแตกต่างกับการที่ไม่ใส่ถา่ นชีวภาพ ขณะที่ Mukherjee (2014) [6] ได้ศึกษาผลกระทบระยะสั้น
และระยะยาวในการใช้ไบโอชาร์กับดินที่เสื่อมคุณภาพเพื่อลดค่าของสภาวะเรือนกระจกให้กับบรรยากาศและรักษา
คุณภาพของดิน เช่นเดียวกับ Rutigliano (2014) [7] ได้ศึกษาไบโอชาร์ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ กับดิน และ
ผลกระทบต่อปริมาณจุลินทรียใ์ นดินอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศคือ สามารถทาให้แร่ธาตุและสารอาหารของ
พืชที่มีอยูใ่ นดินมีการเพิ่มหรือลดปริมาณลงได้ ก่อนหน้านั้น Jyoti Saxena (2013) [8] ได้พสิ ูจน์ว่าใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูก
พืชนั้นนาไปสู่การเสื่อมสลายของแร่ธาตุและสารอาหารที่มีอยู่ในดินอีกทั้งยังอาจเพิ่มมลพิษให้กับธรรมชาติ การเพิ่ม
การเจริญเติบโตของพืชสามารถทาได้อีกวิธีคือการเพิ่มแบคทีเรียลงสู่ดินซึ่งสามารถลดการเสื่อมสลายของธาตุและ
สารอาหารที่มีอยู่ในดิน การประยุกต์ใช้ไบโอชาร์โดยการเพิ่ มลงสู่ดินในการปลูกพืชจะช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้
เป็นอย่างดีและยังสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีรวมถึงการสูญสลายของแร่ธาตุและสารอาหารในดินตามธรรมชาติ
Hidetosh (2009) [9] ใช้ไ บโอชาร์ ในการปรั บปรุ งคุ ณสมบั ติทางกายภาพของดิน ช่ว ยเพิ่ มผลผลิต ให้กั บข้ าวไร่ ทาง
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของประเทศลาว และ Jingchun Tang (2013) [10] ได้ศึกษาเกี่ยวกับไบโอชาร์ ที่เกิดจากการ
สลายตัวทางความร้อนของชีวมวลโดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิส มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนในดินไว้และ
ยังช่วยกาจัดของเสียรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพดิน ซึ่งถ่านชีวภาพนี้ทาจากของเสีย จากสิ่งมีชีวิต (Organic waste) มี
ลักษณะเหมือนถ่านหินที่มีรูพรุน ซึ่งสสารเหล่านั้นอาจจะได้มาจากซากต้นไม้ การเพาะปลูกหรือมูลสัตว์ เช่น เศษไม้
วัสดุเหลือทิ้งข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง หรือแม้แต่ปุ๋ยมูลสัตว์ที่ได้จากสัตว์ มาผ่านกระบวนการเผาด้วยเตาเผาแบบ
ไพโรไลซิส เพื่อนาถ่านที่ได้มาใช้ในการบารุงดิน ประโยชน์ของถ่านชีวภาพ โดยหลัก ๆ แล้ว คือการช่วยสร้างความชุม่
ชื้นให้กับดินได้อย่างยาวนาน และช่วยดูดซับคาร์บอน ที่มีอยู่ตามชั้นบรรยากาศให้ลงมาสู่ดิน จึงลดการเกิดปัญหา
ภาวะโลกร้ อน นอกจากนี้ถ่า นชีว ภาพยั งได้ รับการพิจารณาจากนัก วิทยาศาสตร์ ให้เป็ น เสมือ นทองสี ดาของชาว
เกษตรกรรม ด้วยคุณสมบัติที่มีสารคาร์บอนสูงและมีรูพรุนตามธรรมชาติช่วยให้ถ่านชีวภาพ สามารถอุ้มน้าและธาตุ
ต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการย่อยสลายและแยกก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในดิน ในขณะที่ถ่านชีวภาพทาหน้าที่เสมือนกับอ่างคาร์บอนธรรมชาติ เมื่อดินอุดมสมบูรณ์
จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยเหตุน้ีเทคโนโลยีถ่านชีวภาพจึงมีศักยภาพในการกาจัดของเสียจาก
สิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [11]
ดังนั้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึ งปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาทาลายวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดในพื้นที่จังหวัด
ล าปาง จึ ง สนใจที่ จ ะร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะทางกายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมีของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของดินในพื้ นที่ทา
การเกษตร ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะช่วยเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาทาลายวัสดุ
เหลือทิง้ ข้าวโพดและสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า
กระบวนการไพโรไลซิ ส แบบช้ า เป็ น กระบวนการเผาไหม้โ ดยไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จนเป็ น การสลายชี ว มวลที่ มี
องค์ประกอบของคาร์บอนโดยใช้อุณหภูมิสูงระหว่าง 400 - 600 oC เกิดสารระเหยและควบแน่นรวมตัวกันกลายเป็น
ของเหลวและเชือ้ เพลิง นอกจากนี้ยังสามารถทาให้เกิดก๊าซ H2, CO, CH4, C2H2, C2H4 เมื่อเกิดกระบวนการเผาไหม้ของ
ก๊ า ซเหล่ า นี้ แ ล้ ว ก็ ส ามารถกลายเป็ น ความร้ อ นที่ ใ ห้ แ ก่ ร ะบบอี ก ต่ อ ไปที่ ส าคั ญ คื อ ได้ ถ่ า นชี ว ภาพหรื อ ไบโอชาร์
รายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินงานในส่วนนีม้ ดี ังต่อไปนี้
1.1 การหาค่าความชื้นของวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด
ลาดับแรกทาการวัดความชื้นในวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด สามารถวัดได้ทางตรง (Direct method) ซึ่งให้
ความแม่นยาสูงแต่ต้องเสียเวลาในการปฏิบัตินานมีขั้นตอนมาก เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ต้องทาในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมี
วิธีการทา ดังนี้
1) นาถ้วยอบตัวอย่างพร้อมฝาที่ล้างน้าสะอาดและเช็ดทาความสะอาดให้แห้งมาอบในตูอ้ บที่อุณหภูมิ
o
135 C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนามาใส่ในโถดูดความชื้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วนามาชั่ง
เพื่อบันทึกค่ามวลของถ้วยอบตัวอย่างและฝาในหน่วยกรัม
2) ชั่งมวลวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดที่บดละเอียด 20 g นาไปใส่ลงในถ้วยอบ บันทึกค่ามวลของวัสดุเหลือ
ทิ้งข้าวโพด จากนั้นเขย่าเล็กน้อยให้วัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดกระจายเต็มพื้นที่ อย่างสม่าเสมอ แล้วนาไปอบในตู้อบที่
อุณหภูมิ 135 oC เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง หรือจนมวลของวัสดุเหลือทิง้ ข้าวโพดมีค่าคงที่
3) เมื่อครบกาหนดเวลา นาถ้วยอบใส่ในโถดูดความชื้ น เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง แล้วนามาชั่งบันทึก
ค่ามวล เพื่อคานวณหาปริมาณความชื้นของตัวอย่างวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดตามสมการการคานวณหาปริมาณความชื้น
(Measurement of Moisture Content) ดังนี้
% ความชื้น (ต่อน้าหนักเปียก) = [(มวลวัตถุเริ่มต้น-มวลวัตถุที่แห้ง)/(มวลวัตถุเริ่มต้น)] x 100

(1)

% ความชื้น (ต่อน้าหนักแห้ง) = [(มวลวัตถุเริ่มต้น-มวลวัตถุที่แห้ง)/(มวลวัตถุแห้ง)] x 100

(2)

1.2 การหาอุณหภูมิไพโรไลซิสที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านชีวภาพ
การหาอุณหภูมิไพโรไลซิสที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านชีวภาพเป็นการทดสอบหาอุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การผลิตถ่านชีวภาพให้มคี ุณภาพ ซึ่งมีขนั้ ตอนการหาอุณหภูมิไพโรไลซิสที่เหมาะสมดังนี้
1) กาหนดอุณหภูมิไพโรไลซิสสาหรับผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลื อทิ้งข้าวโพดดังนี้ 400 oC 500 oC
และ 600 oC ตามลาดับ
2) ชั่งมวลวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพด จานวน 1 กิโลกรัม แล้วนาวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดไปจัดวางในภาชนะที่
ใช้สาหรับการเผาจากนั้นนาไปเผาในเตาเผา โดยทาการเผาตามเวลาและอุณหภูมิที่กาหนด สังเกตและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุเหลือทิง้ ข้าวโพด
3) พิจารณาอุณหภูมใิ นการผลิตถ่านชีวภาพที่เหมาะสม เพื่อนาไปวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ
ทางเคมีในขัน้ ตอนต่อไป
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1.3 การหาความชื้นของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพด
การหาความชื้น ของถ่ า นชีว ภาพที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ เหลือ ทิ้ง ข้ า วโพดเป็ น การบ่ ง ชี้ถึ ง คุ ณ สมบั ติที่สาคัญ
ประการหนึ่งของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิง้ ข้าวโพด ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุ
เหลือทิง้ ข้าวโพด ซึ่งมีวิธีการหาค่าความชืน้ ดังนี้
1) นาถ้วยอบตัวอย่างพร้อมฝาที่ล้างน้าสะอาดและเช็ดทาความสะอาดให้แห้งมาอบในตูอ้ บที่อุณหภูมิ
o
135 C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนามาใส่ในโถดูดความชื้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วนามาชั่ง เพื่อ
บันทึกค่ามวลของถ้วยอบตัวอย่างและฝาในหน่วยกรัม
2) ชั่งมวลของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้ง ข้าวโพดที่บดละเอียด 20 g นาไปใส่ลงในถ้วยอบ
บันทึกค่ามวลของวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพด จากนั้นเขย่าเล็กน้อยให้วัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดกระจายเต็มพื้นที่อย่างสม่าเสมอ
แล้วนาไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 135 oC เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จนมวลของวัสดุเหลือทิง้ ข้าวโพดมีค่าคงที่
3) เมื่อครบกาหนดเวลา นาถ้วยอบใส่ในโถดูดความชื้น เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง แล้วนามาชั่งบันทึก
ค่ามวล เพื่อคานวณหาปริมาณความชื้นของถ่านชีวภาพ
2. การวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบทางเคมีของถ่านชีวภาพ
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของถ่านชีวภาพมีหลายวิธี แล้วแต่ชนิดขององค์ประกอบทางเคมีที่ต้องการ
วิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ใช้วเิ คราะห์ต่างกันมากมาย แต่มีวธิ ีการใช้กันโดยทั่วไป สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 การนาไฟฟ้า
ค่าการนาไฟฟ้า หรือ ค่า EC (Electrical Conductivity) มีหน่วยเป็น µS/cm การวัดค่าการนาไฟฟ้าเป็นการ
วัดความสามารถของสารละลายที่จะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ซึ่งคุณสมบัติน้ีจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นชนิดของ
ไอออนที่มีอยู่ในสารละลายและอุณหภูมิของสารละลาย ซึ่งสามารถวัดค่าได้โดยใช้เครื่อง Electrical Conductivity
วิธีการวัดทาได้ ดังนี้
1) เตรียมสารละลายตัวอย่างที่ต้องการวัด ใช้อัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อน้า 1:50 โดยชั่งถ่านชีวภาพ
มวล 2 g ใส่ลงในบีกเกอร์ จากนั้นเติมน้ากลั่นปริมาตร 100 ml นาแท่งแก้วมาคนให้สารละลายเข้ากัน คนให้บ่อยครัง้
ในระยะ 30 นาทีแรก หลังจากนัน้ ตั้งทิง้ ไว้อกี 30 นาที
2) ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้าปราศจากไอออน (deionized water) หรือน้ากลั่น (distilled water) แล้วซับ
ให้แห้ง จากนั้นจุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายที่ต้องการวัดและบันทึกผล
2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH (Potential of Hydrogen ion) เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด-ด่าง ของสาร
ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1 - 14 วิธีการวัดทาได้ดังนี้
1) ปรับเทียบมาตรฐานของเครื่อง pH meter ก่อนการใช้งานโดยการปรับเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์
มาตรฐาน (pH 4, 7 และ 10) อย่างน้อย 2 ค่า ที่มคี ่าครอบคลุมในช่วงที่ต้องการทดสอบ
2) เตรียมสารละลายตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ ใช้อัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อน้า 1:50 โดยชั่งถ่าน
ชีวภาพมวล 2 g ใส่ลงในบีกเกอร์ เติมน้ากลั่นปริมาตร 100 ml นาแท่งแก้วมาคนให้สารละลายเข้ากัน คนให้บ่อยครั้ง
ในระยะ 30 นาทีแรก หลังจากนัน้ ตั้งทิง้ ไว้อกี 30 นาที
3) วัดค่า pH ของตัวอย่างถ่านชีวภาพในส่วนที่เป็นน้าใสด้วย เครื่อง pH meter แล้วบันทึกผล
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2.3 ปริมาณเถ้า
ปริมาณเถ้า คือ ส่วนของสารอนินทรีย์ (inorganic) ในถ่านชีวภาพ ซึ่งได้แก่แร่ธาตุตา่ งๆ เมื่อนาตัวอย่างไป
เผาที่อุณหภูมิไพโรไลซิส ส่วนที่เป็นสารอินทรีย์จะถูกเผาไหม้หมดไป เหลืออยูแ่ ต่ส่วนของสารอนินทรีย์ ค่าของเถ้าที่หา
ได้สามารถบอกถึงคุณภาพของถ่านชีวภาพได้ โดยมีขนั้ ตอนการหา ดังนี้
1) นาถ้วยเปล่าไปอบที่อุณหภูมิ 100 oC เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนาไปใส่ในโถดูดความชื้น
แล้วชั่งมวลในหน่วยกรัม
2) ชั่งมวลของถ่านชีวภาพ 2 g ใส่ลงในถ้วยที่อบและทราบมวลแล้ว จากนั้นนาไปเผาบนเตาไฟฟ้า
จนหมดควัน
3) นาถ่านชีวภาพที่เผาไล่ควันเรียบร้อยแล้วไปเผาต่อในเตาเผา (Muffler furnace) ที่อุณหภูมิ 600 oC
เป็นระยะ 2 ชั่วโมง แล้วปิดสวิทช์เตาเผารอจนอุณหภูมิภายในเตาลดเหลือประมาณ 100 oC เพื่อป้องกันไม่ให้ถ้วย
สัมผัสอากาศเย็นกะทันหัน ซึ่งอาจทาให้ถว้ ยแตกได้
4) นาถ้วยมาใส่ในโถดูดความชื้น แล้วชั่งมวลในหน่วยกรัม จากนัน้ คานวณหาปริมาณเถ้าโดยใช้สูตร ดังนี้
% เถ้า = [(น้าหนักถ้วย+น้าหนักถ่านชีวภาพหลังเผา)-(น้าหนักถ้วย)/(น้าหนักถ่านชีวภาพ)]x100
(3)
ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter, OM) คานวณได้จากผลต่างระหว่างน้าหนักตัวอย่างกั บ
น้าหนักเถ้า ดังนี้
%OM = [100 - (%ความชื้น) - (%เถ้า)]

(4)

2.4 ปริมาณโพแทสเซียม
โพแทสเซียมเป็นโลหะอัลคาไล ในธรรมชาติมักเป็นสารประกอบร่วมกั บธาตุอ่นื เพราะไวต่อปฏิกิริยาเคมี
มาก สามารถออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็วในอากาศ มีสมบัตทิ างเคมีใกล้เคียงกับโซเดียม ซึ่งปริมาณโพแทสเซียมในถ่าน
ชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิง้ ข้าวโพดสามารถหาได้ ดังนี้
1) ชั่งมวลของถ่านชีวภาพ 0.5 g
2) เติมน้ากลั่นปริมาตร 100 ml และกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ปริมาตร 10 ml
3) ย่อยถ่านชีวภาพในขวดปริมาตร (Flask) เป็นระยะเวลา 2 - 3 ชั่วโมง บนเตาไฟฟ้า (Hotplate)
จนกระทั่งถ่านชีวภาพมีสใี ส
4) นาถ่านชีวภาพที่ย่อยเสร็จ มากรองด้วยกระดาษกรอง
5) น าถ่ า นชีว ภาพที่ ผ่านการกรองมาปรั บปริ ม าตรด้ วยน้ากลั่น มีปริ มาตร 100 ml โดยใช้ข วดวัด
ปริมาตร (Volumetric flask) 100 ml
6) เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยใช้สารละลายโพแทสเซียม 1,000 mg/L ที่ความเข้มข้น 0.2 0.4
0.6 0.8 และ 1.0 mg/L
7) นาตัวอย่างที่ได้มาทาการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
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2.5 ปริมาณแคลเซียม
แคลเซียม เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น Ca มีเลขอะตอมเป็น 20 แคลเซียมเป็นธาตุโลหะ
หนั ก ประเภทอั ล คาไลที่ มีสี เทาอ่อ น แคลเซี ย มอยู่ใ นกลุ่ ม 50 ธาตุ ที่มีม ากที่ สุ ด บนเปลือ กโลก มีค วามส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในระบบสรีระวิทยาของเซลล์และการยืดหดตัวของกล้ามเนือ้ ซึ่งปริมาณแคลเซียมในถ่านชีวภาพที่
ผลิตจากวัสดุเหลือทิง้ ข้าวโพดสามารถหาได้ ดังนี้
1) ชั่งมวลของถ่านชีวภาพ 0.5 g
2) เติมน้ากลั่นปริมาตร 100 ml และกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ปริมาตร 10 ml
3) ย่อ ยถ่ า นชีว ภาพในขวดปริ ม าตร (Flask) เป็ น ระยะเวลา 2-3 ชั่ว โมง บนเตาไฟฟ้า (Hotplate)
จนกระทั่งถ่านชีวภาพมีสใี ส
4) นาถ่านชีวภาพที่ย่อยเสร็จ มากรองด้วยกระดาษกรอง
5) นาถ่านชีวภาพที่ผ่านการกรองมาปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่น ให้เป็น มีปริมาตร 100 ml โดยใช้ขวด
วัดปริมาตร (Volumetric flask) 100 ml
6) เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยใช้สารละลายแคลเซียม 100 mg/L ที่ความเข้มข้น 0.2 0.4 0.6
0.8 และ 1.0 mg/L
7) นาตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
2.6 ปริมาณไนโตรเจน
การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน มีหลักการวิเคราะห์ โดยตัวอย่างจะถูกย่อยด้วยกรดซัลฟิ วริกเข้มข้น
(H2SO4 ) ในสภาพที่ มี ค วามร้ อ น และตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า (Catalyst) จนสารละลายใสสารอิ น ทรี ย วั ต ถุ จ ะสลายไป
สารประกอบไนโตรเจนที่อยู่ในรูปไนเตรท (Nitrate, NO3 ) ไนไตร (Nitrite, NO2 ) จะถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมซัลเฟต
เมื่อเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป แล้วไนโตรเจนจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์แก๊สแอมโมเนียที่กลั่นได้โดย
ใช้กรดบอริกเป็นตัวดักจับ นาไปไตเตรทหาไนโตรเจนด้วยกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดซัลฟิ วริก เพื่อหาปริมาณกรดที่
ใช้ทาปฏิกิริยาก็จะสามารถคานวณหาปริมาณไนโตรเจนได้ ซึ่งมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
1) ชั่งมวลถ่านชีวภาพ 0.5 g ใส่ลงใส่ลงในหลอดสาหรับย่อย (digestion tube)
2) เติมสารเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) หนัก 0.5 g โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4)
หนัก 10 g และกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ปริมาตร 25 ml
3) ตัง้ หลอดย่อยใน stand ปิด heat shield สวม exhaust manifold ลงบนส่วนบนของหลอดย่อย
4) ตั้ง stand หลอดย่อยและ exhaust ลงบนเครื่องย่อย เพื่อความปลอดภัยควรทาการย่อยภายในตู้
ดูดควัน เปิดเครื่องดูดไอกรด (scrubber) ทาการย่อยจนตัวอย่างใส ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
5) ยก stands พร้อมหลอดย่อยตัวอย่างออกทิ้งไว้ให้เย็นเพื่อรอนาไปกลั่น
6) นา flask ซึ่งบรรจุกรดบอริกความเข้มข้น ร้อยละ 2 ปริมาตร 50 ml ตั้งไว้บน platform ของเครื่อง
กลั่นและยก platform ขึน้ ให้ปลายแท่งแก้วจุ่มอยูใ่ ต้กรดบอริก
7) ใส่หลอดตัวอย่างที่ผ่านการย่อยแล้ว (ข้อ 4) เข้ากับเครื่องกลั่น ปิด safety door เครื่องกลั่นจะเริ่ม
ทางาน เป็นระยะเวลา 5 นาที
8) เมื่อกลั่นครบตามเวลาที่กาหนด เครื่องจะหยุดทางาน นา flask และหลอดย่อยออกจากเครื่องกลัน่
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9) นา flask กรดบอริก ที่ดักจับแก๊สแอมโมเนียที่ถูกกลั่นออก ไปไตเตรทหาไนโตรเจนด้วยสารละลาย
มาตรฐานกรดซัลฟิวริก ซึ่งคานวณหาปริมาณไนโตรเจนได้ ดังนี้
% ไนโตรเจน = [(1.4007xVx0.02)/(น้าหนักตัวอย่าง(กรัม))]

(5)

2.7 ปริมาณฟอสฟอรัส
การวิเคราะห์ความเข้มข้น ของฟอสฟอรัสในปัจจุบันนิยมใช้วิธีวัดการดูดกลืนแสง Spectrophotometry)
โดยจะต้องนาฟอสฟอรัสในสารละลายมาทาปฏิกิริยาให้เกิดเป็นสารดูดกลืนแสงก่อน แล้วจึงนาไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer
1) เตรียมสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐาน (สารละลายใสไม่มีตะกอน)
2) เปิดเครื่องทิง้ ไว้อย่างน้อย 5 นาที (single beam)
3) เลื่อนความยาวเคลื่อนไปยังค่าที่ต้องการวัด
4) ปรับค่า Absorbance เป็น 0 ด้วย reagent blank
5) อ่านค่า Absorbance ของสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่าง
2.8 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด สามารถสรุปได้ดังนี้
การส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) เครื่อง SEM
มีกาลังขยายสูงสุดประมาณ 10 nm การสร้างภาพโดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากพื้นผิวหน้าของตัวอย่างที่
ทาการสารวจ ซึ่งภาพที่ได้จากเครื่อง SEM นี้จะเป็นภาพลักษณะของ 3 มิติ ดังนั้นเครื่อง SEM จึงถูกนามาใช้ใ น
การศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของถ่านชีวภาพ

ผลการศึกษา
งานวิ จั ย ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การผลิ ต ถ่ า นชี ว ภาพจากซั ง ข้ า วโพดด้ ว ยกระบวนการไพโรไลซิ ส แบบช้ า ใน
ห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามลาดับ เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ให้มีค วามเหมาะสมในการใช้ปรับปรุงโครงสร้า งของดิน บนพื้น ที่วิจัย ก่อนนาไปใช้ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของดินในพืน้ ที่วิจัยจริงต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดของผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า
1.1 ผลการหาค่าความชื้นของซังข้าวโพด
จากการศึกษาวัดค่าความชื้นของซังข้าวโพด ซึ่งได้เลือกการหาค่าความชื้นโดยวิธีการวัดทางตรง (Direct
method) พบว่าค่าความชื้นของซังข้าวโพดที่นามาศึกษา มีเปอร์เซ็นต์ค่าความชื้น (ต่อน้าหนักเปียก) เท่ากับ 14±0.27
เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์คา่ ความชื้น (ต่อน้าหนักแห้ง) เท่ากับ 16.0±0.25 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
1.2 ผลการหาความชืน้ ของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพด
จากการศึกษาวัดค่าความชื้นของถ่านชีวภาพที่ผลิตซังข้าวโพด ซึ่งได้เลือกการหาค่าความชื้นโดยวิธีการ
วัดทางตรง (Direct method) ถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดที่ผลิตด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าในห้องปฏิบัติการที่
อุณหภูมิ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามลาดับ พบว่าค่าความชื้นของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพดที่อุณหภูมิ
ไพโรไลซิสเท่ากับ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามลาดับ มีร้อยละของค่าความชื้น (ต่อน้าหนักเปียก) เท่ากับร้อยละ
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6.9±0.31, 6.8±0.29, และ 6.4±0.30 ตามล าดั บ และมี ร้อ ยละของค่ า ความชื้น (ต่อ น้าหนั ก แห้ ง ) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
7.5±0.30, 7.3±0.27, และ 7.1±0.29 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการหาค่าความชื้นของซังข้าวโพด
ตัวอย่างที่
1. ซังข้าวโพด
2. ถ่านชีวภาพ (400 oC)
3. ถ่านชีวภาพ (500 oC)
4. ถ่านชีวภาพ (600 oC)

ค่าความชื้น
% w.b.
14.0±0.27
6.9±0.31
6.8±0.29
6.4±0.30

% d.b.
16.0±0.25
7.5±0.30
7.3±0.27
7.1±0.29

1.3 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพ
จากการศึกษาหาอุณหภูมิไพโรไลซิสที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านชีวภาพ โดยการทดสอบหาอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการผลิตถ่านชีวภาพให้มีคุณภาพ ซึ่งทดสอบโดยใช้อุณหภูมิ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามลาดับ
ลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดแสดงดังภาพที่ 1

(a) ถ่านชีวภาพ (400 oC)
(b) ถ่านชีวภาพ (500 oC)
(c) ถ่านชีวภาพ (600 oC)
ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด
จากภาพที่ 1 ซังข้าวโพดที่ใช้สาหรับผลิตถ่านชีวภาพเมื่อนาไปเผาที่อุณหภูมิไพโรไลซิสจะเปลี่ยน
สภาพกลายเป็ น ถ่ า นถ่ า นชี ว ภาพสี ด าเข้ ม แข็ ง แต่เ ปราะหั ก ได้ ง่ า ย ซั ง ข้ า วโพดเป็ น วั ส ดุ ชี ว มวลประกอบไปด้ ว ย
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทคาร์บอนิล (carbonyl group) ไฮดรอกซิล (hydroxyl) และอะโรมาติก (aromatic
compound) เมื่อผ่านกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าที่อุณหภูมิตา่ งกัน จะทาให้ลักษณะผิวของชีวมวลเปลี่ยนไปมีรูพรุน
และมีสีเป็นสีดาเข้มตากต่างกันไปด้วย จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดที่อุณหภูมิ
400 oC ถ่านชีวภาพที่ผลิตขึ้นมีสีดาเข้ม แข็ง คงรูปได้ดีที่สุด ส่วนถ่านชีวภาพผลิตที่อุณหภูมิ 500 oC และ 600 oC เป็น
อุหภูมิไพโรไลซิสสูงจึงทาให้ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้มปี ริมาณเถ้าปะปนออกมา ซึ่งยิ่งอุณหภูมไิ พโรไลซิสสูงมากขึ้นจะทา
ให้มีปริมาณเถ้าปะปนออกมามากเท่านัน้ จึงส่งผลทาให้ถา่ นชีวภาพที่ผลิตได้มีปริมาณน้อยลง
1.4 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสที่มีผลต่อปริมาณถ่านชีวภาพและปริมาณเถ้า
ปริ มาณถ่ านชีวภาพคื อ ปริ มาณซั งข้ าวโพดทั้ งหมดที่ ผ่ านกระบวนการไพโรไลซิส ส่ วนปริ มาณเถ้ าคื อ
ส่วนของสารอนินทรีย์ (Inorganic) ในถ่านชีวภาพ ซึ่งได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ เมื่อนาตัวอย่างไปเผาที่อุณหภูมิไพโรไลซิส ส่วนที่
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เป็นสารอินทรีย์จะถูกเผาไหม้หมดไปเหลืออยู่แต่ส่วนของสารอนินทรีย์ ค่าของเถ้าที่หาได้สามารถบอกถึงคุณภาพของถ่าน
ชีวภาพได้ โดยปริมาณถ่านชีวภาพและปริมาณเถ้าของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพด แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสที่มีผลต่อปริมาณถ่านชีวภาพและปริมาณเถ้า
อุณหภูมไิ พโรไลซิส (oC)
ค่าพารามิเตอร์
400
500
1. ปริมาณถ่านชีวภาพ (%)
15.6±0.17
12.85±0.19
2. ปริมาณเถ้า (%)
0.31±0.19
0.40±0.17

600
10.34±0.12
0.67±0.19

จากตารางที่ 2 จะพบว่าปริมาณของถ่านชีวภาพจะลดลงเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสเพิ่มขึ้นตั้งแต่ที่อุณหภูมิ 400
500 และ 500 oC มีปริมาณถ่านชีวภาพเท่ากับร้อยละ 15.6±0.17 ร้อยละ 12.85±0.19 และร้อยละ 10.34±0.12
ตามลาดับ การลดลงของผลผลิตเนื่องจากการทาลายของสารประกอบบางชนิด เช่น เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส
เช่นเดียวกับการเผาไหม้ของวัสดุอินทรีย์สารที่มีอุณหภูมิไพโรไลซิสที่เพิ่มขึ้น การลดลงของปริมาณถ่านชีวภาพใน
ขณะที่อุณหภูมิไพโรไลซิสเพิ่มขึ้น โดยตรงกันข้ามกับปริมาณเถ้าของถ่านชีวภาพนั่นคือปริมาณเถ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิไพโรไลซิส ปริมาณเถ้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 0.31±0.19 ร้อยละ 0.40±0.17 และร้อยละ 0.67±0.19ตามลาดับ
โดยทั่วไปปริมาณเถ้ามีแนวโน้มต่าลงเนื่องจากปริมาณซิลกิ าที่สะสมอยู่ในซังข้าวโพดมีค่าต่า
oC

oC

2. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของถ่านชีวภาพ
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบือ้ งต้นของถ่านชีวภาพสามารถทาให้ทราบถึงคุณภาพของถ่านชีวภาพที่
ผลิตจากซังข้าวโพดได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของถ่านชีวภาพ
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของถ่านชีวภาพ
ค่าพารามิเตอร์
1. การนาไฟฟ้า (EC) (µS/cm)
2. กรด-ด่าง (pH)
3. ปริมาณแคลเซียม (Ca) (mg/L)
4. ปริมาณโพแทสเซียม (K) (mg/L)
5. ปริมาณไนโตรเจน (N) (%)
6. ปริมาณฟอสฟอรัส (P) (%)

อุณหภูมไิ พโรไลซิส (oC)
400
500
600
712±0.27
958±0.25
1,023±0.27
7.28±0.25
8.45±0.27
10.12±0.25
75.2±0.25
80.5±0.27
84.9±0.27
10.45±0.29
15.22±0.30
21.41±0.29
0.15±0.23
0.17±0.25
0.24±0.25
7.58±0.27
9.74±0.25
12.46±0.27

จากตารางที่ 3 ค่าการนาไฟฟ้า (EC) นามาใช้เพื่อบ่งบอกระดับความเค็ม ค่าการนาไฟฟ้า (EC) ของถ่าน
ชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต จากซั ง ข้ า วโพดมีค่ า การน าไฟฟ้ า เพิ่ ม สู ง ขึ้น ตามอุ ณ หภู มิไ พโรไลซิ ส 400 oC 500 oC และ 600 oC
ตามลาดับ พบว่าค่าการนาไฟฟ้า 712±0.27 µS/cm 958±0.25 µS/cm และ 1,023±0.27 µS/cm ตามลาดับ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตที่อุณหภูมิไพโรไลซิสสูงเมื่อนาไปใช้กับดินอาจเพิ่มความเค็มของดินและมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้ ค่าความเป็นกรด-ด่างหรือ Potential of Hydrogen ion (pH) เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด-ด่าง

Proceedings
1490

ของสารที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 มีค่า pH ที่เป็นด่าง (ในอัตราส่วน 1:50 ของถ่านชีวภาพ
กับน้า) ถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพดอยู่ในช่วงด่างและขึ้นอยู่กับอุณหภูมไิ พโรไลซิส ค่า pH ต่าสุดมีค่า 7.28±0.25
ที่อุณหภูมิต่าสุด 400 oC ค่าจะสูงขึ้นเท่ากับ 8.45±0.27 ที่อุณหภูมิ 500 oC และ 10.12±0.25 ที่อุณหภูมิ 600 oC โดย
ค่าความเป็นด่างจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสสูงขึ้น
จากการศึก ษาแคลเซี ย มเป็ น ธาตุ โ ลหะหนั ก ประเภทอั ล คาไลที่ มีสี เทาอ่ อ น มีค วามส าคั ญ ต่อ สิ่ ง มี ชี วิ ต
โดยเฉพาะในระบบสรีรวิทยาของเซลล์และการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ โพแทสเซียมเป็นโลหะอัลคาไล ในธรรมชาติมัก
เป็นสารประกอบร่วมกับธาตุอ่ืนเพราะไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก สามารถออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็วในอากาศ มีสมบัติ
ทางเคมีใกล้เคียงกับโซเดียม โดยปริมาณแคลเซียมและโพแทสเซียมในถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพด จากผล
การศึ ก ษาพบว่ า ปริ ม าณแคลเซี ย มของถ่ า นชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต จากซั ง ข้ า วโพดมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น จาก 75.2±0.25 mg/L
80.5±0.27 mg/L และ 84.9±0.27 mg/L ตามลาดับ และปริมาณโพแทสเซียมของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพดมี
ค่าเพิ่มขึ้นจาก 10.45±0.29 mg/L 15.22±0.30 mg/L และ 21.41±0.29 mg/L ตามลาดับ ที่อุณหภูมิ 400 oC 500 oC
และ 600 oC ตามลาดับ ปริมาณแคลเซียมและโพแทสเซีย มมีค่ าเพิ่ม ขึ้น เมื่อ อุณหภูมิไ พโรไลซิส ที่ เพิ่มขึ้น ขณะที่
ปริมาณไนโตรเจนของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ร้อยละ
0.15±0.23 ร้อยละ 0.17±0.25 และร้อยละ 0.24±0.25 ตามลาดับ การเพิ่มขึน้ ของปริมาณไนโตรเจนมีค่าตามอุณหภูมิ
ไพโรไลซิสที่เพิ่มขึ้น และปริมาณฟอสฟอรัสของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพดมีค่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.58±0.27
ร้ อ ยละ 9.74±0.25 และร้ อ ยละ 12.46±0.27 ที่ อุ ณ หภู มิ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามล าดั บ ดั ง นั้น ปริ ม าณ
ฟอสฟอรัสมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสที่เพิ่มขึ้น
2.2 ผลวิเคราะห์ลักษณะของถ่านชีวภาพ
การถ่ายภาพของถ่านชีวภาพโดยใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Scanning Electron
Microscope (SEM) ที่กาลังขยาย 500 เท่า เป็นการศึกษาลักษณะของถ่านชีวภาพเพื่อนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบขนาด
ของรูพรุนของถ่านชีวภาพที่อุณหภูมิไพโรไลซิสที่แตกต่างกันแสดงดังภาพต่อไปนี้

ถ่านชีวภาพอุณหภูมิไพโรไลซิสที่
ถ่านชีวภาพอุณหภูมิไพโรไลซิสที่
ถ่านชีวภาพอุณหภูมิไพโรไลซิสที่
o
o
400 C ที่กาลังขยาย 500 เท่า
500 C ที่กาลังขยาย 500 เท่า
600 oC ที่กาลังขาย 500 เท่า
ภาพที่ 2 ลักษณะของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด
จากภาพที่ 2 แสดงถึงขนาดของรูพรุนของถ่านชีวภาพซังข้าวโพดผลิตที่อุณหภูมิ ไพโรไลซิสแตกต่างกัน ที่
กาลังขยาย 500 เท่า พบว่าขนาดของรูพรุนของถ่านชีวภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอุณหภูมิไพโรไลซิสที่สูงขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการไพโรไลซิสทาให้เกิดการทาลายสารประกอบบางชนิดในซังข้าวโพด เช่น เซลลูโลส ทาให้ซังข้าวโพดถูกทาลาย
ด้วยความร้อน เช่นเดียวกับการเผาไหม้ของวัสดุอินทรีย์สารที่มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และรูพรุนของถ่านชีวภาพมีลักษณะ
คล้ายกับรังผึง้ ซึ่งทาหน้าที่ดูดซับปริมาณน้าและธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายให้ดินเพื่อประโยชน์กับพืชต่อไป
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2.3 ผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-Ray Spectrometer
การวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ คือ การหาปริมาณร้อยละ (%) ธาตุในถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพด ผล
การศึ กษาในส่ วนนี้ แ สดงปริ มาณธาตุ ข องถ่ านชี ว ภาพที่ ผ ลิ ตด้ ว ยอุ ณ หภู มิ ไพโรไลซิ ส 400 oC 500 oC และ 600 oC
ตามลาดับ สาหรับการวิเคราะห์การกักเก็บคาร์บอนของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดในพื้นที่วิจัย แสดงรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด
ค่าพารามิเตอร์
1. คาร์บอน (C) (%)
2. ออกซิเจน (O) (%)
3. โพแทสเซียม (K) (%)

400
92.15±0.21
6.28±0.25
1.02±0.21

อุณหภูมไิ พโรไลซิส (oC)
500
600
90.02±0.23
85.27±0.21
8.75±0.25
9.58±0.21
1.07±0.23
1.12±0.23

จากตารางที่ 4 จะพบว่าถ่านชีวภาพที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอนเฉลี่ย (C) สูงสุดผลิตด้วยอุณหภูมิไพ
โรไลซิสที่ 400 oC ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเท่ากับร้อยละ 95.15±0.21 รองลงมาคืออุณหภูมิไพโรไลซิสที่ 500 oC
และ 600 oC ตามลาดับ ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเท่ากับร้อยละ 90.02±0.23 และร้อยละ 85.27±0.21 ตามลาดับ
จากผลการวิจัยในส่วนนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสสามารถกักเก็บคาร์บอน
จากวัสดุเหลือทิง้ ซังข้าวโพดได้ ซึ่งคาร์บอนจากถ่านชีวภาพจะถูกนาไปใช้ปรับปรุงดินทาให้ลดการปลดปล่อยคาร์บอน
ขึน้ ไปสูช่ นั้ บรรยากาศได้

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า อุณหภูมิไพโรไลซิสส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางเคมีของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพด โดยพบว่า ปริมาณเถ้า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนาไฟฟ้า รวมทั้ง
ปริมาณของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และแคลเซียม (Ca) มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิไพโรไล
ซิสที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณของถ่านชีวภาพจะมีแนวโน้มที่ลดลง ผลการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของถ่านชีวภาพ
จากการถ่ายภาพโดยใช้ Scanning Electron Microscope พบว่าขนาดของรูพรุนของถ่านชีวภาพที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตาม
อุณหภูมิไพโรไลซิสที่ สูงขึ้น ตามไปด้ วย ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการไพโรไลซิส ทาให้ เกิ ดการทาลายสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนประเภทคาร์บอนิล ไฮดรอกซิน และอะโรมาติก ในซังข้าวโพดทาให้ผิวของซังข้าวโพดเปลี่ยนไปคือมีรู
พรุน และรูพรุนของถ่านชีวภาพมีลักษณะคล้ายกับรังผึ้ง ซึ่งสามารถดูดซับปริมาณน้าและธาตุอาหารต่างๆ ที่จาเป็น
สาหรับพืช ดังนั้นการพิจารณาเลือกนาถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างของดินสามารถทาได้ดังนี้
กรณีดินที่มีความเค็มสูงควรเลือกใช้ถ่า นชีวภาพที่อุณหภูมิไพโรไลซิสต่าเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้าไปใช้ได้ กรณีดิน
เปรี้ยวหรือมีฤทธิ์เป็นกรด ควรนาถ่านชีวภาพที่อุณหภูมิไพโลไรซิสสูงมาปรับปรุงคุณภาพดิน เพราะถ่านชีวภาพ
ดังกล่าวมีค่าความเป็นด่างสูง สาหรับพืชที่ขาดแคลเซียมซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของใบ ควรเลือกใช้ถ่านชีวภาพที่
อุณหภูมิไพโรไลซิสสูงมาปรับปรุงคุณภาพดิน พืชที่ขาดโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ควรเลือกใช้ถ่านชีวภาพที่อุณหภูมิ
ไพโรไลซิสสูงมาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อบารุงการเจริญเติบโตของรากและลาต้น
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ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
Study model the mushroom farm management with solar energy technology
ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์1* และศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ1
Chaiwit Thirawanutpong1* and Sakda Angwattanakit1
บทคัดย่อ
ปัจจุบันการรดน้าในโรงเรือนเห็ดเพื่อควบคุมอุณหภูมใิ นโรงเรือนเห็ดโดยทั่วไป ใช้ปั๊มน้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่มี
การตรวจวัดอุณหภูมิ เนื่องจากบางวันอากาศร้อนภายโรงเรือนเห็ดต้องการน้ามากกว่าปกติ อีกทั้งยังขาดอุปกรณ์เข้ามา
ควบคุมการบริหารจัดการน้าตามต้องการในแต่ละวัน ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
ฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ปั๊มน้าดึงน้าจากแหล่งน้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนของอุปกรณ์ควบคุมการรดน้า ประกอบไปด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมได้ผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในโรงเรือน ช่วยในการตรวจสอบอุณหภูมิในในโรงเรือน โดยพัฒนาระบบ
ในส่วนที่สองคือ ส่วนของเว็บไซต์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงปั๊มน้าเพื่อสั่งการเปิดปิดปั๊มน้าผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีเพื่อ
ป้องกันกรณีลืมปิดน้าในโรงเรือน อีกทั้งระบบสามารถวิเคราะห์อุณหภูมิและแสดงคาแนะนาในการเปิดปิดน้าในโรงเรือน
เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการให้น้าในโรงเรือนเห็ดแต่ละวัน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถดูรายงานการใช้ปั๊มน้า และรายงาน
การวัดอุณหภูมิในดินแบบวันต่อวัน หรือดูย้อนหลังได้ ผลจากการนาระบบไปทดสอบการใช้งานโดยได้ทาการสารวจจาก
กลุ่มผู้ใช้งาน จานวน 15 คน พบว่าความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ดี ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.45
ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในพลังงานแสงอาทิตย์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
คาสาคั:: พลังงานแสงอาทิตย์, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
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Abstract
However during days of extreme weather conditions and very high temperatures some plants may need more
water than usual and we have found that there is no equipment currently available which has been made specifically to
control the water levels to match the needs of each plant. Therefore we have come up with an idea to Study of mushroom
farm With Solar cell energy technologies. Our project can be divided into two parts. The first part is the development of the
plant watering control system which is featured with an electronic switch which can be controlled by the internet which
includes a temperature sensor system to measure the temperature. The second part is the development of the website
which allows the users to access to water pump control systems directly via accessing the website. The system can also
perform temperature analysis and display different instructions in order to help users manage their level of water in their
daily plant watering routine. The testing of the plant watering control system by using solar-powered water pumps amongst
a sample group of 15 users has shown satisfactory results of the median of 4.28 and standard deviation of 0.45 we
sincerely hope that this system will be useful to those who are interested in solar power and microcontroller systems.
Keywords: Solar energy, temperature sensor, information Technology

บทนา
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของมนุษย์มาก
ยิ่งขึน้ จนกลายเป็นปัจจัยอีก 1 ปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยก็วา่ ได้ โดยได้นาเอาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน การติดต่อสื่อสาร การโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้นทั้งภายในส่วนขององค์กรภาครัฐ
และเอกชนรวมถึง องค์กรที่ทาหน้าที่ในด้านของการค้าและบริการได้นาเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูล
การคานวณรายได้รายจ่ายของหน่วยงาน รวมไปถึงการควบคุมการตรวจสอบ กระบวนการในการทางานให้ทราบว่า
พัสดุในคลังมีจานวนเท่าใดและข้อมูลรายงานต่าง ๆ เป็นต้น นับว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาทในการประกอบธุรกิจหรือการดาเนินงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรื อหน่วยงานอื่น ๆ
ทั่วไปเป็นอย่างมาก สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ใช้งานและยังช่วยให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องแม่นยาอีกด้วย
ปัจจุบันจึงมีการนาเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
พลังงานเป็นปัจจั ยพื้นฐานที่สาคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้น พื้นฐาน ของประชาชน และเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้มีปริมาณที่เพียงพอ
มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความต้องการใช้ในกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอปัญหาการ
ใช้พลังงานเกินความจาเป็นในปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลระดับประเทศ เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ของคนไทยในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจาวัน ทาให้ปริมาณการใช้พลังงานภายในประเทศสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่จะนามาใช้ภายในประเทศ ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการสั่งซื้อพลังงานจากต่างประเทศมากขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ
ที่ต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงโรงงานผลิตไฟฟ้าและเขื่อนต่าง ๆ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้สามารถ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศได้
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สาหรับอาชีพเพาะเห็ด การวางแผนการผลิตเห็ด ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุณหภูมิและ
ความชื้น อุณหภูมิภายในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสม คืออุณหภูมิประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียส ดอกเห็ดจะ
เจริญได้ดีที่สุด ความชื้นภายในโรงเรือนไม่ควรต่ากว่า 80 % ถ้าไม่ชานาญในการสังเกต ควรใช้เครื่องมือวัด ความชื้น
คือ ไฮโดรมิเตอร์แล้วนาค่าตัวเลขไปเทียบกับตาราง ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้ช้ืนหรือแห้งเกินไป ซึ่งมีผลต่อการเกิด
ดอกเห็ดการถ่ายเทอากาศเห็ดทุกชนิดขณะกาลังสร้างเส้นใยและเกิดดอก เห็ดต้องการออกซิเจนสูงมาก แต่ในระยะที่
สร้างเส้นใยจะทนต่อการขาดออกซิเจนได้ดีกว่าระยะที่ เกิดดอกเห็ด โรงเรือนที่ดีจะต้องจัดให้อากาศถ่ายเทได้ ดี
โดยเฉพาะโรงเรือนขนาดใหญ่ ถ้าการระบายอากาศไม่ดี ภายในโรงเรือนจะสะสมก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ม าก
สังเกตที่ลาต้นจะยืดยาว ดอกจะหุบไม่บานแสงเห็ดหลายชนิดไม่ จาเป็นต้องรับแสงเลย เพราะเห็ดไม่มีการสังเคราะห์
แสงเองได้แต่แสงมีความจาเป็ นต่อการทาให้ดอกเห็ดสมบูรณ์ หรือเพื่อให้เห็ดออกดอกเร็วขึ้น เห็ดนางฟ้า เมื่อได้รับ
แสงจะปล่อยสปอร์จากดอกเห็ดได้ดี แต่ถ้าไม่ได้รับแสง ก้านดอกจะยาวออก ดอกเล็กและผลผลิตต่า
จากประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศ การประหยัดพลังงานในการเกษตรโดยให้ความสาคัญของการนาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ในด้านเกษตรกรรมอย่างประหยัดและคุ้มค่าซึ่งจะทาให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดย
อาศัยความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์กับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้
วางรากฐานแนวคิดในการบริหารจัดการน้าในการเกษตร โดยทาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ดด้วย
ระบบการจัดการพลังงานร่วมกับเทคโนโลยีสารนเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการให้นาฟาร์
้
มเห็ดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบควบคุมการให้นาฟาร์
้
มเห็ดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การฟาร์ ม เห็ ด ด้ ว ยเทคโนโลยี พ ลั ง งา นแสงอาทิ ต ย์ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบงาน ได้แก่ พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ทฤษฎีขบวนการทางานของ
น้ากับโรงเรือนเห็ด ทฤษฎีพ้ืนฐานของแสง และทฤษฎีการเกิดลม
2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ ไมโครคอนโทรเลอร์ เจนนาเรเตอร์
(Generator) กังหันลม โปรแกรม (Apache) โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรม MySQL และโปรแกรม phpMyAdmin
ในการดาเนินงานศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีวิธีการ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ บทความ เอกสาร เว็บไซต์ และตัวอย่างการบริหารจัดการโรงเรือนโดย
ข้อมูลเบือ้ งต้นที่ต้องศึกษาและรวบรวมได้แก่
1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานในการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด การควบคุมความชื้น และอุณหภูมิภายในโรงเรือน
1.2 องค์ประกอบของสารสนเทศที่ดี
1.3 ข้อมูลเบือ้ งต้นที่ เหมาะในการจัดทาการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
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จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่าควรมี การศึกษากลุ่มเกษตรกรในที่น้ี คือผู้ปลูกเห็ด และ
ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ในเรื่องความต้องการสารสนเทศเป็นอันดับแรก และหากจะออกแบบสารสนเทศเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้ ผู้ใช้อาจใช้ทฤษฎี ความหลากหลายของสื่อเข้ามาพิจารณาตามสมควร อีกทั้ง
การออกแบบสารสนเทศสาหรับศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ต้อง
คานึงถึงปัจจัยดังนี้ คือ ความมั่นใจในการเตรียมสารสนเทศ สาหรับการควบคุมบริหารจัดการน้าในโรงเรือนเห็ด
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความต้องการสารสนเทศในการการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจานวน 5 คน ในอาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างสาหรับการค้นคว้าวิจัยนี้
กาหนดด้วยวิธีสมุ่ สมบูรณ์ โดยบริเวณที่ดาเนินการสอบถามผู้เพาะปลูกเห็ด ปัจจุบันการรดน้าในโรงเรือนเห็ดทั่ว ๆ ไป
จะเป็นการรดน้าผ่านระบบให้น้าแบบสปริงเกอร์ฉีดพ่นน้าไปในอากาศหรือระบบน้าหยดแบบท่อร้อยไปตามโรงเรือนไม้
ทั้งสองระบบนี้ไม่สามารถที่จะวัดประสิทธิภาพการได้รับน้าของในโรงเรือนเห็ดหรือการสูญเสียน้าในการรดน้าในแต่ละ
ครัง้ อีกทัง้ ยังไม่มีอุปกรณ์เข้ามาควบคุมการรดน้าในโรงเรือนเห็ดทาให้การรดน้าในโรงเรือนเห็ดไม่สามารถตั้งเวลาการ
รดน้าในโรงเรือนเห็ดในแต่ละครั้งได้ทาให้ผู้ใช้งานต้องเปิดระบบรดน้าเองอุณหภูมิในโรงเรือนที่มีความร้อนสูงอาจทา
ให้ในโรงเรือนเห็ดขาดน้าหรือบางวันอากาศร้อนมากกว่าปกติในโรงเรือนเห็ดจะต้องการน้ามากกว่าปกติในด้านของ
พลังงานที่นามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไปที่ต้องมีการจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้าซึ่งทาให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง
และเป็นการใช้พลังงานอย่างสิน้ เปลือง
3. สร้างต้นแบบรูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
การสร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์กาหนดให้ เป็น
รูปแบบโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ (web-based application) โดยมี เครื่องมือ ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 1.59GHz, 2.72GB of RAM
2. โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการออกแบบ เชน Adobe Photoshop Adobe Illustrator
3. โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการเขียนเว็บเพจ เชน Adobe Dreamweaver Notepad
4. ภาษาที่ ใช้เขียน เช่น html css php Java Script เป็นต้น
5. โปรแกรมสร้างเซิร์ฟเวอร์ จาลอง คือ Apache
6. ภาษาที่ ใช้จัดทาฐานข้อมูล คือ SQL
การจัดทาโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ ในการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
ดาเนินตามกระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ 5 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจปัจจัยสาคัญของการบริหารจัดการ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเนื้อหาที่ตอ้ งใช้ในการประกอบการควบคุมโรงเรือนเห็ด
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อการควบคุมอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาและดาเนินการทดสอบการทางาน และประเมินประสิทธิภาพการทางาน
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4. ทดสอบการทางาน
ในการทดสอบการทางานของระบบ โดยการนากล่องชุดควบคุม แสงอาทิตย์เชื่อมไปยังหน้าเว็บเพจที่
จัดทาขึ้นเพื่อการการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และทาการติดตั้งกล่องชุดควบคุม
แสงอาทิตย์ ในแปลงของกลุ่มตัวอย่าง ใน พื้นที่ หมู่ 2 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อทดสอบการ
ทางานของระบบ
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลความพึงพอใจ ประเมินประสิทธิภาพระบบ
สาหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมการให้น้าโรงเรือนเห็ดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนัน้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นโดยอาศัยแบบสอบถาม ในการชีว้ ัดปัจจัยที่
จะส่ ง ผลต่อ ความสาเร็ จ ในการพั ฒ นาระบบให้ มีประสิทธิ ภ าพ มีค วามปลอดภั ย ในการใช้ง านและระบบมีความ
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
และการแปลความหมาย จึงกาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อสถิตทิ ี่ใช้ดังนี้
สัญลักษณ์และอักษรย่อทางสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวเลข หมายถึง ความถี่ หรือ ค่าร้อยละ
( X ) หมายถึง ค่าเฉลี่ย
SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
1.00 – 1.49 มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
1.50 – 2.49 มีความคิดเห็นระดับน้อย
2.50 – 3.49 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
3.50 – 4.49 มีความคิดเห็นระดับมาก
4.50 – 5.00 มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบควบคุ ม การให้ น้ าพั น ธุ์ พื ช โดยใช้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพของระบบงานในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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ผลการศึกษา
1. โครงสร้างของระบบ

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของระบบ
การทางานภาพรวมของระบบมีขั้นตอนดังนี้
1. เกษตรกรสมัครสมาชิกบนหน้าเว็บไซต์
2. เกษตรกรสมัครบริการ DNS Server
3. เกษตรกรสามารถติดตามข่าวสารและประเมินความพึงพอใจการใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์
4. เกษตรกรควบคุมปั๊มน้าผ่านเครือข่ายได้ผ่าน DNS Server
5. เกษตรกรเข้าสูห่ น้าจอใช้งานของอุปกรณ์ได้จาก IP Address ของอุปกรณ์
6. เกษตรกรเรียกดูรายงานบันทึกการใช้ปั๊มน้า
2. โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของระบบ
ในส่วนของฮาร์ดแวร์จะแบ่งหลัก ๆ ออกเป็น 6 ส่วนคือ
1. วงจรควบคุม Net Control NC-800
2. วงจรแหล่งจ่ายไฟ
3. วงจรรีเลย์
4. วงจรอุณหภูมิ Net DAQ ND-100
5. การออกแบบโปรแกรมในส่วนควบคุม NC-800 และ ND-100
6. การออกแบบชุดพลังงานแสงอาทิตย์
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ซึ่งวงจรทั้ง 6 วงจรจะมีรายละเอียดดังนี้
1. วงจรควบคุม Net Control NC-800 และ ND-100
1.1 วงจรสั่งงาน

ภาพที่ 2 แสดงการเชื่อมต่อกันระหว่าง Net Control NC-800 และ ND-100
จากภาพที่ 2 เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง NC-800, ND-100 เข้ากับ Switch / Hub โดยเริ่มดังนี้
- ต่อสาย LAN เข้ากับหัว RJ45 ที่ตัวบอร์ด NC-800 และ ND-100 จากนั้น นามาเสียบเข้าที่ตัว Switch / Hub
- นาตัววัดอุณหภูมิมาเสียบเข้าที่ช่องของบอร์ด T1-T4ND-100
จากนั้นนาอุปกรณ์ที่ต้องทดลองสั่งงานมาต่อเข้าที่บอร์ด NC-800 ในที่น้ีจะใช้เป็นหลอดไฟขนาด 12Vdc
เพื่อต่อทดลอง
- จากนัน้ ต่อสัญญาณป้อนกลับที่ต้องการเข้าที่ช่อง V1-V4 ของบอร์ด ND-100 (แรงดัน 0-30Vdc)
- จากจ่ายไฟเข้าที่ตัวบอร์ด NC-800 , ND-100 และ Switch / Hub
บอร์ด Net Control NC-800 นี้เปรียบเสมือนสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์8ช่องที่สามารถ ควบคุมผ่านระบบเครือข่าย
ทั้ง LAN และ Internet โดยไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาต่ออยู่ที่ บอร์ด NC-800 เนื่องจากมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวดังนัน้
จึงต้องการเพียงเว็บบราวเซอร์ เช่น Firefox, Internet Explorer เพื่อใช้ในการควบคุม
นอกจากควบคุมผ่านเว็บบราวเซอร์แล้วเกษตรกรยังสามารถ Command Line ผ่านทางโปรโตคอล UDP ได้เช่นกัน

ภาพที่ 3 แสดงวงจรการใช้งาน NC-800
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2. วงจรแหล่งจ่ายไฟ
เป็นส่วนที่จ่ายไฟเลี้ยงให้อุปกรณ์ทั้งหมด เช่น ENC28J60ULN2803ATMega168 DS1621 Relay การทางาน
ของวงจรคือรับไฟจากแหล่งจ่ายกระแสสลับที่มาจากหม้อแปลงเป็น 9VAC แล้วมาแปลงเป็นกระแสตรงโดยผ่าน IC
Bridge Rectifier จากนั้ น ไปผ่ า น IC LM317T ซึ่ ง เป็ น ตั ว Regulator ให้ แ รงดั น คงที่ แ ล้ ว น าไปใช้ ใ นอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
ส่วนแหล่งจ่าย 12Vdc ก็เหมือนกันแต่เปลี่ยน ICRegulator เป็นเบอร์ 7812

ภาพที่ 4 แสดงวงจรพืน้ ฐานของการทาแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
3. วงจรรีเลย์
เป็นวงจรที่รับค่ามาจากบอร์ดควบคุมโดยมีหลักการการทางานคือใช้ IC เบอร์ULN2803 เป็นตัวขับให้ Relay
ทางานเมื่อ ATMega168 ได้รับคาสั่งมาจาก ENC28 J60 ก็จะสั่ง ให้ Relay ทางาน โดยขา 1-8 จะเป็น Input และ
ขา 11-18 จะเป็น Output

ภาพที่ 5 แสดงวงจรรีเลย์พ้ืนฐาน
4. วงจรตรวจวัดอุณหภูมิ Net DAQ ND-100
บอร์ ด NetDAQ.ND-100 เป็ น บอร์ ด อ่า นค่ า อิน พุ ต 8 ช่อ งผ่ า นเครือ ข่ า ยอิน เตอร์ เน็ ต โดยสามารถวั ด ค่ า
อุณหภูมิได้ -55 ถึง 125 องศาเซลเซียส ได้ 4 ช่อง และแสดงค่า 0-30 Volt ได้อีก 4 ช่องโดยอุณหภูมินั้นจะวัดผ่าน
Digital sensor Model DTS18B20 ให้ความละเอียด 0.1 องศาใน ขณะที่แรงดันนั้นวัดได้สูงสุด 30Volt มีความผิดพลาด
ไม่เกิน 100Mv ซึ่งเกษตรกรสามารถสอบ เทียบระบบได้ด้วยตัวเอง
เนื่องจาก Net DAQ. NC-100 มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว จึงสามารถควบคุมผ่านระบบ เครือข่ายทั้ง LAN และ
Internet โดยที่ไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาต่อที่บอร์ดแต่อย่างใด การ ตรวจสอบค่าจึงต้องการเพียงเว็บบราวเซอร์
Firefox เช่น Internet Explorer มาเพื่อควบคุม
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ภาพที่ 6 แสดงวงจรอ่านค่าอุณหภูมิ
5. การออกแบบโปรแกรมในส่วนควบคุม NC-800 และ ND-100
ในส่วนนี้จะใช้ภาษา PHP ในการเขียนเนื่องด้วยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คอยรับค่าต่าง ๆ มา ประมวลผลและ
แสดงผลเนื่องจากการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นทาได้โดยการส่งค่า Logic ไปควบคุมฮาร์ดแวร์ที่ควบคุม
อุปกรณ์นนั้ ๆ
6. การออกแบบชุดพลังงานแสงอาทิตย์
ในส่วนของการออกแบบชุดพลังงานแสงอาทิตย์ได้ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ 40 วัตต์ 1 แผง ชาร์จเจอร์ 3 แอมป์ 1 ตัว
แบตเตอรี่ 35 แอมป์ 1 ลูก และปั้มน้า SEAFLO21 แรงดัน 12 โวลท์ 1 ตัว
โดยทาหน้าที่เป็นแหล่งพลังงาน และปั้มน้าพ่นหมอก จานวน 20 หัว ให้กับโรง 4 X 8 เมตร

ภาพที่ 7 แสดงวงจรการต่อแผงโซล่าร์เซล
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ผลการทดสอบ
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

บุคคล

ร้อยละ

ชาย

จานวนคน
10

หญิง

5

น้อยกว่า 20 ปี

-

33.33
0

21 - 25 ปี

1

6.67

26 - 30 ปี

8

53.33

31 - 35 ปี

1

6.67

36 - 40 ปี

4

26.67

อื่น ๆ

1

6.67

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี

8
6

53.33
40.00

ปริญญาโท

1

6.67

ปริญญาเอก

-

0

อื่น ๆ (ระบุ)

-

0

ผู้ดูแลระบบ

2

13.33

เกษตรกร

6

40.00

บุคคลทั่วไป

3

20.00

อาจารย์

3

20.00

66.67

จากตารางที่ 5.3 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.67 และเพศหญิง ร้อยละ 33.33
ส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 53.33 อายุ 36-40 ปี ร้อยละ 26.67 อายุ 21-25 ปี ร้อยละ 6.67 อายุ 31-35 ปี
ร้อยละ 6.67 ปี และ อื่น ๆ ร้อยละ 6.67 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 53.33 ปริญญาตรี ร้อย
ละ 40.00 และ ปริญญาโท ร้อยละ 6.67 อาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 40.00
บุคคลทั่วไป ร้อยละ 20.00 อาจารย์ ร้อยละ 20.00 ผู้ดูแลระบบร้อยละ 13.33 และ ผู้บริหาร ร้อยละ 6.67
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ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพของระบบงานในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบควบคุมการให้น้าฟาร์มเห็ด
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพของระบบงานในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ส่วนเบี่ยงเบน
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. ด้านการประเมินด้านความต้องการในการใช้ระบบ (Functional Requirement Test)
1.1 ความสามารถของระบบในด้าน
1.1.1 การเพิ่มข้อมูลสมาชิก
4.27
0.20
1.1.2 การกาหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบ
4..33
0.62
1.1.3 การจัดการข้อมูลสมาชิก
4.00
0.53
1.1.4 การแสดงรายงาน
4.40
0.37
4.25
0.43
ค่าเฉลี่ยรวม
2. การประเมินด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ (Functional Test)
2.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร
2.2 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลฟาร์มเห็ด
2.3 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลปั้มน้า
2.4 ความถูกต้องในการลบข้อมูล
2.5 ความถูกต้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.6 ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน
2.7 ความรวดเร็วในการประมวลผล
2.8 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
2.9 ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบจริง
ค่าเฉลี่ยรวม
3. การประเมินด้านลักษณะการออกแบบระบบ (Usability Test)
3.1 ความง่ายต่อการใช้งาน
3.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดและตัวอักษรบนจอภาพ
3.3 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
3.4 ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ
3.5 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
3.6 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
ค่าเฉลี่ยรวม
4. การประเมินด้านลักษณะการออกแบบอุปกรณ์ (Hardware Test)
4.1 ความเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์
4.2 ความแม่นยาการควบคุมสวิทซ์
4.3 ความแม่นยาการวัดอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ดจิ ิตอล

4.40
4.40
3.93
4.53
4.20
4.47
4.47
4.07
4.27
4.24

0.51
0.37
0.33
0.38
0.43
0.54
0.56
0.46
0.33
0.43

4.33
4.20
3.80
4.20
4.27
4.20
4.17

0.36
0.43
0.43
0.56
0.46
0.43
0.45

4.33
4.53
4.47

0.49
0.25
0.40
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพของระบบงานในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (ต่อ)
ส่วนเบี่ยงเบน
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
4.4 การติดตัง้ ใช้งานได้งา่ ย
4.60
0.37
4,48
0.38
ค่าเฉลี่ยรวม
5. การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
5.1 การกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ
4.13
0.42
5.2 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผูใ้ ช้ระบบในระดับต่าง ๆ
4.33
0.53
5.3 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
4.33
0.69
4.26
0.56
ค่าเฉลี่ยรวม
4.28
0.45
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

วิจารณ์และสรุปผล
ทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่า การประหยัดพลังงานในการเกษตรโดยให้ความสาคัญของการนาพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ในด้านเกษตรกรรมอย่างประหยัดและคุ้มค่าซึ่งจะทาให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยอาศัยความรู้ และภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์กับเกษตรกรรมตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ที่ทรงได้วางรากฐานแนวคิด
ในการบริหารจัดการน้าในการเกษตร และการประหยัดพลังงานในระดับประเทศเอาไว้ ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
พั ฒนาการศึ กษารู ปแบบการบริ หารจั ดการฟาร์ มเห็ ด ด้ วยเทคโนโลยี พลั งงานแสงอาทิ ตย์ และจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพสามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้
ผลการประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบในแต่ละด้าน โดยคานวณจากผู้ประเมินทั้งสิ้น 15 คน
พบว่าประสิทธิภาพการทางานของระบบด้าน Functional Requirement Test ได้แก่ความสามารถในด้านการเพิ่มข้อมูล
สมาชิก การกาหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบ การจัดการข้อมูลสมาชิกและการแสดงรายงาน มีค่าเฉลี่ย 4.25 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ดี การประเมินระบบด้าน Functional Test ได้แก่ ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารความถูกต้องในการ
จั ด เก็ บข้ อ มู ล ฟาร์ ม เห็ ด ความถู ก ต้อ งในการจั ด เก็ บข้ อ มู ล ปั้ ม น้าความถู ก ต้อ งในการลบข้ อ มู ล ความถู ก ต้อ งของ
แบบสอบถามความพึงพอใจความถูก ต้อ งของผลลัพ ธ์ ในรู ปแบบรายงานความรวดเร็ วในการประมวลผลความ
น่าเชื่อถือได้ของระบบ และความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบจริง มีค่าเฉลี่ย 4.24 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี การ
ประเมินระบบในด้าน Usability Test ได้แก่ ความความง่ายต่อการใช้งานความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดและตัว
อักษรบนจอภาพความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร
และรูปภาพความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมายและความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์ หรือ
รู ปภาพในการสื่อ ความหมาย มีค่ า เฉลี่ ย 4.17 ซึ่ ง อยู่ใ นระดั บ ดี การประเมิน ด้ านลั กษณะการออกแบบอุปกรณ์
Hardware Testได้แก่ ความเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ ความแม่นยาการควบคุมสวิทซ์ความแม่นยาการวัดอุณหภูมิ
ของเซ็นเซอร์ดิจิตอล และการติดตั้งใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.48 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีการประเมินระบบด้าน Security
Test ได้แก่ การกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้
ระบบในระดับต่าง ๆ และการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีและ
ภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพการทางานของระบบทั้ง 5 ด้านมีค่าเฉลี่ย 4.28 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี
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ปั:หาและอุปสรรค
1. การพัฒนาระบบมีการเชื่อมต่อกับสวิทซ์ไฟฟ้าหากมีการสั่งงาน เปิด ปิด สวิทซ์อย่างรวดเร็วอาจทาให้
อุปกรณ์ควบคุมสวิทซ์ไม่ทางาน
2. การพัฒนาระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
3. อินเทอร์เน็ตในชุมชนยังไม่ทั่วถึง ทาให้การใช้งานยังไม่สมบูรณ์ ทั้งระบบ จึงต้องปรับปรุงให้มีการทดลอง
ควบคุมผ่านโทรศัพท์
ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดทารายงานควรเพิ่มเติมการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงานให้มอี ยู่ในรูปแบบของกราฟ
2. มีการพัฒนารูปแบบของหน้าจอสามารถปรับให้เข้ากับองค์กรที่นาระบบไปใช้งาน
3. สามารถเพิ่มเติมในส่วนของการโต้ตอบกับผู้ใช้เพือ่ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจง่าย เช่นสัง่ งานด้วยเสียงเป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การฟาร์ ม เห็ ด ด้ ว ยเทคโนโลยี พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน ผู้วิจัยขอขอบคุณ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ทีไ่ ด้สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้
การดาเนินการวิจัยมิอาจสาเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ในคณะวิทยาการ
จัดการ และกลุ่มเกษตรกรปลูกเห็ดแก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ที่ให้การสนับสนุนการ
ใช้อุ ปกรณ์ด้ านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ในการพั ฒนาระบบ รวมถึ ง สถานที่ ในการดาเนิน การจัดทาวิจั ย
จนโครงการนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา
และให้กาลังใจเป็นอย่างดี อีกทัง้ ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นามาอ้างอิง
ในการทาวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้
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การลดของเสียในกระบวนการสวมถุงใน กรณีศกึ ษา โรงงานกระสอบพลาสติกทอสาน
Waste reduction in bag-packing process: The case study of weaving sack factory
พันธพงษ์ วงศ์สนิท1 ยศธร จอมสูงเนิน1 ณพิตร วัฒนวีรพงษ์1* กัณฑ์เอนก ส่งศักดิเ์ สรี1 สุกัญญา เพ็งอารีย์1
และ ชลธิสา วงษ์คานา1
Puntapong Wongsanit1, Yossathon Jomsungnoen1, Napit Wattanaweerapong1*, Kan-anek Songsakseree1,
Sugunya Pengaree 1 and Chonthisa Wongkamna1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางการลดของเสีย ที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการสวมถุงในพลาสติก ในโรงงานผลิต
กระสอบพลาสติกทอสาน พบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการสวมถุงในพลาสติก คือ ปัญหามุมของถุงในยับไม่ชน
มุมกับกระสอบพลาสติกทอสานทาให้กระสอบเอียง เย็บปากกระสอบไม่ได้และน้าหนักของผลิ ตภัณฑ์เมื่อบรรจุไม่ได้
มาตรฐาน เมื่อ ได้ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล แล้ ว ได้ น าหลั ก การศึก ษาการทางาน (Work study) และแผนผั ง เหตุ แ ละผลมา
วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงพบว่า รูปแบบการสวมถุงในพลาสติก ขนาดของเสาสวมถุงในมีระยะห่างกับมุมของถุงในมาก
เกินไป เมื่อสวมกระสอบตามลงไปจึงทาให้เกิ ดการยับของมุมถุงในพลาสติก เมื่อนากระสอบพลาสติกไปบรรจุสินค้า
จะเกิดปัญหาทาให้สินค้าลงไม่สุดมุมกระสอบ กระสอบเอียง เย็บปากกระสอบไม่ได้ น้าหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน จาก
ปัญหาข้างต้นจึงได้ศึกษาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา โดยทาการออกแบบอุปกรณ์ ให้มีความกว้างเพิ่มขึ้น เพื่ อให้มุม
ถุงในพลาสติกเข้ากับมุมของกระสอบพลาสติกทอสาน ผลการปรับปรุง สามารถลดของเสียจากการสวมถุงใน จาก
เดิมเฉลี่ยร้อยละ 50.80 หลังการปรับปรุงไม่พบของเสีย และส่งผลให้พนักงานทางานดีขนึ้ จากเดิมก่อนปรับปรุงเฉลี่ย
11.46 วินาที หลังการปรับปรุงเฉลี่ย 10.57 วินาที
คาสาคั:: การลดของเสีย, การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การศึกษาการทางาน
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Abstract
This paper presents waste reduction strategy in bag covering process of weaving plastic sack factory.
The cause of problems in bag covering process is rough corners of inner bag. It unfit with outer weaving sack
which heels the sack shape. This makes difficulty of sewing at the sack’s mouth and inaccuracy weigh of packed
product. After primary data and information are analyzed, the principle of work study and cause-and- effect
diagram are deployed to analyze the root cause. We can find the root cause in the bag-packing method. The
size of supporting pillar for inner bag covering cannot reach the corner of inner bag. After that, when the outer
sack covers the inner bag, it makes the inner plasticbag’s corner rough. If this defective sack is used for packing
the product, it brings the packing problem. The product is not inserted to the sack’s corner which leads the wry
shape, failure of sewing at the mouth side and out of standard weigh. From these problems, we seeking the
solution for solving the problems. We design wider supporting equipment for making the perfect fit between corners
of both inner bags and outer weaving sack. The results of improving show that our solution can greatly reduce
waste from bag covering process. The average error of bag covering process is 5 0 .8 0 % before improving. Our
solution can solve this problem to 0 % error. This reduces working time of worker from 1 1 . 4 6 second before
deploying the solution to 10.57 second after deploying the solution.
Keywords: waste reduction, production improvement, work study

บทนา
อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกในประเทศไทยมีความสาคัญต่อการผลิตสินค้าด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้า
ทางด้านเกษตรกรรม เนื่องจากกระสอบพลาสติกทอสานมักจะนิยมใช้ในการบรรจุผลผลิตทางเกษตร เช่น ข้าวสาร ปุ๋ยเคมี
น้าตาล อาหารสัตว์ และอื่น ๆ ส่งผลทาให้มีความต้องการกระสอบพลาสติกทอสานเพื่อนาไปบรรจุผลิตผลต่าง ๆ จานวน
มาก ดังนั้นในการผลิตกระสอบผู้ผลิตจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกทอสานอยู่ตลอดเวลา
เพื่อเพิ่มผลผลิตและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ และสามารถแข่งขันในตลาดได้
โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกทอสานซึ่งมีกาลังการผลิตเท่ากับ 192,000 ใบ/วัน จาก
การศึกษาข้อมูลการผลิตโรงงานได้แบ่งกระบวนการเป็นหน่วยงานผลิตดังนี้ หน่วยงานผลิตเส้นด้าย หน่วยงานทอกระสอบ
หน่วยงานพิมพ์ หน่วยงานตัดเย็บ หน่วยเย็บก้น/ซีลปาก หน่วยงานสวมถุงใน และหน่วยงานบรรจุหีบห่อ ตามลาดับ โดยใน
การผลิตใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาศัยคนเป็นผู้ควบคุมการทางาน และในแต่ละกระบวนการจะอาศัย
พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในหน่วยงาน
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์ประเภทกระสอบพลาสติกทอสานแบบมีถุงใน โดยลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เป็นกระสอบทอสานที่มีถุ งพลาสติกซ้อนอยู่ข้างในกระสอบเพื่อป้องกันความชื้น แมลงและฝุ่นตามความ
ต้องการของลูกค้า จากการสารวจปัญหาพบว่ามีปัญหามุมของถุงในยับไม่ชนมุมกับกระสอบพลาสติกและเกิดการยับไม่
เข้ารูปกับมุมกระสอบ ซึ่งเมื่อลูกค้านากระสอบไปใช้จะเกิดปัญหาที่ทาให้สินค้าบรรจุลงไม่สุดมุมกระสอบ เกิดกระสอบ
เอียงและเย็บปากกระสอบไม่ได้ ส่งผลให้น้าหนักของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ จากปัญหาดังกล่าว
ทาให้ลูกค้ามีข้อร้องเรียนกลับมายังโรงงานกรณีศึกษาให้ดาเนินการแก้ไข
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จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสานเกิดขึ้นในกระบวนการสวมถุงใน ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จะทาการแก้ปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ถุงในกระสอบพลาสติกทอสาน
ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้เทคนิคและความรู้ด้ านการจัดการอุตสาหกรรมมาใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์
สวมถุงในและกระสอบพลาสติกทอสานให้มคี ุณภาพมากยิ่งขึน้

ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิธีการดาเนินการ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสานในงานวิจัยนี้ มีดังนี้
1. การศึกษาการทางาน (Work Study) เป็นเทคนิคที่ไช้ในการศึกษาวิธีการและเวลาในการทางานเพื่อนามา
วิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการทางานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น [1, 2] โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการศึกษาการ
ทางานมาเป็นแนวทางในการศึกษาขั้นตอนการทางานของแผนกสวมถุงในพลาสติก ในการดาเนินงานมี วิธีการ
ประกอบด้วย การศึกษาวิธีการทางาน (Method Study) และการวัดผลงาน (Work Measurement) ซึ่งใช้ในการศึกษา
อย่างมีระเบียบถึงการทางานของคน และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพและเศรษฐภาวะ
ของการทางานเพื่อการปรับปรุงการทางานนั้นๆ ให้ดีข้นึ
2. ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) เป็นแนวคิดกาจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดาเนินการและหาความสูญเสียต่างๆ ที่ซ่อนเร้นอยู่
ในกระบวนการผลิตเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพ และรอบเวลาการผลิตลดลง [3] ในงานวิจัยนี้พบว่าปัญหาถุงในไม่
ชนมุมกระสอบซึ่งเป็นของเสียที่จัดเป็นความสูญเสียชนิดหนึ่งในความสูญเสีย 7 ประการ คือ ความสูญเสียเนื่องจาก
การผลิตของเสีย (Defects ) ซึ่งของเสียชนิดนีเ้ กิดจากความผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องของการควบคุมกระบวนการ
มักจะทาให้เกิดของเสีย และต้องนาของเสียนั้นกลับเข้าสู่กระบวนการซ้าอีกครั้งหรือแก้ไขนอกสายการผลิต ในการ
ปรับปรุงและขจัดผลิตภัณฑ์บกพร่อง ต้องสร้างมาตรฐานการทางานที่ถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันความ
ผิดพลาด ฝึกฝนทักษะของพนักงานรวมถึงจิตสานึกทางด้านคุณภาพ
3. การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) เป็นหลักการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดให้คมุ้ ค่า ช่วยลดต้นทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสูญเสียน้อยที่สุดที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้า ในการ
วัดผลการเพิ่มผลผลิตจะวิเคราะห์จากปัจจัยนาเข้า (Input) และปัจจัยนาออก (Output) โดยปัจจัยนาเข้า (Input)
หมายถึงทรัพยากรที่องค์กรใช้ในประกอบกิจการ ส่วนปัจจัยนาออก (Output) ได้แก่สินค้าหรือบริการที่สามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ [4] ในงานวิจัยนีไ้ ด้นาหลักการเพิ่มผลผลิตมาใช้ในการลดต้นทุนอันเนื่องมาจากของเสียซึ่งถือ
เป็นปัจจัยนาเข้าของโรงงานซึ่งผลการแก้ปัญหาจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงานได้
4. เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) เป็นเทคนิคการสร้างคุณภาพในการผลิตให้กับสิ นค้า
โดย เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่างประกอบด้วย 1 ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังก้างปลา
(Fishbone Diagram) 2 แผนภูมพิ าเรโต (Pareto Diagram) 3 กราฟ (Graphs) 4 แผ่นตรวจสอบ (Check sheet) 5 ฮีสโต
แกรม (Histogram) 6 ผังการกระจาย (Scatter Diagram) และ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) [5] ในงานวิจัยนี้ได้
ใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือแผนภูมกิ ้างปลาได้ถูกนามาใช้สาหรับวิเคราะห์ข้อมูล
สาเหตุของการเกิดปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสาน โดยการพิจารณาสาเหตุ (Causes) ที่มีผล (Effect) โดยตรง
กับลักษณะคุณภาพ (Quality Characteristic) ของปัญหา
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นอกจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัยนีไ้ ด้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
สุนันท์ ฤกษ์ศิระทั ย [6] ได้ทาการศึกษาการทางานเพื่อการเพิ่มผลผลิ ตสาหรั บเครื่องจั กรทดสอบหั วอ่ าน
ฮาร์ ดดิ สก์ ซึ่ งพบว่าเครื่องจั กรมีเวลาสูญเปล่ าจากการรอคอยในขณะที่ พนักงานทาการตรวจสอบชิ้นงาน จากนั้น
จึงประยุกต์ใช้แผนภูมิคนและเครื่องจักรพร้อมกับหลักการขจัดความสูญเปล่าของลีนและวิธีการระดมสมองเพื่อลดความ
สู ญเปล่ าเพื่อลดเวลาการท างานของพนั กงานประจ าเครื่ องจั กร จากการด าเนินงานพบว่าการแก้ ปัญหาส่ งผลให้
เครื่องจักรทางานอย่างต่อเนื่องและได้อัตราการผลิตมากขึ้น โดยกระบวนการทดสอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์มีอัตราการผลิต
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 33.6
พชรพรรณ พาสระน้อย และคณะ [7] ได้ทาการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน
สวมถุงในกระสอบพลาสติกทอสาน โดยทาการศึกษาลักษณะการทางานของพนักงานในหน่วยงานสวมถุงใน เนื่องจากการ
เคลื่อนไหวของพนั กงานมีมากเกิ นไป และสู ญเสี ยเวลาการทางานในขณะที่ พนั กงานปฏิบัติงาน ผู้ ศึกษาได้ น าทฤษฎี
การศึกษาการทางาน ทฤษฎีการออกแบบการทางาน หลักการ Why Why Analysis และใช้ผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริง ผลการปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลาการทางานของพนักงานในระหว่างปฏิบัตงิ านลงได้ร้อยละ 15.71 ของ
เวลาการทางานเดิม
เอกรัฐชัย ยวดยิ่ง [8] ได้ใช้เทคนิคการศึกษางานสาหรับการเพิ่มผลผลิตการผลิตพาเลทเหล็ก แนวทางใน
การปรับปรุงได้ใช้การจับเวลาทางานโดยตรงเพื่อหาเวลามาตรฐานของแต่ละกระบวนการที่มีเวลามาตรฐานการทางาน
มากที่สุดหรือเป็นจุดคอขวดในกระบวนการผลิต หลังจากนั้นจึงค้นหาปัญหาและทาการปรับปรุงแก้ไขด้วยการกาจัด
ความสูญเปล่าเพื่อลดเวลามาตรฐานการผลิตในกระบวนการเชื่อมเต็มแนว โดยมีการเพิ่มอุปกรณ์จับชิ้นงานขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานเชื่อมเต็มแนว ผลจากการปรับปรุงสามารถลดเวลามาตรฐานการผลิตพาเลทต่อชิ้นลงจากเดิมร้อยละ
10.95 และสามารถเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตขึ้นเท่ากับ 28.77 เปอร์เซ็นต์
วรรณา พิศดวงดาว [9] ได้ทาการศึกษาการลดความสูญเสียขวดพีอีทีในสายการผลิตชาเขียวโดยประยุกต์
ใช้เครื่องมือทางคุณภาพ โดยได้ทาการศึกษากับองค์กรกรณีศกึ ษา ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารญี่ปุ่นและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา
เขียว ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือคุณภาพและทฤษฎีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความล้มเหลว (Failure Modes and Effects
Analysis, FMEA) มาประใช้เพื่อมุ่งหาโอกาสการเกิดความผิดพลาดของกระบวนการ ผลการศึกษาเห็นว่าการนาเครื่องมือ
คุณภาพมาประยุกต์ใช้สามารถช่วยลดปริมาณการสูญเสียของขวดพีอีทีโดยพิจารณาได้จากค่าปริมาณการสูญเสียขวด
พีอีทีที่ลดลงจาก 4.5 ขวดต่อจานวนการผลิตหนึ่งพันขวด เหลือ 1.4 ขวดต่อจานวนการผลิตหนึ่งพันขวด ในช่วงระยะ
เวลา 10 เดือน
ไชยา วรสิงห์ [10] ได้ทาการศึกษาการเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยการศึกษาการทางานกรณีศึกษาโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการผลิตสินค้าโดยศึกษาวิธีการทางานและกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ การดาเนินงานได้ทาการเก็บข้อมูลและจัดประชุมหาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมองและใช้เทคนิคทาไม
ทาไม (Why - Why Analysis) จากนัน้ ออกแบบแนวทางแก้ไขกระบวนการผลิต โดยทางกลุ่มได้ออกแบบอุปกรณ์จับยึดใหม่
โดยเน้นการใช้ งานที่ สะดวก หลั งการปรั บปรุ งพบว่ าประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 33.28 และของเสี ยใน
กระบวนการผลิตลงได้จากเดิมร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.5
รัฐพล เอกลักษณานันท์ [11] ได้ทาการศึกษาการประยุกต์การศึกษาการทางานเพื่อลดความสูญเปล่าของ
โรงงานผลิ ตเลนส์ส่ งออกให้ ตอบสนองทั นความต้องการของตลาดเลนส์ มัลติโค๊ด โดยปกติแล้ วจะต้องลงทุ นติดตั้ง
เครื่องจักรเป็นจานวนเงิน 40 ล้านบาท แต่ยังพบว่ายังมีการเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งคือการลดความสูญเปล่าจากการ
รอคอยในการผลิต จากการศึกษาจากโรงงานผู้ผลิตตัวอย่างเลนส์ส่งออกนั้นพบว่าการทางานระหว่างคนกับเครื่องจักร
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นั้นทาให้เกิด การรอคอยที่ไม่เกิดคุณค่า จากนั้นก็จัดลาดับการทางานระหว่างคนและเครื่องจักร ผลการศึกษาพบว่า
สามารถลดเวลาการรอคอยที่ไม่ทาให้เกิดมูลค่าลดลงถึง 718 วินาที ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้ จากเดิม 87 เลนส์ เป็น
100 เลนส์ ต่อชั่วโมง โดยที่ไม่ตอ้ งลงทุนติดตัง้ เครื่องจักร
จากทฤษฎีแ ละงานวิจัย ที่ ได้ก ล่าวมาคณะวิจัย ได้กาหนดวิธีการดาเนิน งานเพื่อ แก้ปัญหาถุงในไม่ชนมุม
กระสอบทอสานในงานวิจัยนี้ มีดังนี้
1.ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงงานกรณีศกึ ษา
การศึกษาสภาพปัญหาในงานวิจัยนีค้ ณะวิจัยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาว่าปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสานที่
เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากแค่ไหน นอกจากนั้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา ในการศึกษาสภาพ
ปัญหาคณะวิจัยจะเก็บข้อมูลโดยทดลองการผลิตจากพนักงานจานวน 5 คน โดยให้ทดลองสวมถุงคนละ 50 ใบ
จากนั้นจะทาการเก็บข้อมูลของเสียและหาสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้น
นอกจากการศึกษาจานวนของที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้คณะวิจัยจะทาการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทางาน
ในกระบวนการสวมถุงในเพื่อศึกษาแนวทางหรือสาเหตุที่มคี วามเป็นไปได้ที่ทาให้เกิดของเสีย นอกจากนั้นเพื่อนาเวลา
มาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการแก้ปัญหาเนื่องจากในการแก้ปัญหาของโรงงานจะต้องไม่ทาให้เวลาในการ
ทางานเพิ่มขึ้น โดยในการศึกษาคณะวิจัยจะใช้การสังเกตุและจดบันทึกวิธีการทางาน จากนั้นจะนาวิธีการทางานมา
สร้างแผนภูมิกระบวนการทางานและทาการศึกษาเวลาในแต่ละขั้นตอน โดยในการศึกษาเวลาจะทาการศึกษาเวลา
จากพนักงานจานวน 3 คน คนละ 30 ครัง้ การทางาน
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา สาหรับการดาเนินงานคณะวิจัยจะใช้
แนวทางการวิเคราะห์ ปัญหาโดยใช้แผนผัง แสดงเหตุ และผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือ แผนภู มิก้ างปลา
ในการวิเคราะห์จะใช้เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) ระหว่างคณะวิจัย พนักงาน และผู้ควบคุมกระบวนการ
สวมถุงในตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นคณะวิจัยจะทาการคัดเลือกสาเหตุของปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้
ถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสาน
3. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
หลั ง จากที่ ท ราบสาเหตุ ข องปั ญ หาแล้ ว ในขั้ น ตอนต่ อ มาจะท าการก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการสวมถุงในโดยเริ่มจากศึกษาข้อจากัดในการแก้ปัญหา วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่โรงงานและนาวิธีการแก้ปัญหาไปทดลอง
4. การทดลองและเปรียบเทียบผลการแก้ปัญหา
การออกแบบการทดลองในงานวิจัย นี้ค ณะวิจั ย จะนาแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาในการผลิ ต จริ ง จากนั้น
คณะวิจัยจะทาการศึกษาปริมาณของเสียและเวลาที่ใช่ในการผลิต โดยการศึกษาปริมาณของเสียคณะวิจัยจะเก็บ
ข้อมูลโดยทดลองการผลิตจากพนักงานจานวน 5 คน โดยให้ทดลองสวมถุงคนละ 50 ใบ ซึ่งพนักงาน 5 คน จะเป็น
พนักงานชุดเดียวกับพนักงานที่เก็บข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา นอกจากนั้นคณะวิจัยได้ทาการศึกษาเวลาการทางาน
โดยศึกษาเวลาจากพนักงานจานวน 3 คน คนละ 30 ครัง้ การทางานและเป็นพนักงานชุดเดียวกับพนักงานที่เก็บข้อมูล
เพื่อศึกษาว่าแนวทางการแก้ปัญหาทาให้เวลาการทางานเพิ่มขึน้ หรือไม่
5. สรุปและวิจารณ์ผลการดาเนินการ
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ผลการศึกษา
1. ศึกษาสภาพปั:หาที่เกิดขึ้นของโรงงานกรณีศกึ ษา
ในการศึกษาสภาพปัญหามุมถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสาน คณะวิจัยได้ทาการศึกษาลักษณะของปัญหา
จานวนกระสอบเสีย ขั้นตอนและเวลาในการทางาน โดยลักษณะของปัญหาแสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งแสดงขัน้ ตอนการสวม
ถุงในเข้าไปในกระสอบ โดยจะเห็นได้ว่าในขณะที่ทาการสวมมุมถุงพลาสติกมีลักษณะของการพับ เมื่อพนักงานสวม
กระสอบลงไปจนสุดจะทาให้เกิดของเสียที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ในการศึกษาปริมาณของเสียคณะวิจัยได้ใช้แนวทางการเก็บข้อมูลและศึกษาปริมาณกระสอบเสียที่เกิดขึ้น
ตามวิธีการศึกษาที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยคณะวิจัยได้ทาการสารวจข้อมูลจากพนักงาน 5 คน คนละ 50 ครั้ง
พบว่ามีกระสอบที่ประสบปัญหามุมของถุงในพลาสติกที่ยับแสดงดังตารางที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะปัญหามุมถุงในยับไม่ชนมุมกระสอบ
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปริมาณของเสีย (มุมของถุงในยับ)
จานวนทีท่ ดสอบ(ใบ)
คนที่
1
50
2
50
3
50
4
5
เฉลี่ย

จานวนทีไ่ ม่ผ่าน (ใบ)
23
21
27

ร้อยละของเสีย
46. 00
42. 00
54. 00

27
29
25.40

54.00
58. 00
50.80

50
50
50

จากตารางที่ 1 พบว่าจากการสารวจกระสอบที่ทาการผลิต 250 ใบ จากพนักงาน 5 คน คนละ 50 ครั้ง
พบจานวนกระสอบเสียเฉลี่ยอยู่ที่ 25.40 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 50.80 ของจานวนถุงในที่ทาการผลิต
ในด้านการศึกษาขั้นตอนและเวลาการทางานคณะวิจัยได้สังเกตุวิธีการทางานและจดบันทึกเพื่อสร้างแผนภูมิ
กระบวนการทางานและทาการจับเวลาการสวมถุงในพลาสติกของพนักงานทั้งหมด 3 คน คนละ 30 ครั้ง โดยผลการ
ดาเนินงานและเวลาเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคนแสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 2 การจับเวลาการสวมถุงในพลาสติกของพนักงานทัง้ หมด 3 คน คนละ 30 ครัง้
เวลาเฉลี่ยแต่ละขัน้ ตอน (วินาที)
ลาดับขั้นตอน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1. ยื่นมือจับถุงในพลาสติก
0.63
0.46
0.51
2. ดึงถุงในพลาสติก
2.69
1.36
0.89
3. สวมถุงในพลาสติก
1.97
2.01
1.95
4. ยื่นมือจับถุงกระสอบ
1.15
0.89
0.54
5. ดึงถุงกระสอบ
1.53
1.19
1.14
6. สวมถุงกระสอบ
1.34
2.13
2.74
7. ดึงถุงกระสอบขึน้
1.5
1.39
0.93
8. นามาวางบนโต๊ะ
1.69
1.94
1.8
เวลาเฉลี่ยรวม
12.51
11.37
10.51
สัญลักษณ์และความหมาย
ผังการไหลของกระบวนการทางานสวมถุงใน

การ
ปฏิบัติงาน

การ
เคลื่อนย้าย

การรอ

การ
ตรวจสอบ

การเก็บ
ถาวร

แผนภูมิกระบวนการทางาน Flow Process Chart
ชื่อกระบวนการ การสวมถุงในพลาสติก
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1.ยื่นมือจับถุงในพลาสติก
2.ดึงถุงในพลาสติก
3.สวมถุงในพลาสติก
4.ยื่นมือจับถุงกระสอบ
5.ดึงถุงกระสอบ
6.สวมถุงกระสอบ
7.ดึงถุงกระสอบขึน้
8.นามาวางบนโต๊ะ
รวม

ระยะทาง
(เมตร)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จากัด
เวลาเฉลี่ย
(วินาที)
0.54
1.65
1.98
0.86
1.29
2.07
1.27
1.81
11.46

ลาดับกระบวนการ

7

1

ภาพที่ 2 แผนภูมกิ ระบวนการไหลสาหรับขั้นตอนการสวมถุงใน
จากภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการกระบวนการสวมถุงในพบว่าขั้นตอนการสวมถุงในมี 8 ขั้นตอน และมีเวลา
ในการผลิตเฉลี่ย 11.46 วินทีต่อกระสอบ โดยเวลาในการสวมถุงในได้จากการจับเวลาพนักงาน 3 คน ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยเวลาของพนักงานคนที่ 1 มีเวลาเฉลี่ยในการสวมถุงในพลาสติกอยู่ ที่ 12.51 วินาที/กระสอบ เวลาของ
พนักงานคนที่ 2 มีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 11.37 วินาที/กระสอบ และเวลาของพนักงานคนที่ 3 มีเวลาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10.51 วินาที/
ต่อกระสอบ
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2. วิเคราะห์ปั:หาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปั:หา
การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาโดยแผนภูมิเหตุและผล คณะวิจัยได้แบ่งสาเหตุการเกิดปัญหาเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่
คน (Man) วิธีการ (Method) วัตถุดิบ (Material) และเครื่องจักร (Machine) โดยวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค ทาไม - ทาไม
(Why-Why analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ค้นหาสาเหตุปัญหา
ในการสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) พบว่าปัจจัยด้านคน (Man) ที่เป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหา คือ ส่วนสูงของพนักงานต่างกัน พนักงานใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ และพนักงานมีความเมื่อยล้าทาให้
ทางานช้าลง ปัจจัยด้านวิธีการ (Method) คือ พนักงานมีการทางานด้วยวิธีการที่ต่างกัน ปัจจัยด้านวัตถุดิบ (Material)
คือถุงมีความบางมากทาให้ขาดได้งา่ ย ปัจจัยด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine) มีปัญหา คือ เสาสวมถุงในมีขนาด
แคบเกินไปทาให้มุมถุงในยับ โดยแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) แสดงดังภาพที่ 3
ในการหาสาเหตุหลักคณะวิจัยได้ระดมสมองกั บผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยหลักที่ทาให้เกิด
ของเสีย คือ ปัจจัยด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine) เนื่องจากเสาสวมถุงในมีขนาดแคปเกินไป โดยขนาดเสาสวม
ถุงในมีขนาดความกวาง 19 นิ้ว แต่ขนาดถุงในพลาสติกมีความกว้าง 23-25 นิ้ว ทาให้เมื่อสวมถุงใน มุมถุงในจึงไม่ชน
มุมกระสอบและเกิดการพับ โดยลักษณะของปัญหาแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงเหตุและผลวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสาน
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ภาพที่ 4 มุมเสาสวมถุงในมีขนาดความกว้างไม่เข้ากับมุมถุงในพลาสติก
3. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหามุมถุงในเนื่องจากขนาดเสาสวมถุงมีขนาดความกว้างที่ไม่เหมาะสม
ส่งผลให้เมื่อสวมถุงในพลาสติกลงไปแล้วมุมของถุงในพลาสติกจะไม่เข้ากับมุมของกระสอบพลาสติกทอสาน ดังนัน้ ใน
การแก้ปัญหาจึงจาเป็นต้องทาการปรับขนาดความกว้างขนาดเสาสวมถุงให้มีขนาดที่ เหมาะสม ในการแก้ปัญหา
คณะวิจัยได้ร่วมประชุมกับตัวแทนของโรงงานเพื่อพิจารณาทางเป็นไปได้และข้อจากัดของการแก้ปัญหา จากผลการ
ประชุมพบว่าในการแก้ปัญหามีข้อจากัด คือ ในการแก้ปัญหาจะต้องไม่เป็นการสร้างเสาสวมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนและต้องหาที่จัดเก็บเสาใหม่เพิ่ม นอกจากนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องทาให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดของเสาให้มีความเหมาะสมได้ง่าย
จากผลการประชุมและข้อกาหนดต่าง ๆ จึงสามารถสรุปวิธีการแก้ปัญหา คือ ในการแก้ปัญหาจะเพิ่มขนาด
ความกว้างของเสาให้เหมาะสมกับขนาดของกระสอบที่จะทาการสวม ดั งนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการปรับปรุง
โดยการติดตัง้ สายรัดเคเบิ้ลไทร์ไปในตาแหน่งด้านบนของเสาสวมทั้งสองด้าน เช่น ในการติดตั้งสายเคเบิ้ลไทร์สาหรับ
กระสอบขนาด 23 นิ้ว จะทาการติดตั้งสายรัดเคเบิ้ลไทร์ให้มีความยาวเพิ่มขึ้นข้างละ 1.5 นิ้ว ซึ่งจะทาให้เสาสวมถุงมี
ขนาดความกว้างจากเดิม 19 นิ้ว เป็น 22 นิ้ว ซึ่งจะทาให้เหลือระยะระหว่างเสาและกระสอบข้างละ 0.5 นิ้ว เป็นต้น
โดยตัวอย่างขั้นตอนการติดตัง้ สายเคเบิล้ ไทร์แสดงดังภาพที่ 5

Proceedings
1516

ภาพที่ 5 การติดตัง้ สายรัดเคเบิ้ลไทร์เข้ากับเสาสวมถุงใน
จากภาพที่ 5 เนื่องจากกระสอบพลาสติกทอสานมีขนาดความกว้าง 23 – 25 นิ้ว จึงได้ทาการติดตั้งสายรัด
เคเบิ้ลไทร์เข้ากับเสาสวมถุงในแบบเดิมโดยที่มีความยาว ซ้าย - ขวาข้างละ 1.5 นิ้ว และมีความยาวทั้งหมด 22 นิ้ว
เพื่อให้มรี ะยะห่างระหว่างถุงในพลาสติกและกระสอบพลาสติกทอสานกับเสาสวมถุงในพลาสติก โดยระยะห่างจะอยูท่ ี่
1 – 2 นิ้ว เมื่อพนักงานสวมถุงในพลาสติกและสวมกระสอบพลาสติกทอสานลงตามไปแล้ว จะได้ไม่เกิดการชนกัน
ระหว่างมือของพนักงานกับเสา
หลังจากได้แนวทางการแก้ปัญหาในเบือ้ งต้นคณะวิจัยได้นากระสอบพลาสติกทอสานมาทดลองสวมทับถุงใน
จากนั้นจึงนามาตรวจสอบมุมของถุงใน โดยมีวิธีการตรวจสอบ คือ นากระสอบพลาสติกทอสานที่ได้ทาการสวมถุงใน
กับเสาสวมแบบใหม่แล้วมาตัดด้ายที่ก้นกระสอบออกเพื่อตรวจสอบมุมของถุงใน ซึ่งพบว่าเมื่อได้ทาติดตั้งสายรัด
เคเบิ้ลไทร์และทาการสวมถุงในแล้ว มุมของถุงในพลาสติกไม่ได้เกิดการยับ ซึ่งเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ลูกค้า
ต้องการ โดยภาพตัวอย่างตรวจสอบแสดงดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ถุงในพลาสติกหลังจากการปรับปรุง
4. การทดลองและเปรียบเทียบผลการแก้ปั:หา
หลังจากที่ได้ทาการแก้ไขปัญหามุมของถุงในพลาสติกยับ ในการดาเนินงานวิจัยทางคณะผู้วิจัยได้ทาการ
ทดลอง โดยการนาเสาสวมถุงในพลาสติกแบบใหม่ไปใช้กับพนักงานชุดเดิม ที่ได้ทาการเก็บข้อมูลก่อนหน้านี้กับ
พนักงาน การเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบปริมาณกระสอบเสียที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง จากเสาสวมถุงในโดยการสารวจ
5 คน คนละ 50 ครัง้ พบว่ามุมของถุงในพลาสติกที่ยับก่อนและหลังการปรับปรุงแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดลองและปริมาณกระสอบเสียที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุง
ก่อนปรับปรุง
จานวนที่
ทดสอบ
(ใบ)
1
50
2
50
3
50
4
50
5
50
เฉลี่ย
50
คนที่

จานวนที่
ไม่ผ่าน
(ใบ)
23
21
27
27
29
25.4

หลังปรับปรุง
ร้อยละ
ของเสีย
46
42
54
54
58
50.8

จานวนที่
ทดสอบ
(ใบ)
50
50
50
50
50
50

จานวนที่
ไม่ผ่าน
(ใบ)
0
0
0
0
0
0

ความแตกต่าง
ร้อยละ
ของเสีย
0
0
0
0
0
0

จานวน
กระสอบ
(ใบ)
23
21
27
27
29
24.4

ร้อยละ
46
42
54
54
58
50.8

จากตารางที่ 3 แสดงผลการนับจานวนทดสอบที่เกิดปัญหาก่อนและหลังการปรับปรุงซึ่งเห็นได้ว่าก่อน
ปรับปรุงมีจานวนกระสอบเสียเฉลี่ย 25.4 ใบจากกระสอบ 50 ใบ คิดเป็นร้อยละ 50.8 ของกระสอบทั้งหมด หลัง
ปรับปรุงมีจานวนกระสอบเสียเฉลี่ย 0 ใบจากกระสอบ 50 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0 ของกระสอบทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน
ของเสียลดลงเหลือร้อยละ 0 ของจานวนกระสอบทั้งหมด
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หลังจากการปรับปรุงอุปกรณ์ทาให้สามารถลดของเสียได้ แต่อย่างไรก็ตามในการแก้ปัญหาจะต้องไม่ทาให้
เวลาการทางานลดลง ดังนั้นคณะวิจัยจึงได้ทาการเก็บข้อมูลเวลาการทางานของพนักงานหลังการปรับปรุง โดยเก็บ
ข้อมูลจากพนักงาน 3 คน คนละ 30 ครัง้ ซึ่งผลการดาเนินงานสามารถเปรียบเทียบเวลาการทางานก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุงได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการจับเวลากระบวนการสวมถุงก่อน – หลังการปรับปรุง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ยื่นมือจับถุงในพลาสติก
ดึงถุงในพลาสติก
สวมถุงในพลาสติก
ยื่นมือจับถุงกระสอบ
ดึงถุงกระสอบ
สวมถุงกระสอบ
ดึงถุงกระสอบขึน้
นามาวางบนโต๊ะ
รวม

เวลาการทางาน (วินาที)
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
0.54 วินาที
0.49 วินาที
1.64 วินาที
1.03 วินาที
1.98 วินาที
2.14 วินาที
0.86 วินาที
0.66 วินาที
1.29 วินาที
1.08 วินาที
2.07 วินาที
2.42 วินาที
1.27 วินาที
1.24 วินาที
1.81 วินาที
1.52 วินาที
11.46 วินาที
10.57 วินาที

จากตารางที่ 4 พบว่าเวลาในการสวมถุงในพลาสติกของพนักงานจากเดิมก่อนปรับปรุงอยูท่ ี่ 11.46 วินาที/กระสอบ
และเวลาหลังการปรับปรุงอยูท่ ี่ 10.57 วินาที/กระสอบ นั่นคือการปรับปรุงการทางานไม่ทาให้เวลาการทางานลดลง

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาคณะผู้วิจัยได้พบปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบพลาสติกทอสาน จึงทาให้เกิดปัญหากระสอบ
พลาสติก ทอสานเอีย ง ท าให้ สิ น ค้ า ลงไม่สุด มุ ม กระสอบ เย็ บปากกระสอบไม่ได้ และน้าหนัก ของผลิ ต ภั ณฑ์ไม่ได้
มาตรฐาน ทางคณะผู้วิจัยจึงแก้ไขและได้ทาการติดตั้งสายรัดเคเบิ้ลไทร์เข้ากับเสาสวมถุงใน เพื่อให้ผลลัพธ์ของ
การทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียในหน่วยงานสวมถุงใน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะดาเนินการศึกษาหาสาเหตุของการเกิดปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบพลาสติกทอสาน ทา
การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังเหตุและผลวิเคราะห์ปัญหา พบว่าสาเหตุที่ทาให้มุมถุงในไม่ชนมุมกระสอบเกิดจากเสา
สวมถุงในมีขนาดเล็กกว่ากระสอบมากเกินไป ส่งผลให้เมื่อทาการสวมกระสอบทับถุงในกระสอบแล้ว มุมของถุงในจะมีการ
พับไม่เข้าไปชนมุมกระสอบ ในการแก้ปัญหาคณะวิจัยได้ใช้แนวทางเพิ่มความกว้างของเสาสวมถุงในโดยใช้สายเคเบื้ลไทร์
หลังจากการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงเสาสวมถุงใน พบว่าจานวนของมุมถุงในพลาสติกไม่
ชนมุ มกระสอบก่ อนปรั บปรุ งมี ร้อยละ 50.80 ของจ านวนกระสอบทั้ งหมด และหลั งปรั บปรุ งมีจ านวนของมุ มถุ งใน
พลาสติกไม่ชนมุมกระสอบร้อยละ 0 ของจานวนกระสอบทั้งหมด นั่นแสดงว่าวิธีการแก้ปัญหาสามารถกาจัดปัญหาถุงใน
ไม่ชนมุมกระสอบพลาสติกทอสานได้ ในด้านเวลาการทางานของพนักงานระหว่างการสวมจากเดิมก่อนปรับปรุงใช้เวลา
11.46 วินาที หลังการปรับปรุงลดลงเหลือ 10.57 วินาที นั่นคือการปรังปรุงไม่ได้ทาให้เวลาการทางานเพิ่มขึ้น ดังนัน้ วิธีการ
แก้ปัญหาในงานวิจัยนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการลดของเสียที่มีประสิทธิภาพ
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การเพิ่ ม การยึ ด เกาะของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละการส่ ง ผ่ า นอิ เ ล็ ก ตรอนโดยการดั ด แปลง
อิเล็กโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรีย
Enhanced biofilm attachment and electron transfer by modified electrode in
the microbial fuel cell
น้าฝน เอกตาแสง1*
Numfon Eaktasang1*
บทคัดย่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นผิวอิเล็กโทรดโดยการกระตุ้นด้วยกรด เป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ
สาหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรีย การกระตุ้นแผ่นแกรไฟต์อิเล็กโทรดด้วยกรดเข้มข้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวและหมู่
ฟังก์ชันซึ่งช่วยในการยึดเกาะของจุลินทรีย์ ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรียก่อนและหลังการกระตุ้นด้วย
กรด พบว่า การกระตุ้นด้วยกรดของแอโนดอิเล็กโทรดมีประสิทธิภาพมากกว่าการไม่กระตุน้ ด้วยกรด โดยการกระตุ้น
ด้วยกรดมีค่าการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 233±24.2 มิลลิแอมแปร์/ตารางเมตร และที่ไม่มกี ารกระตุ้นด้วยกรด
มีค่าเท่ากับ 165±16.8 มิลลิแอมแปร์/ตารางเมตร ซึ่งที่กระตุ้นด้วยกรดมีค่าสูงกว่า ที่ไม่มีการกระตุ้นสูงถึง 41% และ
ประสิทธิภาพของคูลอมบ์เพิ่มขึ้นจาก 90±4% (กระตุ้น) เป็น 97±2.5% (ไม่กระตุ้น) ในรอบสุดท้ายของการทดลอง
แบบแบทซ์ หมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลบนพื้นผิวของแอโนดอิเล็กโทรดสามารถเพิ่มการส่งผ่านอิเล็กตรอนได้มากขึ้นโดย
การสร้างพันธะไฮโดรเจนกับพันธะเพปไทด์ของไซโตโครมซีหรือนาโนพิไลของแบคทีเรีย ในการส่งผ่านอิเล็กตรอนไป
ยังอิเล็กโทรด ซึ่งยืนยันได้ว่าการกระตุ้นแอโนดอิเล็กโทรดด้วยกรดสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติบนพื้นผิวอิเล็กโทรดได้
เช่น ความขุรขระ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยึดเกาะของจุลินทรีย์และการส่งผ่านอิเล็กตรอนมายังอิเล็กโทรด และเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงได้
คาสาคั:: การยึดเกาะของจุลนิ ทรีย์, การดัดแปลงอิเล็กโทรด, เซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรีย, ซัลเฟตรีดวิ ซิงก์แบคทีเรีย
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Abstract
A convenient and effective method using acid pretreatment of electrode surface was established to
improve the performance of microbial fuel cells (MFCs). The surface of an anodic graphite felt electrode was
pretreated with a strong acid to increase the surface roughness and carboxyl functional group, which allowed the
microorganism attachment. The performances of MFCs before and after the anode was pretreated with acid were
compared, confirming that the pretreated anode delivered positive effects. The maximum current production that
was obtained from MFC equipped with a pretreated anode was 233±24.2 mA/m2, which was about 41% higher
than that obtained from an MFC equipped with an untreated anode (165±16.8 mA/m2) at the final cycle of batch
operation. Coulombic efficiency significantly increased from 90±4% (untreated anode) to 97±2.5% (pretreated
anode) at the final cycle of MFC operation. The COD removal efficiency also increased from 90±3% (untreated
anode) to 98±2% (pretreated anode) at the final cycle of MFC operation. Carboxyl group formation on the anode
surface by acid pretreatment contributed greatly to the enhanced electron transfer owing to hydrogen bonding
with peptide bonds of bacterial cytochrome or nano-pili structures, which have been known to transfer electrons
from bacteria to the electrode. It was revealed that acid pretreatment caused changes in the anode properties,
such as surface roughness, and thus benefited microbial attachment and electron transfer to the anode surface.
These results are expected to contribute to the performance improvement of the MFCs.
Keywords: biofilm attachment, modified electrode, microbial fuel cell, sulfate-reducing bacteria

Introduction
Recently, microbial fuel cell (MFC) has received increasing interest as a new technology of clean and
renewable energy production. MFCs use electrically-catalytic microorganisms for the conversion of various organic
and inorganic components into electricity [1, 2]. However, one of the main drawbacks associated with MFC
application is the limited electron transfer from the bacteria to the anode [3]. The anode electrode plays a principle
role in transferring electrons within the circuit of MFC, and it serves as a medium on which the electrocatalytic
microorganisms are attached.
Graphite felt has been used as an electrode of MFC most frequently due to its low cost and high capacity
for bacterial attachment. Two mechanisms have been proposed to explain the electron transfer from a bacterial
cell to the MFC anode; direct electron transfer via bacterial attachment (cytochrome c, nano-pili) and mediated
electron transfer via electron shuttles such as SO42- and Fe3+. In this study, we focused on the direct electron
transfer by the membrane bound redox proteins (e.g., bacterial cytochrome and nano-pili). Bacterial cytochrome
is basically responsible for the final electron transfer from bacteria to extracellular electron acceptors such as solid
electrodes [4]. It was demonstrated that the current production was increased when modified gold electrodes were
used in MFCs as a result of facilitated bacterial binding on the electrode surface, which was induced by hydrogen
bonding of carboxylic acid termini with peptide bond of cytochrome proteins [5, 6]. Previous reported that carboxylic
group was increased in the electrochemically-oxidized carbon fiber with strong acid [7].
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Thus, in this work, the graphite felt electrode was pretreated with strong acid (H2SO4/HNO3) to stimulate
the oxidative formation of carboxylic group (-COOH) and employed to promote an active surface for bacteria cells
attachment and electron transfer from cell to anode in the MFC operation.

Materials and Methods
Bacterial strain and culture conditions
Desulfovibrio desulfuricans (ATCC 27774) was obtained from the American Type Culture Collection, is a
gram-negative bacterium belongs to the group of SRB. D. desulfuricans was routinely cultured in a medium
containing 0.5 g/L of K2HPO4, 1.0 g/L of NH4Cl, 1.0 g/L of Na2SO4, 0.1 g/L of CaCl2· H2O, 2.0 g/L of MgSO4· 7H2O,
2.0 g/L of sodium lactate, 1.0 g/L of yeast extract, 1.0 mg/L of resazurin, 0.5 g/L of FeSO4· 7H2O, 0.1 g/L of
sodium thioglycolate, and 0.1 g/L of ascorbic acid as described previously [8], and 1 mL trace element solution per
liter was added in the medium [9]. The fresh medium was adjusted to pH 7.8 with 0.1-M NaOH and the headspace
was completely purged by N2/CO2 (80:20) [4] prior to sterilization by autoclaving at 121°C for 15 min. Cells were
grown an aerobically in sealed bottles and incubated at 37°C in anaerobic system (GasPakTM EZ Standard Incubation
container, Becton Dickinson, USA). When the optical density of cultures was maintained at 0.68 at 600 nm, cells
were harvested and washed twice with 50-mM phosphate buffer (pH 7.0) containing 0.1-M NaCl. The cells were
then grown in a medium containing lactate as substrate or electron donor and sulfate as an inorganic electron
acceptor, and harvested. This pure culture of D. desulfuricans was inoculated into the anode chamber of MFC.
Microbial fuel cell operation
A dual-chamber MFC reactor made of acrylic with a working volume of 150 mL was employed in this
study. Graphite felt (surface area 35 cm2) served as cathodic and anodic electrodes (GF series, Electrosynthesis,
USA), and both electrodes were connected with a platinum wire through an external resistance of 100 Ω, which
is identical to the closed-circuit MFC. The anode and cathode compartments were separated by a Nafion 117
proton exchange membrane (PEM, DupontTM, USA). Prior to use, PEM was pre-treated by boiling in H2O2 (30%
v/v) and deionized water, followed by a soaking in 0.5-M H2SO4 and then deionized water, each for 1 h as
described in previously [10, 11]. The pure culture of D. desulfuricans (10 mL) was inoculated into the anode
chamber. Lactate (10 mM) was supplied as an electron donor and neither an electron acceptor nor an electron
shuttling mediator, except for the electrode, was provided. The medium of the anode chamber was purged with
N2/CO2 (80:20) to maintain anaerobic conditions. The cathode chamber was filled with an electrolyte solution
containing a 30-mM Tris buffer solution (pH 7.0) [9], which was continuously purged with water-saturated air.
All MFCs were operated in fed-batch mode at 37ºC under anaerobic conditions. Lactate was added when the
current dropped below 0.03 mA. The potential between anode and cathode electrodes were monitored using a
digital multimeter (Model 2700, Keithley Instruments, Cleveland, OH, USA). Data were recorded hourly on a
spreadsheet using ExceLINXTM (Keithley) via an interface card (GPIB Interface Boards, Keithley) linked to a personal
computer. The recorded potential was converted into current density using Ohm’s law.
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Electrode modification
The surface of graphite felt was pretreated by sonication using an ultrasonication bath (50 Hz) containing
H2SO4 and HNO3 (3:1, v/v) for 6 h [12]. Then graphite felt was washed with distilled water until pH of washing
solution reached 7; it was air-dried prior to use.
Analytical procedures
Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) was used for analyzing functional groups formed on the
electrochemically-oxidized graphite felt electrode which was modified by acid. Graphite felt (2 mg) was grinded
and mixed with KBr (200 mg) to form a very fine powder. The fine powder was then compressed into a thin pelle
and analyzed with an FT-IR spectrometer (PIKE technologies, Madison Wisconsin).
At the end of the operation, the electrode was removed from the anodic chamber of MFC reactor and
rinsed with distilled water. The electrode surface and biofilm were examined using scanning electron microscope
(SEM, JSM-5410LV, JEOL, Tokyo, Japan).
Chemical oxygen demand (COD) was measured using Potassium Dichromate Digestion of Standard
Methods [10].

Results and Discussion
FT-IR studies of modified surface anode
FT-IR was used to examine the chemical property change in graphite felt surfaces, which was induced
by strong acid pretreatment. FT-IR spectra of untreated and pretreated graphite felt were presented in Figures 1
and 2, respectively. The broad band at 3264 cm-1, ascribed to stretching vibration of OH within –COOH, and the
broad peak at 1560 cm-1, ascribed to C=O of ketone and carboxyl groups, were found to be notable, while there
was no detectable peak of functional groups on the untreated graphite felt. The relative intensities for the peaks
listed above were increased significantly after acid treatment of the graphite felt, indicating that alcohol and
carboxyl functional groups were formed on the surface of graphite felt. Crittenden et al. [8] reported that those
functional groups could enhance the electron transfer between electro-catalytic bacteria and electrode, which is
attributed to hydrogen bonding of these functional groups of electrode with peptide bonds in bacterial cytochrome.
They also demonstrated that the carboxylic acid terminus of gold-modified electrode can facilitate the binding with
cytochrome on its surface, and as a result, the current production was increased owing to the enhanced transfer
of electrons from the interior of cells.
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Figure 1 FT-IR spectra of untreated graphite felt.
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Figure 2 FT-IR spectra of pretreated graphite felt with strong acid.
Effects of modified surface anode on current production
Figure 3 illustrates the current production from two MFCs equipped with surface-pretreated and
untreated anodes. MFCs were refueled with fresh media to initiate a new cycle when the voltage dropped and
became stable. At each cycle, the current increased as the system started, reached a maximum current production,
and then continuously decreased. The time to reach the maximum current production in the MFC with the untreated
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anode was longer than that of MFC equipped with pretreated anode. The maximum current production in the MFC
equipped with the pretreated graphite anode was about 41% higher than that obtained from the MFC of the
untreated anode (233±24.2 mA/m2 and 165±16.8 mA/m2, respectively) in the final cycle of MFC operation. Note
that as fresh medium was added in MFC equipped with the pretreated anode, the time to reach the maximum
current production became shorter and the maximum current production was increased; the maximum current
production in the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th cycles were 103±15.3, 154.9±24.3, 178±32.4, 217±10.1, and 233±24.2
mA/m2, respectively. After fresh medium was added in MFC equipped with the untreated anode, the level of
maximum current production was also increased; the levels of maximum current production in the 1st, 2nd, 3rd, 4th
and 5th cycles were 92±8.9, 121±20.1, 142±25.2, 152±35.1, and 165±16.8 mA/m2, respectively. Coulombic
efficiency (CE) significantly increased from the first to final cycles (1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th cycles) were 85±4,
90±4.5, 92±3.2, 95±4, and 97±2.5%, respectively, that obtained from MFC equipped with pretreated anode.
For the MFC equipped with untreated anode, the CE of 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th cycles were 75±5, 79±4.5, 82±3.5,
85±3, and 90±4%, respectively. These results suggest that the pretreated anode increased the electron transfer
from cell to surface electrode with the increase of cell attachment [13, 14, 15].
The higher current production is also attributable to the favorable bacterial attachment to the electrode.
This may have resulted from hydrogen bonding between cytochrome and carboxyl group, or nano-pili of bacteria
and carboxyl group of modified surface graphite felt. Thus, electrochemically-active bacteria that colonized the
anode surface appeared to facilitate the electron transfer from bacteria to anode.
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Figure 3 Current production of MFCs equipped with the pretreated and untreated surface anodes.
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Effects of modified surface anode on COD removal efficiency
The COD removal efficiency was 89±5, 92±3, 93±6, 95±4, and 98±2% from the first to final cycles of
MFC equipped with the pretreated anode, respectively. The COD removal efficiency of the MFC equipped with
the untreated anode was 75±5, 79±4, 83±3, 87±5, and 90±3%, respectively, that obtained from the first to
final cycles of MFC operation.
Effects of modified surface anode on biofilm formation
Obviously, the surface area of the anode pretreated by acid was increased in roughness when compared
with the untreated anode [14, 15]. The anode pretreatment has been proven to significantly increase the active
surface area. Increasing the surface roughness of the pretreated anode may provide a larger surface area for
bacterial colonization per unit of anode surface when compared with the untreated anode [16]. After the MFC
operation, the electrodes were collected from the anodic chambers. The structure and morphology of biofilm formed
on surface electrode was examined by SEM. The morphology of bacteria was rod-shaped. Small quantities of
bacterial colonies were formed on the untreated anode that was obtained from the first cycle at 97 h (Figure 4a)
and the final cycle at 422 h (Figure 4b) of MFC run. In contrast, significantly large, thick, and dense biofilms were
formed on the pretreated anode that was obtained from the first cycle at 56 h (Figure 5a) and the final cycle at
390 h (Figure 5b) of MFC run. These results indicated that the formation of biofilm resulted in a gradual increase
from the first to final cycles of MFC operation. The effects of the modified surface anode were significant only in
the first cycle of MFC operation, because the bacteria more effectively attached to the pretreated anode (Figure
5a) when compared to the untreated anode (Figure 4a). As Figure 5 illustrates, the growth of the final biofilm was
significantly increased over that of the first biofilm. The bacteria was not colonized and covered a large area of
the anode but bacteria attached only to some areas and then formed the biofilm layers by attaching with bacteria
cells in the primary layer (former biofilm). In addition, the bacteria that colonized on the anodes were found to
produce nano-pili (indicated by arrows) as shown in Figures 4 and 5. These nano-pili were effective for the
attachment of cells with electrode surface as well as connected or linked with other cells. It was reported that the
nano-pili produced by Shewanella and Geobacter genera were electrically-conductive and the electron transfer
can be facilitated through these conductive nano-pili [17, 18, 19, 20]. Also, the nano-pili produced by D.
desulfuricans are conductive and these structures can act as the mediator to transfer electrons to the electrode.
These results suggest that the increase of functional groups over a large area of the surface of the electrode was
considerable for the first or primary biofilm formation but not for further (e.g. second, third, fourth, fifth) biofilm
formation [15]. The current production tends to increase with the number of cycles because of the accumulation of
biofilm. The thick biofilm can transfer electrons from cell to cell and cell to electrode via the nano-pili structure.
The nano-pili are like conductive material that connects the cell and cell may allow the development of thicker
electroactive biofilm and enhanced the anode performances [17]. This supports our hypothesis that the modified
surface of the electrode increases the functional carboxyl groups stimulated to allow contact with cytochrome c as
well as nano-pili that are located in the outer cell membrane. Likewise, the electron transfer may have been
mediated effectively by the cytochrome c and nano-pili in this study.
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Figure 4 SEM images of biofilm and nano-pili production (indicated by arrows) on untreated anode that
obtained from the first batch (97 h) of MFC operation (a), and the final batch (422 h) of MFC operation (b).
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Figure 5 SEM images of biofilm and nano-pili production (indicated by arrows) on pretreated anode that
obtained from the first batch (56 h) of MFC operation (a), and the final batch (390 h) of MFC operation (b).

Conclusions
Carboxyl groups were formed on the acid pretreated graphite felt used as the anode electrode of MFC.
Such functional groups facilitated the electron transfer owing to hydrogen bonding between bacterial cytochrome
and carboxyl group or nano-pili and carboxyl group. Moreover, this bonding stimulated the attachment of bacteria
on the anode surface, resulting in a thick and dense bacterial network-like biofilm on the anode. The pretreated
surface of the anode was effectively attached to by cells only for the first or primary biofilm formation, whereas
the second, third, fourth, fifth biofilms were not influenced by surface area of electrode because bacteria preferred
to attach with the former layer than the electrode. As a result, 41% higher current production was achieved from
the MFC with the pretreated graphite anode compared with that obtained from MFC with the untreated graphite
anode in the final cycle of MFC operation.
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดลาปาง
Study on factors influencing the purchase price of biomass in Lampang province
ชลิตา เครือแหยม1 ปรมาภรณ์ มะโนตัน1 และวีระ พันอินทร์1*
Chalita Krue-yeam1, Praramaporn Manoton1 and Weera Punin1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดลาปาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินกิจการของผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจลงทุนทางด้านกิจการที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
จากกิจการที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่จังหวัดลาปางทั้งหมด 6 กิจการ โดยมีปริมาณรับซื้อรวมมากกว่าร้อยละ 60
ของพื้นที่ โดยผลการวิจัยพบว่า กิจการที่มีกาไรจากการประกอบกิจการสูงที่สุด คือ กิจการ A ซึ่งได้กาไรหลังจากหักลบ
ต้นทุนแล้วทั้งหมด 32,501,000 บาท ทั้งนี้เป็นเพราะกิจการ A มีปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวลมากที่สุด และขายชีวมวลที่
ความชื้นต่าร้อยละ3.92 – 16.29 ทาให้กจิ การขายชีวมวลได้ในราคาที่สูงกว่าชีวมวลที่มีความชื้นสูง ในขณะเดียวกันกิจการทีม่ ี
กาไรจากการประกอบกิจการต่าที่สุด คือ กิจการ E ซึ่งได้กาไรหลังจากหักลบต้นทุนแล้ว 1,272,857.2 บาท ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจการ E มีปริมาณการขายชีวมวลที่น้อย และระยะทางในการขนส่งไกลทาให้มีต้นทุนในการประกอบกิจการสูง ปัจจัยในเรื่อง
ปริมาณการขาย ความชื้น และการขนส่งนี้จะเป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสาหรับผู้ประกอบการใหม่ที่คดิ จะลงทุนทางด้านกิจการชีวมวล
คาสาคั:: เชื้อเพลิงชีวมวล, กิจการรับซื้อเพลิงชีวมวล, ความชื้น, ต้นทุนและการขนส่ง
Abstract
This research is the study of factors that affect the price of biomass fuels in Lampang province for use as
a guideline for the operation of the operator and those interested in investing businesses buy biomass, by data
storage from the businesses that have purchased biomass fuel in the Lampang province of 6 businesses with total
purchase volume of more than 60 percentage of the area. The most profitable business is mill “A” which earns a
profit after deducting total costs of 32,501,000 Baht. This is because mill “A” has the maximum sales volume of
biomass and sales of biomass at low humidity about 3.92 - 16.29 percentage make prices of biomass can be
higher than biomass with high humidity. At the same time, the least profitable business is mill “E”, which earns a
profit after deducting the cost of 1,272,857.2 Baht. This is because mill “E” has a low sales volume and the far
distance transportation make it is the high cost of doing business. This factor in sales volume, humidity and
transportation will be a guideline for planning the entrepreneurial operations in order to achieve a worthy return.
It is also an option for new entrepreneurs who are considering investing in biomass.
Keywords: Biomass fuel, biomass fuel purchase operations, humidity, transport and cos
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บทนา
ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดลาปางมีการลงทุนในด้านกิจการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจานวนมาก หนึ่งในกิจการที่
น่าสนใจมากที่สุดคือกิจการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากกิจการทางภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้เชื้อเพลิง
ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานในการทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมากขึ้น โดยในพื้นที่จังหวัดลาปางมีกาลังการผลิตชีวมวล
หลากหลายชนิด อย่างไรก็ ตามแม้เชื้อเพลิ งชีวมวลจะเป็ นที่ ต้องการของภาคอุ ตสาหกรรม แต่ปัจจั ยเสี่ ยงทางด้ าน
การลงทุนทางด้านกิจการยังมีความเสี่ยงอยูม่ าก เนื่องจากปริมาณชีวมวลในแต่ละปีขนึ้ อยูก่ ับผลผลิตทางการเกษตรจึงทา
ให้บางช่วงมีปริมาณชีวมวลไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งในเรื่องของการจัดเก็บชีวมวลยังเป็น
เรื่องที่ทาได้ยากเพราะชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่าย หากมีการจัดเก็บที่ไม่ดีก็จะส่งผลทาให้เกิดไฟไหม้สร้างความ
เสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านความชื้น ความร้อนที่สง่ ผลกระทบต่อราคา ชีวมวลโดยตรง
หากความชื้นมากราคาชีวมวลจะลดลงทาให้ไม่คุ้มแก่การลงทุน ดังนั้นการที่จะลงทุนทางด้านกิจการซื้อขายเชื้อเพลิง
ชีวมวลจึงมีความจาเป็นที่ต้องมีแนวทางการจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างคุ้มค่า
ในสหภาพยุโรปมีการผลิตชีวมวลที่เป็นของแข็งจานวนมากใช้สาหรับการซื้อขายและใช้เป็นพลังงาน แต่การ
ซื้อขายจะไม่อยู่แค่ในพื้นที่ การนาเข้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรปมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ ถึงแม้
ปริมาณการซื้อขายมีแนวโน้มมากที่สุดแต่ก็ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการผลิตและการใช้ การซื้อขายชีวมวลได้แสดง
ให้เห็นการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปในปีที่ผ่านมาและเป็นเหตุผลที่ดที ี่จะมีการดาเนินการต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่
มีแหล่งชีวมวลซึ่งมีเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและผลิตพลังงานความร้อน อย่างไรก็ตาม
ตลาดการซื้อขายชีวมวลที่เกิดขึ้นใหม่ยังเปราะบางและมักจะมีปัญหาอุปสรรคจานวนมาก หนึ่งในจุดมุ่งหมายของ
โครงการ EUBIONET III คื อ การระบุ เส้ น ทางการซื้ อ ขาย ปริ ม าณการซื้ อ อุ ปสรรคและโอกาส นอกจากนี้ยั ง มี
การประเมินทางเศรษฐกิจและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล [1-2]
สืบเนื่องจากจังหวัดลาปางมีพ้ืนที่ในการทาการเกษตร 1,086,818 ไร่ เป็นการทาเกษตรกรรมหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี ซึ่งเนื้อที่สาหรับทานามีจานวนมากที่สุดคือ 558,344 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดใน
จังหวัด [3] อีกทั้งได้มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อย และยางพารา พบว่าใน
ปี พ.ศ. 2559 มีผลผลิตจากข้าวนาปีมากที่สุดเป็นจานวนทั้งหมด 224,353 ตัน ส่วนผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง อ้อย และยางพารา มีจานวน 169,986 ตัน 88,725 ตัน 83,522 ตัน 2,731 ตัน ตามลาดับ [4] นอกจากนี้
ในพื้นที่จังหวัดลาปางยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ทาเฟอร์นิเจอร์จากไม้อีกหลายแห่ง จึงทาให้ในพื้นที่มีชีวมวลที่หลากหลาย
เป็นที่ต้องการของกิจการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ถึงอย่างไรกิจการทางภาคอุตสาหกรรมที่รับซื้อเชื้อเพลิง
ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานยังมีความได้เปรียบในเรื่องการกาหนดราคาอยู่ {5} การจัดตั้งกิจการด้านการรับซื้อเชื้อเพลิง
ชีวมวลจึงจาเป็นต้องใช้ตน้ ทุนที่สูง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการควรศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อราคาการ
รับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล [6] เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างคุ้มค่า
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดลาปาง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินกิจการของผู้ประกอบการ เพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจทาให้ลดต้นทุน และใช้
เป็นทางเลือกสาหรับผู้ที่สนใจลงทุนทางด้านกิจการที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคา
การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานภายในจังหวัดลาปางนี้ เป็นการช่วยสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมา
เป็นพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความสูญเสียทางด้านพลังงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจการทางด้านพลังงานให้ผู้ประกอบการเกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างคุ้มค่า
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดลาปาง เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนให้กับผู้ ประกอบกิจการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล และผู้สนใจลงทุนทางด้านพลังงานทดแทน โดยเริ่มจาก
การศึกษาข้อมูล ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงพื้นที่ทาการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างชีวมวลจากกิจการที่มี
การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อนามาทดสอบหาค่าความร้อน และค่าความชื้น จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยคานวณหาต้นทุน กาไร และประเมินความคุ้มค่าในการประกอบกิจการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนจากชีวมวล แทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
วิธีการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยเน้นกิจการที่มีการรับซื้อ
เชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่จังหวัดลาปาง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
2. ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณของเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดลาปาง โดยศึกษาปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้น และ
ปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลของกิจการต่างๆโดยมีปริมาณการรับซื้อรวมมากกว่าร้อยละ 60
2.1 ดาเนินการหาปริมาณชีวมวลที่เกิดขึน้ ในพื้นที่จังหวัดลาปาง โดยขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่
ของสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทาการเกษตรและปริมาณผลผลิต ทางการเกษตรที่
เกิดขึ้นในพืน้ ที่จังหวัดลาปาง
1) ปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้น (ตัน) สามารถคานวณโดยใช้สมการคือ
ปริมาณชีวมวลที่เกิด (ตัน/ปี) = ปริมาณผลผลิต (ตัน/ปี) x สัดส่วนชีวมวลต่อปริมาณผลผลิต (ตันชีวมวล/ตัน
ผลผลิต)
ปริมาณชีวมวลที่เกิด (ตัน/ปี) = ปริมาณพื้นที่โค่น (ไร่/ปี) x สัดส่วนชีวมวลต่อพื้นที่โค่น (ตันชีวมวล/ไร่)
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดชนิดของชีวมวล ผลผลิตต่อปี (ตัน) และอัตราส่วนชีวมวล (ต่อผลผลิต)
ชนิด

ผลผลิตต่อปี (ตัน)

ชีวมวล
อัตราส่วนชีวมวล (ต่อผลผลิต)
ชานอ้อย
0.28
อ้อยโรงงาน
28,964.1
ยอดและใบ
0.17
ลาต้น
0.09
มันสาปะหลัง
88,725.050
เหง้า
0.20
ซัง
0.24
ข้าวโพด
169,986.411
ลาต้น
0.82
ขีเ้ ลื่อย
3
ไม้ยาง
ND.
ปีกไม้/เศษไม้
12
รากไม้
5
แกลบ
0.21
ข้าว
2243,53.869
ฟาง
0.49
แหล่งที่มา: จาก “สถานการณ์การผลิตพืชที่สาคัญของจังหวัดลาปาง ปี 2559,” โดย สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง
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2) ดาเนินการหาปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลของกิจการต่าง ๆ ในจังหวัดลาปาง โดยมี
ปริมาณการรับซื้อรวมมากกว่าร้อยละ 60
3. เก็บข้อมูลราคาที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจริงจากกิจการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในพืน้ ที่จังหวัด
ลาปาง โดยอาศัยปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในการแยกขนาดของกิจการ
4. ดาเนินการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลจากกิจการ A, B, C, D, E, และกิจการ F แล้วดาเนินการหาค่า
ปริมาณความร้อน, ความชื้นของตัวอย่างชีวมวล เพื่อใช้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ ต้นทุน กาไร และความคุ้มค่าใน
การประกอบกิจการ
4.1 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลจากกิจการ A, B, C, D, E, และกิจการ F โดยมีปริมาณการรับซื้อรวม
มากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่จังหวัดลาปาง โดยเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลจากกิจการแต่ละแห่ง ตัวอย่างละ 5 กิโลกรัม
4.2 นาตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลมาหาค่าความร้อน ความชื้น เพื่อใช้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ ต้นทุน
กาไร และความคุ้มค่าในการประกอบกิจการ
4.3 หาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใช้เครื่อง Bomb calorimeter โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1) นาตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลมาทาการผสม (นามาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณไม่เกิน 1 cm.
เพื่อง่ายต่อการ Bomb)
2) ใส่ตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลหลังจากที่ทาการผสมแล้วลงถ้วย Bomb น้าหนักไม่เกิน 0.1000 g
3) ผูกด้ายจุดไฟกับขาเหล็กของชุด Bomb แล้วใส่ถ้วย Bomb ที่ใส่ตัวอย่างลงกับชุด Bomb โดย
ให้ด้ายจุดไฟยื่นลงไปในถ้วย Bomb แล้วนาทั้งชุดใส่ลงในแก้ว Bomb
4) ป้อนน้าหนักของตัวอย่างที่อยู่ในถ้วย Bomb ลงในโปรแกรมของเครื่อง Bomb Calorimeter
5) นาแก้ว Bomb ใส่ลงในเครื่อง Bomb Calorimeter
6) เมื่ อ ท าการ Bomb เสร็ จ แล้ ว จะมีสั ญ ญาณเตื อ นพร้ อ มแสดงค่ า ความร้ อ นของตั ว อย่า ง
เชื้อเพลิงชีวมวลนัน้ ๆ
7) ทาการบันทึกผล และนาแก้ว Bomb ออกจากเครื่อง Bomb Calorimeter
4.4 หาค่าความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลโดยตรง ด้วยการใช้ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) เนื่องจากเป็นวิธีที่
ได้รับการนิยม อีกทัง้ ไม่มคี วามซับซ้อน โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1) นาตัวอย่างเชื้อเพลิง ชีวมวลมาทาการชั่งน้าหนักโดยใช้เครื่องชั่งดิจิตอล แล้วบันทึกน้าหนัก
ก่อนนาเข้าตูอ้ บลมร้อน
2) นาตัวอย่างชีวมวลแต่ละชนิดเข้าตู้อบลมร้อน โดยตั้งอุณหภูมิในการอบที่ 60 ◦Cและนาออกมา
ชั่งน้าหนักดูการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 1 ชั่วโมง จนกว่าชีวมวลตัวอย่างจะแห้งสนิทปราศจากความชื้นและมีมวลคงที่
3) นาตัวอย่างชีวมวลที่ผ่านการอบลมร้อนจนมวลคงที่มาชั่ง แล้วบันทึกผล
4) ดาเนินการวิเคราะห์หาค่าความชื้นมาตรฐานเปียก โดยมีรายละเอียดสูตรการคานวณหา
ความชื้นของชีวมวลแต่ละชนิด ดังนี้
w-d
Mw  (
)  100%
(1)
w
เมื่อ
Mw
คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก (%)
w
คือ มวลของชีวมวลเปียก (kg)
d
คือ มวลของชีวมวลแห้ง (kg)
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5) ดาเนินการเปรียบเทียบค่าความชื้นของชีวมวลแต่ละชนิด และบันทึกผล
5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงความร้อนของชีวมวลแต่ละชนิด ได้แก่ ซังข้าวโพด ขี้เลื่อย เศษไม้ ข้อไม้ไผ่ และแกลบ
โดยใช้เครื่อง Bomb Calorimeter พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด รวมทั้งดาเนินการ
วิเคราะห์หาค่าความชืน้ โดยใช้ตู้อบลมร้อน พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดเช่นกัน
6. ดาเนินการนาข้อมูลเชิงปริมาณจากข้อ 4. และข้อมูลเชิงความร้อนจากข้อ 5. มาวิเคราะห์ปัจจัยในการรับ
ซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล แล้วคานวณต้นทุนในการประกอบกิจการโดยอาศัยปัจจัยในการลงทุนต่าง ๆ ได้แก่ ราคาการรับซื้อ
การขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าแรงงาน พร้อมทั้งคานวณผลกาไรที่ได้จากการประกอบกิจการ
1) เก็บข้อมูลปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากผู้ประกอบกิจการทั้งหมด 6 กิจการ ได้แก่
กิจการ A, B, C, D, E, และกิจการ F โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการโดยตรงและสอบถามให้
ครอบคลุมทั้งกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ โดยใช้ปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งขนาดของกิจการ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ กิจการขนาดใหญ่มีปริมาณรับซื้อชีวมวล > 10,000 ตันต่อปี กิจการขนาด
กลางมีปริมาณรับซิ้อชีวมวล ≤ 1,000 – 10,000 ตันต่อปี และกิจการขนาดเล็กมีปริมาณการรับซื้อ < 1,000 ตันต่อปี
ทั้งนีเ้ พื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
2) นาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลที่บันทึกได้จากการใช้เครื่อง Bomb calorimeter และค่า
ความชื้นที่หาได้จากการใช้ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) มาใช้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ตน้ ทุน กาไร และความคุ้มค่า
ในการประกอบกิจการ
7. จัดทาข้อมูลปัจจัยที่มผี ลต่อการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดลาปาง ในรูปแบบของการเปรียบเทียบให้
เห็นถึงต้นทุน กาไร และความคุ้มค่าของการประกอบกิจการ เพื่อให้แต่ละกิจการที่รับซื้อเชื้อเพลิง ชีวมวลนาไป
ปรับใช้ให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างคุ้มค่ า และเป็นการส่งเสริมกิจการทางด้านพลังงานทดแทน อีกทั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับต่อยอดงานวิจัยในเรื่องต่อไป
8. นาเสนอข้อมูลที่ได้ให้กับผู้ ประกอบกิจการรับซื้อเชื้อเพลิง ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานใน
จังหวัด
ลาปาง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบกิจการ
1) นาเสนอข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยให้กับผู้ประกอบรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล โดยส่งข้อมูลงานวิจัย
ไปยังสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ทางสานักงานให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลในโอกาสที่มี
การเรียกประชุมแผนผู้ประกอบการ
2) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบกิจการในแต่ละแห่ง
3) นาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบกิจการแต่ละแห่งมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
9. สรุป รายงานผลงานวิจัยและนาเสนอผลงาน

ผลการศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคารับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดลาปาง ได้มีการสารวจ สอบถามข้อมูล
พื้นฐานของกิจการที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล และเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อนามาศึกษาหาค่าความร้อน
ค่าความชื้น และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีขอบเขตการศึกษากิจการที่มี
การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลมากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณชีวมวลทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดลาปาง มีกิจการที่ศึกษา
ทั้ ง หมด 6 กิ จ การ โดยก าหนดให้ เป็ น กิ จ การ A, B, C, D, E และกิ จ การ F โดย แต่ล ะกิ จ การตั้ง อยู่ใ นเขตพื้ น ที่
จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาแสดงดังต่อไปนี้
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1. ผลการศึกษาปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการในพื้นที่จังหวัดลาปาง
จากการศึกษาข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดของกิจการที่มกี ารซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล พบว่า ชีวมวล
ที่มีการรับซื้อในพืน้ ที่จังหวัดลาปาง มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ซังข้าวโพด ขีเ้ ลื่อย ไม้ชพิ ข้อไม้ไผ่ และแกลบ สามารถแบ่ง
ปริมาณชีวมวลแต่ละชนิดของกิจการต่าง ๆ ได้ ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ปริมาณเชือ้ เพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการในพื้นที่จังหวัดลาปาง
จากภาพที่ 1 แสดงถึงสัดส่วนปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการในพื้นที่จังหวัดลาปาง จะเห็นได้ว่า
กิจการที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลหลายชนิดคือ กิจการ A และ กิจการ B ซึ่งมีปริมาณเชือ้ เพลิงชีวมวล 50,000 ตัน
และ 20,627 ตัน ตามลาดับ กิจการ A มีการแบ่งสัดส่วนปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด ได้แก่ ซังข้าวโพด ขีเ้ ลื่อย
ไม้ชิพ และข้อไม้ไผ่ มีปริมาณ 14,545 ตัน 2,268 ตัน 2,561 ตัน 1,253 ตัน ตามลาดับ กิจการ B มีการแบ่งสัดส่วน
ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด ได้แก่ ซังข้าวโพด ขี้เลื่อย ไม้ชิพ และข้อไม้ไผ่ มีปริมาณ 15,000 ตัน 12,630 ตัน
10,370 ตัน 12,000 ตัน ตามลาดับ กิจการ C รับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล 2 ชนิดได้แก่ ซังข้าวโพด และแกลบแบ่งสัดส่วน
ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลคือ 1,314 ตัน และ 4,599 ตัน ตามลาดับ กิจการ D ,E และกิจการ F รับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล
เพียงชนิดเดียว ซึ่งกิจการ D มีไม้ชพิ ปริมาณ 600 ตัน กิจการ E มีไม้ชพิ ปริมาณ 480 ตัน ส่วน กิจการ F มีปริมาณขี้
เลื่อย 4,320 ตัน
2. ผลการเปรียบเทียบค่าความชื้นขณะที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลและความชื้นขณะที่มีการส่ง
ขายเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการ
จากการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลของกิจการแต่ละแห่ง โดยเลือกเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลขณะที่มี
การรั บ ซื้ อ จากเกษตรกรตั ว อย่ า งละ 5 กิ โ ลกรั ม และเก็ บ ตั ว อย่ า งเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลขณะที่ มี ก ารส่ ง ขายไปยั ง
ภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างละ 5 กิโลกรัม เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าความชื้นโดยใช้ตู้อบลมร้อน สามารถเปรียบเทียบ
ค่าความชื้นขณะที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลและความชื้น ขณะที่มีการส่งขายเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการ
ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าความชื้นขณะที่มกี ารรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล และ
ความชื้นขณะที่มกี ารส่งขายเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการ
จากภาพที่ 2 แสดงถึงเปรียบเทียบค่าความชื้นขณะที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลและความชื้นขณะที่มี
การส่งขายเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการ จะเห็นได้ว่า เมื่อกิจการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลมาจากเกษตรกรแล้ว แต่
ละกิจการมีวิธีการลดปริมาณค่าความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น การตากเชื้อเพลิงชีวมวลไว้กลางแจ้ง การใช้
เครื่องดูดความชืน้ จากชีวมวล การลดปริมาณความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวลจะทาให้เหมาะสมกับการนาเชื้อเพลิงชีวมวลไป
ใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนของภาคอุตสาหกรรม
3. ผลการศึกษาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละกิจการ
จากการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการขณะที่มีนาส่งขายไปยังภาคอุตสาหกรรม ได้นามา
วิเคราะห์หาค่าความร้อนโดยใช้เครื่อง Bomb Calorimeter เพื่อเปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด
ของกิจการ A, B, C, D, E และกิจการ F ตามลาดับ สามารถเปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละ
กิจการ ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดของกิจการ
จากภาพที่ 3 แสดงถึงการเปรียบเทีย บค่าความร้ อนของเชื้อเพลิง ชีวมวลแต่ละชนิดของกิจการ ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กับภาพที่ 2 ในขณะที่คา่ ความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลต่า ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลจะมีค่าสูงขึ้น
และในขณะที่เชื้อเพลิงชีวมวลมีคา่ ความชื้นสูง ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลจะมีคา่ ต่า
4. ผลการศึกษาต้นทุนที่ใช้ในการดาเนินกิจการ
จากการศึกษาสารวจข้ อมู ล ของกิจการที่ รับซื้อ เชื้อ เพลิ งชีว มวล การหาค่ า ความร้ อ นและความชื้นของ
เชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด ราคาการรับซื้อ ระยะทางระหว่างกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมที่ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ค่าไฟฟ้ารายเดือน และค่าแรงงาน สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่ใช้ในการดาเนินกิจการได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ต้นทุนที่ใช้ในการดาเนินกิจการ
ชนิด
กิจการ กิจการ A
กิจการ B กิจการ C
ราคา
3,679,200
รับซื้อ
แกลบ
ราคา
ขนส่ง
ราคา
6,399,800 7,500,000
ซัง
รับซื้อ
ข้าวโพด ราคา 417,973.97 824,735.22
ขนส่ง
ราคา
1,134,000
6,315,000
ขี้เลื่อย
รับซื้อ

กิจการ D
-

กิจการ E
-

กิจการ F
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,944,000
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ชนิด

กิจการ กิจการ A
ราคา
64,787.67
ขนส่ง
ราคา
1,408,550
รับซื้อ
ไม้ชิพ
ราคา
74412.20
ขนส่ง
ราคา
626,500
รับซื้อ
ไม้ไผ่
ราคา
36,267.44
ขนส่ง
593,441.28
รวมค่าขนส่ง
9,568,850
รวมค่ารับซื้อ
186,000
ค่าไฟฟ้า
756,000
ค่าแรงงาน
รวม
11,104,291.28

กิจการ B
693,861.17

กิจการ C
-

กิจการ D
-

กิจการ E
-

กิจการ F
1,913,142.80

5,185,000

-

300,000

240,000

-

569957.47

-

53,394.82

212,571.52

-

6,000,000

-

-

-

-

662,110.14

-

-

-

-

2,750,664
53,394.82 212,571.52 1,913,142.80
25,000,000 3,679,200 300,000
240,000
1,944,000
156,000
60,000
42,000
36,000
54,000
378,000
108,000
216,000
52,000
216,000
25,534,000 3,847,200 558,000.82 540,571.52 4,127,142.8

จากตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนที่ใช้ในการเดินกิจการ คานวณได้จาก ราคาการรับซื้อ ราคาขนส่ง ค่า
ไฟฟ้า และค่าแรงงาน จะพบว่ากิจการที่มีต้นทุนสูงที่สุด คือ กิจการ B สูงถึง 25,534,000 บาท กิจการ A, C, D, E
และ กิจการ F มีต้นทุนดังนี้คือ 11,104,291.28 บาท 3,847,200 บาท 558,000.82 บาท 540,571.52 บาท และ
4,127,142.8 บาท ตามลาดับ
5. ผลการวิเคราะห์ราคาการขายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับภาคอุตสาหกรรม
จากการศึ ก ษาส ารวจปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลและความชื้ น ของเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลขณะที่ ส่ ง ขายให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม สามารถวิเคราะห์ราคาการขายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ดังตารางที่ 3

กิจการ E

กิจการ F

ซังข้าวโพด

แกลบ

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ราคาการขายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับภาคอุตสาหกรรม
ชนิด
กิจการ กิจการ A
กิจการ B
กิจการ C
กิจการ D
ปริมาณ
4,599
ความชื้น
1.82
ราคา/
5,000
ตัน
ราคา
22,995,000
ปริมาณ 14,545
15,000
1,314
ความชื้น 3.92
23.39
18.38
ราคา/
850
950
200
ตัน
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ไม้ไผ่

เศษไม้

ขี้
เลื่อย

ชนิด

กิจการ
ราคา
ปริมาณ
ความชื้น
ราคา/
ตัน
ราคา
ปริมาณ
ความชื้น
ราคา/
ตัน
ราคา
ปริมาณ
ความชื้น
ราคา/
ตัน
ราคา

รวม

กิจการ A
12,363,250
2,268
16.29

กิจการ B
14,250,000
12,630
10.58

1,000

1,000

1,250

2,268,000
2,560
7.95

12,630,000
10,370
7.29

5,400,000
600
8.49

480
25.03

1,000

1,500

1,000

1,250

2,560,000
1,253
7.08

10,370,000
12,000
4.38

600,000

600,000

1,000

1,300
23,257,800 600,000

600,000

1,253,000 15,600,000
18,445,250 58,035,000

กิจการ C
262,800

กิจการ D

กิจการ E

กิจการ F
4,320
29.09

5,400,000

จากตารางที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ราคาการขายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้การคานวณ
เทียบค่าความชื้นตามเกณฑ์ราคาที่ภาคอุตสาหกรรมได้กาหนด และหาผลคูณของปริมาณชีวมวลแต่ละชนิดกับราคา
ตามเกณฑ์ จะได้ราคาขายชีวมวลแต่ละชนิด จะเห็นได้ว่า กิจการที่มีการรับซื้ อชีวมวลหลากหลายชนิด จะมีรายได้
เยอะกว่ากิจการที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเพียงชนิดเดียว
6. ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนกิจการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล
จากผลการศึกษาต้นทุนที่ใช้ในการดาเนินกิจการและราคาการขายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับภาคอุตสาหกรรม
พบว่า กิจการ B ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่สุด คือ 32,501,000 บาท กิจการ C ได้รับผลตอบแทนสูงเป็นอันดับ
สอง คือ 19,410,600 บาท ส่วนกิจการ A, F, D และกิจการ E ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน คือ 7,340,958.72
บาท 1,272,857.2 บาท 59,428.48 และ41,999.18 บาท ตามลาดับ

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคารับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ค่าความชื้น
การขนส่ง ต้นทุนที่ใช้ในการดาเนินกิจการ และผลตอบแทนที่จะได้รับ กิจการที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่
จังหวัดลาปางไม่ได้ทาการวัดค่าความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลในขณะที่รับซื้อทาให้น้าหนักของเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นผลพลอยได้ให้กับเกษตร หากกิจการที่รับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลมีการจัดระบบการขนส่งและกระบวนการลด
ความชื้นที่ดีจะพบว่ากิจการจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็น 2 เท่าของเงินลงทุน ทั้งนี้หากผู้ประกอบกิจการมี
การศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคารับซื้อล่วงหน้า และนาไปปรับแนวทางการดาเนินกิจการจะทาให้ได้รับผลตอบแทน
อย่างคุ้มค่า

Proceedings
1541

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการทาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณกิจการ A, B, C, D, E, และกิจการ F ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและ
ตัวอย่างชีวมวลในการทาวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
1. Junginger M, van Dam J, Alakangas E, Virkkunen M, Vesterinen P, Veijonen K.Solutions to overcome barriers
in bioenergy markets in Europe-D2.2. VTT-R-01700-10 February 2010; 56 pp.
2. Alakangas E, Nikolaisen L, Sikkema R, Junginger M. Combined nomenclatures(CN codes) biomass fuels.
EUBIONET III project report, VTT-R-03873-1 February2011; 24 pp.
3. สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง. (2559). สถานการณ์การผลิตพืช 59/60. สืบค้นเมื่อ 4 กรกฏาคม 2560 จาก
http://www.lampang.doae.go.th
4. สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง. (2559). ข้อมูลขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน. สืบค้นเมื่อ 4 กรกฏาคม 2560 ได้จาก
http://smce.doae.go.th/smce1/report/report_svc01.php
5. Junginger M, van Dam J, Alakangas E, Virkkunen M, Vesterinen P, Veijonen K.Solutions to overcome barriers
in bioenergy markets in Europe-D2.2. VTT-R-01700-10 February 2010; 56 pp.
6. Teräs T, Sihvonen M. Wood based bioenergy price indices from FOEX. Forest Energy Monitor 2009; 1:11.

Proceedings
1542

Poster Presentation
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
The relationship between the marketing mixed factors and the car seat
consumption behavior of the consumers in Bangkok
ปัญญา กาลังศิลป์1*
Panya Kamlangsilp1*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุง เทพมหานคร ผู้ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาปัจจั ยส่ว นประสมการตลาดเบาะรถยนต์ข อง
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ทาการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่เคยบริโภค
เบาะรถยนต์ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคเบาะ
รถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยผู้วิจัยได้ เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้ อมู ล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงในรูปแบบของความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตกิ ารวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการหาความสัมพันธ์
ของตั ว แปรที่ ก าหนด เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบ คื อ ( Chi-square-Test )
ผลการศึก ษาพบว่า จากผลศึก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เพศชาย (ร้ อ ยละ 56.5) อายุ 31-40 ปี (ร้ อ ยละ 37.5)
สถานภาพโสด (ร้อยละ 39.8) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(ร้อยละ 63.8) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน(ร้อยละ 34.8) และ
รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 37.8) พฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภค พบว่า เคยบริโภค
เบาะรถยนต์หรือไม่เคย (ร้อยละ 100) บุคคลที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบาะรถยนต์ตนเอง (ร้อยละ 36.5) ความถี่ใน
เปลี่ยนเบาะรถยนต์ ส่วนใหญ่ 1 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 28) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ
46.3) ช่วงเวลาเปลี่ยนเบาะรถยนต์ ส่วนใหญ่ช่วงเช้า (08:00- 12:00 น) (ร้อยละ 43.75) และในการตัดสินใจซื้อเบาะ
รถยนต์สิ่งพิจารณาเป็นอันดับแรก พรีเซ็นเตอร์(ร้อยละ 24) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคเบาะรถยนต์ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสาคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก (xˉ = 3.56,S.D= 1.071 ) ด้านราคามี
ความสาคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก (xˉ = 4.04, S.D= 0.838 ) ด้านการจัดจาหน่าย มีความสาคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก
(xˉ = 3.60,S.D= 1.075 ) ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสาคัญโดยรวมอยูร่ ะดับมาก (xˉ = 3.23,S.D= 1.177 ) ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กั บพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของ
1

สาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 10171

1 Bachelor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration Thong Sook College Bangkok
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ผู้ บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีระดั บนั ยส าคั ญที่ 0.05 ปั จจั ยส่ วนประสมการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิ ตภั ณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, พฤติกรรมการบริโภค

Abstract
This research aims to: 1) to study the marketing mixed factors on the car seat marketing of the consumer in
Bangkok 2) to know consumption behavior on the car seat marketing of the consumer in Bangkok and 3) to study the
relationship between the marketing mixed factors and the car seat consumption behavior of the consumers in Bangkok.
The samples used in this study are the 400 consumers in Bangkok who used to use the car seats. The questionnaire
was used to collect the data collected. It was divided into three parts: part 1 is the general information of the samples,
part 2 is the car seat consumption behavior of the consumers in Bangkok and part 3 is the marketing mixed factors
relating to the car seat consumption behavior of the consumers in Bangkok. The data were analyzed by descriptive
statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics used for the analysis was Chi-squareTest.
The research results were as follows: Most of the samples were from men (56.5%), age: 31-40 years old
(37.5%), marital status: single (39.8%), education: Bachelor’s degree (63.8%), career: employee (34.8%) and
income: 10,000-20,000 baht (37.8%).
The car seat consumption behavior of the consumers found that they used to use the car seat (100%). The
motivation influenced by an individual factor (36.5%). The frequency for changing their car seat is once a year (28%).
Spending an average is 30,001-40,000 Baht each time. The time for changing the car seat is 8-12 am. (43.75%).
The prior decision factor of buying behavior is the presenter (24%). The marketing mixed factors related to the car seat
consumption behavior found that all the sides were at the high level: the product (xˉ = 3.56, S.D= 1.071), the price
(xˉ = 4.04, S.D= 0.838), the distribution (xˉ = 3.60, S.D= 1.075) and the marketing promotion (xˉ = 3.23, S.D= 1.177).
Hypothesis test revealed that the demographic factors did not associate with the car seat consumption
behavior of the consumers in Bangkok at the statistical significance level 0.05. The marketing mixed factors: the
product, the price, the distribution and the marketing promotion associated with the car seat consumption behavior
of the consumers in Bangkok at the statistical significance level 0.05.
Keywords: The marketing mixed factors, Consumption behavior
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บทนา
ภาพรวมตลาดเบาะรถยนต์เมืองไทยปี 2556 จะเกิดการแข่งขันรุนแรงขึน้ กว่าที่ผ่านมา หลังจากวิกฤตการเงิน
และเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ค่ายผู้ผลิตเบาะรถยนต์หลายแบรนด์จะเข้ามาทาตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทย ทาให้การแข่งขั นตลาดเบาะรถยนต์เมืองไทยจากนี้ไปจะทวี
ความรุนแรง จากการศึกษาถึงสภาพการณ์การตลาดและการแข่งขันในปัจจุบันจะพบว่ามีผู้ผลิตจานวนมากทั้งที่เป็น
ผู้ผลิตรายใหญ่ ต่างประสบปัญหาเรื่องการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสื่อสารผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคไม่ชัดเจน
ทาให้ต้องมีการรีลอนซ์สินค้า และปรับตาแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่างประสบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และยอดขาย ทาให้
ต้องยุติการผลิต ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาทาตลาดเบาะรถยนต์ ซึ่งประสบผลสาเร็จด้านยอดขายและการ
สื่อสารต่อผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าตลาดเบาะรถยนต์ ยังมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ
ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนในด้านการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์และสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เข้าใจถึง
ความแตกต่างของแต่ละผลิตภัณฑ์และคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์นนั้ ด้วย
ดังนัน้ การวิจัยฉบับนี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับบริษัทผู้ผลิตเบาะรถยนต์ ในการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และยังสามารถนามาปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดต่าง ๆ การแข่งขันและ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาวิจัยทางด้านการตลาด และ
ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจเบาะรถยนต์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนงานด้านการสื่อสารการตลาดด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน (ถ้ามี)
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. ระดับการศึกษา
5. สถานภาพ
6. อาชีพ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. การจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด
ภาพ
1 กรอบแนวคิด
(Promotion)

พฤติกรรมการบริโภคยางรถยนต์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1. บุคคลที่มอี ทิ ธิพลในการซื้อ
2. ความถีใ่ นการซื้อ
3. ค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ
4. ช่วงเวลาเปลี่ยนเบาะรถยนต์
5. การตัดสินใจซื้อเบาะรถยนต์
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สมมุติฐาน
1.ปัจ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับ การศึก ษา สถานภาพ อาชีพ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเบาะรถยนต์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ประชากรวั ยท างานในเขตกรุ ง เทพมหานครมี จ านวน 2,825,630 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย,2559) จึงใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง
ของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่นประมาณ 95% (Yamane. 1967, หน้า100) เพื่อหาจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Stratified Random Sampling) ผู้ ศึก ษาได้ อ อกแบบมาเพื่อ ทาการเก็ บข้ อ มู ล ใน
ภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งตั ว อย่ า งมี ร ะบบ (Systematic) หรื อ Simple Random
Sampling)
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคยางรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภท
อัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลที่รวบรวมได้จะดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ รรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean)
ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การทดสอบค่าไคสแควร์

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลศึกษา จานวน 400 ตัวอย่าง พบว่า เพศ ชาย(ร้อยละ 56.5) อายุ 31-40ปี (ร้อยละ 37.5) สถานภาพ
โสด(ร้อยละ 39.8) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(ร้อยละ 63.8) อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน(ร้อยละ 34.8) และรายได้
ต่อเดือน 10,000-20,000บาท(ร้อยละ 37.8)
2. พฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภค
พฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภค พบว่า เคยบริโภคเบาะรถยนต์หรือไม่ เคย(ร้อยละ 100)
บุคคลที่อทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบาะรถยนต์ ตนเอง (ร้อยละ 36.5) ความถี่ในเปลี่ยนเบาะรถยนต์ ส่วนใหญ่1 ครัง้ /ปี
(ร้อยละ 28) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 46.3) ช่วงเวลาเปลี่ ยนเบาะรถยนต์
ส่วนใหญ่ช่วงเช้า (08:00- 12:00 น) (ร้อยละ 43.75) และในการตัดสินใจซื้อเบาะรถยนต์สิ่งพิจารณาเป็นอันดับแรก
พรีเซ็นเตอร์ (ร้อยละ 24)
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4. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์
ปั จจั ยส่ วนประสมการตลาด ที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บพฤติ กรรมการบริ โภคเบาะรถยนต์ ดั งนี้ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
มี ค วามส าคั ญ โดยรวมอยู่ ร ะดั บ มาก (xˉ = 3.56, S.D = 1.071 ) ด้ า นราคา มี ค วามส าคั ญ โดยรวมอยู่ร ะดั บมาก
(xˉ = 4.04, S.D = 0.838 ) ด้านการจัดจาหน่าย มีความสาคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก (xˉ = 3.60,S.D= 1.075 ) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีความสาคัญโดยรวมอยูร่ ะดับมาก (xˉ = 3.23, S.D = 1.177 )
5. การทดสอบสมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 เพราะ จากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค กล่าวถึง การหาคาตอบให้กับ
คาถามที่ว่า ใครเป็นลูกค้า ความต้องการของลูกค้าคืออะไร ซื้ออย่างไร ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร และปฏิกิริยาของลูกค้าที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ประเภทนี้ตามปกติแล้วมีประโยชน์จากัด เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ แต่ก็สามารถทาให้รู้กว้าง ๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคมากขึ้น การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ต้องอาศัยวิชา
แขนงอื่นมาพิจารณา เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา และมนุษย์วิทยา เป็นต้น จากกล่าวขั้นต้น ลักษณะประชากรศาสตร์
อาจจะมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน ทาให้ไม่มีความแตกต่างทาให้ความสัมพันธ์ไม่มี
2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด จาหน่าย ด้านการส่ง เสริ ม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุง เทพมหานครอย่างมีระดั บ
นัยสาคัญที่ 0.05
- ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีระดั บ
นัยสาคัญที่ 0.05 เพราะว่า การส่งเสริมการตลาด (Integrated Marketing Communication) เป็น กระบวนการของการ
พัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจ กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือการที่มุ่ง
สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของธีรพัฒน์ แสงนวกิจ (2554) [1] ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และราคา ที่มีต่อพฤติกรรมการซือ้ น้าชาเขียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และราคา ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อน้าชาเขียว
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยบริโภคน้า
ชาเขียว จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อน้าชาเขียวเพื่อความอร่อย รองลงมาคือ ดื่มเพื่อ
สุ ข ภ า พ ผู้ บ ริ โ ภ ค พ บ เ ห็ น แ ล ะ ซื้ อ น้ า ช า เ ขี ย ว ยี่ ห้ อ โ อ อิ ชิ บ่ อ ย ที่ สุ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ ยี่ ห้ อ ยู นิ ฟ
ซึ่งผู้บริโภคซื้อน้าชาเขียวเฉลี่ย 2 ขวดต่อครั้ง โดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีแนวโน้มการซื้อซ้าในระดับปานกลาง
ส าหรั บผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า เพศที่ แ ตกต่า งกั น มีพ ฤติก รรมการซื้ อ น้าชาเขี ย วไม่แ ตกต่า งกั น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้าชาเขียว
ด้านปริมาณการซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์และปริมาณการซื้อในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิตทิ ี่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านโฆษณาและด้านราคา สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
ซื้อน้าชาเขียว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ง เสริ ม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีระดั บ
นัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของรังสิมา พรชนก กฤษณรุ่งเรือง (2555) [2] ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟไอเฟิร์มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการ
วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในส่วนผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟไอเฟิร์ม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่บริโภคเครื่องดื่มน้าผลไม้ผ สม
แอล-คาร์นทิ ีนตรายูนฟิ ไอเฟิร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในส่วน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ ด้ า นประโยชน์ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพ ด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ และด้ า นตราสิ น ค้ า มีค วามสั ม พั น ธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์ (ครั้งต่อสัปดาห์), ด้านจานวนที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ขวดต่อครั้ง) และ
ด้านมูลค่าที่ซื้อในแต่ละครั้ง (บาทต่อครั้ง ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่า ส่วนปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟไอเฟิร์ม ในด้านความถี่ในการซื้อต่อ
สัปดาห์ (ครัง้ ต่อสัปดาห์) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าเหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซื้อเครื่องดื่มน้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟ
ไอเฟิ ร์ม มากที่ สุ ด คื อ ดื่ม เพื่อ ดั บกระหาย รองลงมาคือ ดื่ม เพราะรสชาติอร่ อ ย ดื่ม เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ดื่มเพราะตามกระแสความนิยม และดื่มเพราะเหตุผลอื่น ๆ เช่น อยากลอง ตามลาดับ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนามาเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวโออิชแิ ละเครื่องดื่มชาเขียวยูนฟิ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้
จากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์และปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค จึงสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและ
บริการให้เหมาะสมได้ โดยผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึก ษาพบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีอ ายุ ระหว่า ง 31 – 40 ปี มีรายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น
10,000-20,000 บาท มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และสถานภาพโสด ทาให้บริษัทผู้ผลิตเบาะ
รถยนต์ ควรจะมุ่งทาการตลาดและมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มคี วามสนใจใน
เบาะรถยนต์ และมีกาลังซือ้ ด้วยการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนี้
2.ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่รับนิยม
โดยโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS หรือ รถไฟฟ้า MRT ด้ า นราคา ที่ ชอบมากที่ สุ ด ดั ง นี้ ได้ รับเป็ น ของแถม ด้ า นการจัด
จาหน่าย ต้องเป็นพนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อม การสื่อสารการตลาด ให้ความรู้ผ่านบทความต่าง ๆ ด้านการตลาด
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ทางตรง เป็นส่งจดหมายเชิญร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มยอดขาย ขยายการตลาดและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1.ในงานวิจัยครั้งต่อไป จึงควรที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดย
อาจจะศึกษาเป็นภาค แล้วนามาเปรียบเทียบกัน เพราะปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ก็มีส่วนที่ทาให้พฤติกรรมการบริโภค
ของผู้บริโภคแตกต่างกันได้
2. ควรเลือกศึกษาเฉพาะเบาะรถยนต์ย่หี ้อใดยี่ห้อหนึ่ง เพื่อไม่ให้การศึกษากว้างเกินไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร. วศิน พรหมพิทักษ์กุล
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการวิทยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้กาลังใจในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง
1. ธีรพัฒน์ แสงนวกิจ. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และราคา ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อน้าชาเขียวของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ; 2554.
2. รังสิมา พรชนก กฤษณรุ่งเรือง. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นทิ ีนตรายูนฟิ ไอเฟิร์มของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ; 2555.
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ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Factors influencing the morale in job performance of the staffs of bus line 77th,
Bangkok mass transit authority
ธันยพร จันมนตรี1*
Thanyaporn Ganmontree1*
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จานวนทั้งสิ้น 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ใช้ ส ถิ ติ แ บบพรรณนา โดยการวิ เ คราะห์ แ จกแจงความถี่ และค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test , F - test One – Way ANOVA และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียรสัน( Pearson ‘ s Correlation Coefficient ) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.6 อายุ 26-30 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.4 สถานภาพโสด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.5 ระดั บการศึก ษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้5 -10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.5 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยระดับการศึกษาและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยมีผลในทิศทางบวกอยู่ระดับต่า
คาสาคัญ: ขวัญและกาลังใจ, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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Abstract
This research aims: 1) to study the morale in job performance of the staffs of Bus Line 77th, Bangkok Mass
Transit Authority 2) to study the job performance of the staffs of Bus Line 77th, Bangkok Mass Transit Authority
and 3) to study the factors influence the job performance of the staffs of Bus Line 77th, Bangkok Mass Transit
Authority. The samples were the 94 staffs of Bus Line 77th, Bangkok Mass Transit Authority. The research
instrument was a questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage,
mean and standard deviation. To analyze the hypotheses testing used T-test, F-test, One-Way ANOVA, LSD and
Pearson’s Correlation Coefficient.
The research results were as follows: Most of the samples were from women (60.6), age: 26-30
years old (40.4%), marital status: single (58.5%), education: under diploma and diploma (50%), length of
employment: 5-10 years (43.6%) and income: 10,000- 20,000 baht (36.2). The overall opinion of the staffs
toward the morale in job performance of the staffs of Bus Line 77th, Bangkok Mass Transit Authority was at a high
level (mean 3.5). The different personal demographics: gender, age, marital status and length of employment
influence the morale in job performance of the staffs of Bus Line 77th, Bangkok Mass Transit Authority. It did not
differ statistically significance at the .05 level. The different personal demographics; education and income influence
the morale in job performance of the staffs of Bus Line 77th, Bangkok Mass Transit Authority in statistically
significance at the .05 level. The job performance influences the morale in job performance of the staffs of Bus Line
77th, Bangkok Mass Transit Authority in statistically significance at the .05 level. The result showed a medium
positive correlation.
Keywords: Morale, Bangkok mass transit authority

บทนา
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดย่อมมีคู่แข่งจานวนมากที่ก่อตัวขึ้นและ
ก้าวเข้ามาขอส่วนแบ่งในตลาดองค์การใดก็ตามที่ไม่พร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ถาถมเข้าใส่แทบจะทุกชั่วโมง
ย่อมก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและอาจทาให้องค์การนัน้ ๆ ล้มหายตายจากไปในตลาดแห่งการแข่งขันเอาได้งา่ ย ๆ
ส่วนองค์การที่ก้าวทันกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันยุคใหม่นั้นก็อาจจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาในตลาดใน
ชั่วข้ามคืนและได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดมหาศาล สินค้าสมัยใหม่ที่จะสามารถสนองต่ อความต้องการของลูกค้านั้น
เป็นสินค้าที่สร้างความแตกต่าง ไม่เหมือนใคร การที่องค์การจะสามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและ
แตกต่างได้นั้นจาต้องอาศัยบุคลากรที่มคี ุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ฉะนั้นบุคลากรจึงเป็นปัจจัยหลักสาคัญที่จะเป็น
ผู้สร้างสรรค์และขับเคลื่อนขบวนการผลิตที่มีคุณภาพเหล่านั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงถือว่าเป็นทรัพยากรหลักและสาคั ญ
องค์การใดก็ตามที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อขบวนการผลิตเป็นขบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจนทาให้ผลผลิต
ปลายทางนั่นคือตัวสินค้าเองมีคุณภาพตามไปด้วย ทรัพยากรมนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สาคัญและมีความเกี่ยวข้องทุก
ด้านขององค์กร โดยเป็นผู้ควบคุมระบบการทางานอื่น ๆ ทั้งหมด ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่องค์การธุรกิจต้อง
พิจารณาและให้ความสาคัญเป็นอันดั บแรกแม้ว่าจะมี การน าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมั ยมาใช้ก็ ตาม แต่การที่
จะดาเนินกิจกรรมหรือให้บริการให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพช่วย
ควบคุมการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เช่นกัน (รมย์ชาลี สุวรรณชัยรักษ์, 2550)
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การบริหารงานทั่วไปที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ ที่ตั้งไว้ โดยการใช้ทรัพยากรการ
บริหารพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย คน (Men) เงิน (Money) วัสดุส่งิ ของ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งนักบริหาร
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุด คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ทาให้งานสาเร็จหรือล้มเหลว มีประสิทธิภาพสูงหรือ
ต่าย่อมขึ้นอยู่กับคน บุคคลที่มีขวัญดีจะมีพฤติกรรม เช่น มีความกระตือรือร้นที่จะทางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
มีแรงจูงใจและสนใจในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็
โดยการที่องค์การได้สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้เกิดขึ้น กาลังใจที่ดีจึงเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง
เพราะขวัญและกาลังใจดีย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ขวัญกาลังใจจึงเป็นหัวใจของการบริหารงาน
การที่จะทาให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีแรงจูงใจหรือขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่เกื้อกูลในการปฏิบัติงาน ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการทาง
การศึกษา จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อการทางาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทางานด้วยความกระตือรือร้น
และด้ วยความสมั ครใจ หรือมีขวั ญก าลั งใจในการทางาน ทาให้ องค์ การบรรลุ เป้ าหมายและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ขวัญกาลังใจเป็นสิ่งสาคัญต่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคน คนที่มีความรู้
ความสามารถสูง รวมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องใช้อย่างดีและเพียงพอก็ยังไม่เป็นหลักประกันได้ว่าผลงานที่ได้รับจะมีคุณภาพ
และปริมาณสูงสุดดังที่คาดหวังไว้ ขวัญของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงมีความสาคัญต่อการทางาน นอกจากนัน้ ยังก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมใจในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้บุคคลมีระเบียบวินัย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกา
ขององค์การ มีความคิดที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแต่ละตาแหน่งก็มีขวัญและกาลังใจที่แตกต่างกัน
ขวัญและกาลังใจเป็นพลังที่จะผลักดันให้คนทางานด้วยความกระตือรือร้นและสมัครใจ ในสภาพปัจจุบัน พนักงานสายการ
เดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระงาน ทาให้มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป (อรุณี สุมโนมหาอุดม, 2542) เช่น ทางานไม่ทันเวลา ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ของตนเอง ขาดการทางานเป็นทีม ขาดความใส่ใจในการทางาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความรักความสามัคคีภายใน
องค์การ ขาดขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัตงิ าน ด้วยเหตุนใี้ นทุกๆองค์การธุรกิจจึงได้มีการหาวิธีการต่าง ๆ และหากล
ยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของตนเองให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เพื่อให้มีการทางานเป็นไปในทิ ศทาง
เดียวกันตามที่องค์การได้คาดหวัง แต่หากองค์กรใดไม่มีการสร้างแรงจูงใจและสนองความต้องการของบุคลากรจนไม่
สามารถทาให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถของตนเพื่อองค์การ องค์การนั้นก็จะมีข้อเสียเปรียบในการแข่งขันและเป็นการ
ยากที่องค์กรจะประสบความสาเร็จได้ดี จึงสามารถกล่าวได้ว่าความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินธุรกิจต่าง ๆ
ย่อมเป็นผลมาจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญ ในทางกลับกันหากพนักงานขาดความตัง้ ใจและความกระตือรือร้นใน
การทางาน ส่งผลต่อการทางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542) ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหากต่อ
องค์การไม่วา่ จะเป็นแง่ของผลผลิตขององค์การหรือการพัฒนาองค์การเป็นต้น
ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสาคัญ ในศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บัติหน้าที่ของ
พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว จะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรที่จะได้ทราบถึงระดับความสาคัญของแต่ละปัจจั ยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงาน
สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ในด้านทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัตงิ านของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของ
พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
1. ด้านลักษณะของงาน
2. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
3. ด้านสภาพการทางาน
4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
5. ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ
6. ด้านลักษณะค่าตอบแทน
จากแนวคิดของ Nozomu (1993) [5]

การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ด้านความสามารถหลัก
- ด้านความสามารถในการจัดการ
- ด้านความสามารถในการทางาน
จากแนวคิดของ McClelland, D.C. (1973)
[4]

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
สมมุตฐิ าน
1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างที่มผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่าง
2. การปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีจานวน 122 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มาจากการคานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 จะได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 94 คน
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Stratified Random Sampling) ผู้ ศึก ษาได้ อ อกแบบมาเพื่อ ทาการเก็ บข้ อ มู ล ใน
ภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างตัวอย่าแบบ Simple Random Sampling
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่2 การปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภท
อัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ขวั ญ และกาลัง ใจในการปฏิบัติห น้าที่ ของพนัก งานสายการเดิ นรถที่ 77 องค์ ก ารขนส่ งมวลชน
กรุงเทพเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชั้น โดยมีระดับการประมาณค่า
เป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean)
ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบ ค่ าสถิติ t-test , F-test One–Way ANOVA
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson ‘s Correlation Coefficient )

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 อายุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 สถานภาพโสด
คิดเป็นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2
2. การปฏิบัตงิ านของพนักงาน สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานของพนักงาน สายการเดิน รถที่ 77 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ด้านความสามารถหลัก อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการทางาน อยู่ใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านความสามารถในการจัดการ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.2 ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
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กลุ่ ม ตั ว อย่า งมีค วามคิ ด เห็ น ต่อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิบัติห น้า ที่ ข องพนั ก งานสายการเดิ น รถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ ค่าเฉลี่ย 3.70 รองลง คือ ด้านสภาพการทางาน ค่าเฉลี่ย
3.64 และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านลักษณะของงาน ค่าเฉลี่ย 3.21
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ปัจจัยส่วนบุคคล

t-test

F-test

Sig

อายุ

0.214

0.528
0.93

สถานภาพ

0.278

0.758

ระดับการศึกษา

1.331

0.026*

ระยะเวลาในการทางานในองค์กร

0.614

0.654

0.411

0.046*

เพศ

0.634

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 1 สรุปดังนี้
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.528
ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพศแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสาย
การเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐ านด้ ว ยค่ า F-test ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 พบว่ า อายุ มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.93
ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าอายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 3 สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.758
ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐ านที่ 4 ระดั บการศึก ษาแตกต่า งกั น มีผ ลต่อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิบัติห น้า ที่ ข อง
พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 5 ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.654 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่า งกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่าระดั บนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ก ารปฏิบัติง านของพนั ก งานกั บขวั ญ และก าลั งใจในการปฏิบัติห น้ า ที่ ข องพนั ก งาน
สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
Correlation
Sig
ระดับผล
ด้านความสามารถหลัก

0.037

0.523

ไม่มผี ล

ด้านความสามารถในการจัดการ

0.059

0.302

ไม่มผี ล

ด้านความสามารถในการทางาน

0.350

0.000*

มีผลระดับปานกลาง

0.178

0.002*

มีผลระดับต่า

รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 สรุปดังนี้
ทดสอบสมมติฐานที่ 7 การปฏิบัตงิ านของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถหลักกับขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.523
ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถหลักไม่ มี
ผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการปฏิบัตงิ านของพนักงานในด้านความสามารถในการจัดการกับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ
0.302 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถใน
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การจัดการไม่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถในการทางานกับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.35 แสดงว่า การปฏิบัติงานของ
พนักงานในด้านความสามารถในการทางานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลในทิศทางบวกอยูร่ ะดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนั ก งานสายการเดิ น รถที่ 77 องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ พบว่า มีค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.002 ซึ่ ง น้อ ยกว่า ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.178 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยมีผลในทิศทางบวกอยู่ระดับต่า

อธิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ค่าความสาคัญอยู่ ในระดับมาก เนื่องจากมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน มีความ
รับผิดชอบ ทาให้ประสิทธิภาพของการทางานสาเร็จเป็นไปตามที่คาดหวัง และทาให้มีความรู้สึกที่ดี และมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและความเจริญเติบโตขององค์การในการดาเนินกิจการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีการชีแ้ จงต่อพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถึงเรื่อง ทาให้พนักงานสายการเดิน
รถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบ ทาให้
ประสิทธิภาพของการทางานสาเร็จเป็นไปตามที่คาดหวัง และทาให้มีความรู้สกึ ที่ดีต่อความมั่นคงของในการทางาน จึง
ทาให้พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้ให้
พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็น
ในด้านต่าง ๆ นั้นเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อยู่
ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจากการที่ผู้บริหารให้ความสาคัญจึงทาให้พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เกิดมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่อหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญเดช วีระกุล
(2553) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ 5 และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น
ภูมิภาคที่ 5 จานวน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านโอกาส ความก้าวหน้า ด้านความสาเร็จในการ
ทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูล ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และด้าน
ความรู้สึกมั่นคงในการทางาน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพการสมรส ตาแหน่ง และ
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ระยะเวลาการรับราชการ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านลักษณะงาน ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้
การยอมรับนับถือ ด้านความรู้สึกมั่นคงในการทางาน ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ด้านโอกาส
ความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางาน และด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล สาหรับขวัญในการปฏิบัติงานในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดั บมาก
เช่นกัน
2. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการปฏิบัตงิ านของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี วามคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานของพนักงาน สายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35เนื่องจากหน้าที่ของสังคม เป็นรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลับกลุ่มสังคม หน้าที่ของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู สีนิล (2552)
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ ก ารศึกษาพระนครศรี อ ยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณี ศึก ษา: โรงเรี ย นวัด ลาดระโหง โรงเรี ย นวัดทาใหม่
โรงเรียนวัดศรีภวังค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพัฒนารวมทั้งการทดลองและประเมินแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดทาใหม่ โรงเรียนวัดศรีภวังค์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
บันทึกการบรรยาย แบบสอบถาม แบบบันทึก การสนทนากลุ่ม คู่มือแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของ โรงเรียนขนาดเล็ก และแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสาร หลักฐานที่ปรากฏ การรับฟัง
การบรรยาย การสนทนากลุ่ม การสอบถาม การสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ขาดครู ขาดสื่อสิ่งอานวย ความสะดวก ขาดการบริหารที่เป็นระบบ
โดยเฉพาะขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลทาให้ การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความ
เสียหายต่อระบบการทางาน โรงเรียนจึงมีความต้องการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เหมาะสม และผลจากการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กได้แนวทาง
ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน เช่น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดลาดับความสาคัญ 2) ดาเนินการ
เช่น การสร้างสัมพันธภาพอันดี การจัดสิ่งแวดล้อมในการทางาน 3) การติดตามและประเมินผล ผลการทดลอง
แนวทาง พบว่า แนวทางที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ผู้บริหารและครูมี ความพึงพอใจต่อแนว
ทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ในระดับมาก
3. จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสาย
การเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แยกปัจจัยดังนี้
3.1 ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่าง
กันไม่วา่ จะเป็นเหตุจากเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีสว่ นเสริมสร้างให้ความคิดของแต่
ละบุคคลแตกต่างกัน หากรู้จักวิธีผสมผสานความคิดที่แตกต่างกันให้เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ สุยอด (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรและครูที่ปฏิบัตงิ านในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่าการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ในด้านความรู้สกึ พึงพอใจและความรู้สกึ มั่นคงและปลอดภัย ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่าง
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มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ด้านความรู้สึกพึงพอใจ ด้านความรู้สึก
ประสบความสาเร็จ ด้านความรู้สกึ ในหน่วยงาน ประเภทโรงเรียนที่ปฏิบัตงิ านอยู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในด้านความรู้สกึ ประสบผลสาเร็จ
3.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่
77 องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพแตกต่างกั น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนท าให้
ความรู้สึกโดยรวมจากการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน ความพอใจเกี่ยวกับรายได้ ปริมาณของงานที่ปฏิบัติเป็นงานที่เปิด
โอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจในหน้าที่ องค์การเป็นที่ยอมรับจากสังคม
ภายนอก ผู้ปฏิบัตงิ านจะพอใจในหน้าที่การเงินที่ปฏิบัติเป็นอย่างมาก และผลงานที่เกิดจากการกระทาด้วยใจรักจะดีและมี
คุณค่ากว่าผลงานที่ปฏิบัติโดยไม่ชอบและพึง พอใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภิส เลิศเดชานนท์ (2554) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
พบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่ มี อายุ
สถานภาพ ภูมิลาเนาเดิม ตาแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3.3 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้แตกต่างกัน
มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากปัจจัยที่มี ผลกระทบความพอใจในงานที่ปฏิบัติ คือลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระบบค่าตอบแทน สภาพการงานปฏิบัติงาน นโยบายและฝ่ายบริหารขององค์การความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทั้ งสิ้ น ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของพั ชรี คงดี (2556) ได้ ศึ กษาขวั ญและก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร
ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการศึกษามีผลต่อการแตกต่างเกี่ ยวกั บขวั ญและก าลั งใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากร ในสังกั ด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ในขณะเดียวกันพบอีกว่าตัวแปรต้น
ทางด้านเพศ อายุ ประสบการณ์และตาแหน่งไม่มีผลต่อความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานของตัวแปรต้น คือเพศ อายุ ตาแหน่ง และประสบการณ์
3.4 การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่
77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลในทิศทางบวกอยู่ระดับต่าซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิยา ด่านทิพารักษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลในศู นย์ป้องกั นและควบคุ มโรคมะเร็ งส่ วนภู มิภาค สถาบั นมะเร็ งแห่ งชาติ กรมการแพทย์ การวิจั ยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในศู นย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ งส่วนภู มิภาค
2. ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลตามปัจจัยภูมิหลัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุลากร
ทางการพยาบาลที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค จานวน 162 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิอย่างเป็น
สัดส่วนจากประชากรทั้งหมด จานวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามแรงจูงใจ 3 ด้าน
คือ ด้านความต้องการความสาเร็จ ความต้องการความผูกพัน และความต้องการอานาจ ผลการวิจัยพบว่า 1. พยาบาล
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ กรมการแพทย์ ส่วนมากมีแรงจูงใจในการทางาน
ระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทางานของพยาบาลตามปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง
ในการปฏิบัติงานปั จจุบัน (พยาบาลประจ าการ หรือหัวหน้าตึก/ผู้ตรวจการ) สถานภาพครอบครั ว ประสบการณ์ ใน
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การทางาน ระยะเวลาปฏิบัติงานในศูนย์ สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้รับการฝึก อบรมเฉพาะทาง และรายได้
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.พยาบาลที่มีตาแหน่งปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพมีระดั บ
แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลเทคนิคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 4.พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาตัง้ แต่ปริญญาตรีข้นึ ไป มีระดับแรงจูงใจ
ด้านความต้องการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5.พยาบาลที่มีภูมลิ าเนาในสถานที่ปฏิบัติงาน มี
ระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันและด้านความต้องการอานาจสูงกวา พยาบาลที่มีภูมิลาเนานอกสถานที่
ปฏิบัตงิ านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพได้แก่
1. ควรเพิ่มเรื่องเลื่อนตาแหน่งโดยพิจารณาจากความสามารถ และศักยภาพในการทางาน เป็นการพิสูจน์
ความสามารถของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหลัก หากพนักงานทางานดี ก็จะ
ได้รับการพิจารณาให้ทางานที่ตรงกับความสามารถ และท้าทายมากขึน้ แต่ขณะเดียวกัน พนักงานสายการเดินรถที่ 77
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ก็ต้องใช้ความสามารถที่มีทางานไม่ให้ผิดพลาด เพราะต้องผิดชอบสูงขึ้นตามตาแหน่ง
งาน และอาจจะถูกคาดหวังจากหัวหน้ามากขึน้ เช่นกัน ดังนั้น คนที่มีความพร้อมมากที่สุดเท่านั้น จึงจะได้รับการเลื่อน
ตาแหน่ง ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะทาให้เรารู้สึกล้มเหลวในการทางานได้ หากไม่สามารถรับมือกับภาระในการทางานใน
ตาแหน่งใหม่ได้
2. ควรเพิ่มเรื่องด้านการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผล ในการกระจายค่าตอบแทนและสวั สดิการ
ให้มีความเหมาะสมยุติธรรม โดยเป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ในทุกสถานภาพและสังกัด
3. ควรเพิ่มเรื่องด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครัง้ ต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีก ารศึก ษาปั จ จั ย ต่า ง ๆ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ บุค ลากรมีประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน เช่น ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งผลที่ได้ จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานทาการปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีตอ่ องค์กร มีคุณภาพชีวิตใน
การทางานและมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้นได้ต่อไป
2. ควรมีก ารศึก ษา แนวทางหรือ การดาเนิน การจากฝ่า ยบริ หารในการเพิ่ ม ขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และผลที่ได้ จะช่วยให้
หน่วยงานทราบว่าในปัจจุบันการดาเนินการดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ านให้กับบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่
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กลยุทธ์การตลาดเพื่อศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย
Market strategy to competitiveness of SMEs business in Chiang Rai
ณภัทร ทิพย์ศรี1* และ ธนีนุช เร็วการ2
Naphat Thipsri1* and Taneenuch Roekarn2
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษากลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อศั กยภาพทางการแข่งงขันของธุ รกิจ SMEs
ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย จานวน 400 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คอื แบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ สาหรับ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ธุรกิจการค้าปลีก ทุนในการจดทะเบียนเริ่มต้น น้อยกว่า
500,000 บาท มีระยะเวลาการดาเนินงานอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี จานวนพนักงานในปัจจุบัน น้อยกว่า 15 คน รายได้สุทธิของ
ธุรกิจเฉลี่ยต่อปี 300,001 - 500,000 บาท นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์
การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลยุทธ์การตอบสนอง
ลู กค้ ามีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุด รองลงมา คื อกลยุ ทธ์ การจั ดการลู กค้าสัมพั นธ์ และด้ านต่ าที่ สุ ด คื อ กลยุ ทธ์ การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
คาสาคัญ: กลยุทธ์การตลาด, การตอบสนองลูกค้า, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการธุรกิจ SMEs

Abstract
The objective of this research was to study the market strategy to competitiveness of SMEs business in
Chiang Rai. The sample in this research included 400 SMEs in Chiang Rai. The research tool was a questionnaire.
Statistics used in this research were percentage, mean, and standard deviation.
The research revealed that most business entrepreneurs in Chiang Rai were female, aged 25 - 30, with
a bachelor degree, monthly income from 15,001 - 20,000 baht, working as business owner. For the SMEs business
in Chiang Rai were owned by one person, running retail business with the registered capital less than 500,000
baht, having been in business from 1 - 5 years, having fewer than 15 employees, and the income ranging from
300,001 - 500,000 baht. In addition, the SMEs business in Chiang Rai had a market strategy to competitiveness
at the high level. Considering as aspect, it found that the response to customer had the highest, followed by
customer relationship management. For the integrated market communication was the lowest.
Keywords: Market strategy, Response to customer, Customer relationship management,
Integrated market communication, SMEs business
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บทนา
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดและเติบโตได้อย่าง
มัน่ คง โดยมุง่ แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อมาบริหารกิจการให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง (Kotler, 2004)
กลยุทธ์การตลาด (Market Strategy) เป็นกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่ทาให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดได้ (Day, 1994)
โดยกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเครื่องมือหรือเป็นวิธีการทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามความต้องการและให้บริการที่เหนือว่าคู่แข่งขัน และมีความกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพัน ธ์เพื่อรักษา
ลูกค้าให้กับธุรกิจได้อย่างยาวนานและยั่งยืน ตลอดจนมีวิธีการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้เป็นอย่างดี อันนาไปสู่ความ
ยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเอง (ภาสกร นันทพานิช, 2549)
ธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) เป็นอีกหนึ่งของ
ลักษณะธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสังคม ชุมชน ประเทศชาติเป็นอย่างดี เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจานวนมากในประเทศ
สามารถสร้างรายได้ประชาชาติให้กับประเทศสูงขึ้น และการบริหารงานที่ง่าย สะดวก และเป็น อิสระ ขณะเดียวกันใน
ปัจจุบันธุรกิจ SMES ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ทั้งธุรกิจขนาดเดียวกันและธุรกิจ
ขนาดใหญ่ จึงจาเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขันให้ยืนหยัด
ต่อไปได้อย่างมั่นคง (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2552)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงราย เพื่อทราบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่ในระดับใด อย่างไร โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ประกอบการธุ รกิจ ,SMEs ในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพื่อศักยภาพทางการแข่งขันอันนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย

ทบทวนวรรณกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย
ธุรกิจ.SMEs.หรือ ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชน เป็นเจ้าของ ดาเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็น
เครื่องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดาเนินงานต่า และมีพนักงานจานวนไม่
มาก (ผุสดี รุมาคม, 2551). เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประเภทของกิจการ ได้แก่ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.), 2558)
1. ธุรกิจการผลิต (Manufacturing Sector) จานวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
ไม่เกิน 501ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจานวนการจ้างงานตัง้ แต่ 51 - 200 คนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดนิ )
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาทเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
2. ธุรกิจค้าส่ง (WholesaleใSector) จานวนการจ้างงานไม่เกิน 25.คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน
50 ล้ า นบาท เป็ น วิส าหกิจ ขนาดย่อ ม และจ านวนการจ้า งงานตั้งแต่ 26 - 50 คน หรือ สิ น ทรั พ ย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
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3. ธุรกิจค้าปลีก (Retail Sector) จานวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน .30.
ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจานวนการจ้างงาน ตั้งแต่ 16 - 30 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มากกว่า
60 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
4. ธุรกิจการบริการ (Service1Sector) จานวนการจ้างงานไม่เกิน 501คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดนิ ) ไม่เกิน
50 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจานวนการจ้างงานตั้งแต่ 51 - 200 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาทเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
กล่าวได้ว่า ธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนไม่มากและมีสภาพความคล่องตัวเนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่และ
มีจานวนพนักงานไม่มากเกินไป นอกจากนัน้ ธุรกิจ SMEs มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนี้
1. ช่วยการสร้างงาน
2. สร้างมูลค่าเพิ่ม
3. สร้างเงินตราต่างประเทศ
4. ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ
5. เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์
6. ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม
7. เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมอื
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์การตลาด (Market Strategy) หมายถึง เครื่องมือ หรือวิธีการทางการตลาด เพื่อนามาซึ่งศักยภาพทาง
การตลาดแข่งขันในตลาดให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน อันประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้
1. กลยุทธ์การตอบสนองลูกค้า (Response to Customer) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า
เพื่อจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้า คิด ชอบ และต้องการอะไร ซึ่งจะนาไปสู่การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันต้องมุ่งสร้างกลยุทธ์เพื่อเอาชัยชนะคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง (ทวีเดช
ดวงวิจิตร, 2545)
2. กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM) เป็นกระบวนการทางการจัดการ
ที่ทาให้กจิ กรรมใด ๆ สามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าที่สร้างกาไร (Profitable Customers) ด้วยวิธีการสร้างความสาคัญ
กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
3. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ1(Integrated Marketing Communication - IMC) เป็นกลยุทธ์การ
ประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดของบริษัท และการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุก
เครื่องมือของการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข่าวสารและภาพพจน์ที่สอดคล้องกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจั ง หวัด เชีย งรายจานวน 54,251 ราย
(สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2558)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือผู้ประกอบธุรกิจ SMEs.ในจังหวัดเชียงราย ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม เท่ากับ
400 ราย ซึ่งผู้คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางสาเร็จรูปของ.Taro Yamane.ค่าความเชื่อมั่น 95%
และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ 1(Stratified Random Sample)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire).ซึ่งพัฒนาตามความมุง่ หมายและ
กรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ.SMEs.ในจังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 3 กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ.SMEs ในจังหวัดเชียงราย แบบสอบถาม
มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ข้ อ เสนอแนะอื่น ๆ เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ SMEs
ในจังหวัดเชียงราย
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงรายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง .โดยใช้วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟ่าย(Alfa.Coeffient)oตามวิธีของครอนบัค;(Cronbach).ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91oแสดงว่ามี
ค่าความเชื่อมั่นอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในเกณฑ์ปกติที่ยอมรับได้ต้องมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 ขึน้ ไป
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อ งมือ คือ การหาค่ าสัม ประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีข อง Cronbach
เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครัง้ นี้ สามารถนาเสนอได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000
บาท ตาแหน่งงานในปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงาย เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว
เป็ น ธุ รกิ จ การค้ า ปลี ก ทุ น ในการจดทะเบี ย นเริ่ ม ต้น น้อ ยกว่า 500,000 บาท มีระยะเวลาการด าเนิน งานอยู่ใ นช่ ว ง
1 - 5 ปี จานวนพนักงานในปัจจุบัน น้อยกว่า 15 คน รายได้สุทธิของธุรกิจเฉลี่ยต่อปี 300,001 - 500,000 บาท
การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย แสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางแข่งขัน ของ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย
แปรผล
กลยุทธ์การตลาด
S.D
xˉ
1. ด้านการตอบสนองลูกค้า
4.40
0.69
มาก
2. ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
4.39
0.51
มาก
3. ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
4.36
0.49
มาก
มาก
4.38
0.56
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (xˉ= 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตอบสนองลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (xˉ=14.40) รองลงมา
คือ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (xˉ= 4.39) และด้านต่าที่สุดคือ ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (xˉ= 4.36)
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ตารางที่ 2 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายด้านการตอบสนองลูกค้า จาแนกเป็นรายข้อ
S.D
แปรผล
ด้านการตอบสนองลูกค้า
xˉ
1. ธุรกิจให้ความสาคัญกับการศึกษาความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
4.47
0.64
มาก
2. ธุรกิจมุง่ เน้นการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
4.35
0.69
มาก
3. ธุรกิจให้ความสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุด
4.39
0.68
มาก
4. ธุรกิจให้ความสาคัญกับการนาข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการอยูเ่ สมอ
4.38
0.67
มาก
5. ธุรกิจให้ความสาคัญและมุง่ เน้นการศึกษาข้อมูลของคูแ่ ข่งขันในทุก ๆ ด้าน
อยู่เสมอ
4.38
0.71
มาก
6. ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่ งขันที่
เหนือกว่าคู่แข่ง
4.40
0.73
มาก
รวม
4.40
0.69
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าธุรกิจ SMEs/ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์การตลาด ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (xˉ= 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายที่มีกลยุทธ์การตลาดอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ธุรกิจให้ความสาคัญกับการศึกษาความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ (xˉ=14.47) รองลงมาคือ ธุรกิจ
มุง่ เน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง (xˉ= 4.40) และต่าที่สุดคือ ธุรกิจมุง่ เน้น
การพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที (xˉ= 4.35)
ตารางที่ 3 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกั บกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จาแนกเป็นรายข้อ
แปรผล
ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
xˉ
S.D
1. ธุรกิจมีการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า 4.49
มาก
0.67
รู้สกึ ว่าเป็นบุคคลสาคัญ
2. ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเป็นประจาอย่าง 4.36
มาก
0.61
ต่อเนื่อง
3. ธุ ร กิ จ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า สามารถรั ก ษามิ ต รภาพที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า ไว้ อ ย่ า ง 4.29
มาก
0.75
สม่าเสมอด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. ธุรกิจมีการให้คาแนะนากับลูกค้าเมื่อมารับบริการได้อย่างถูกต้องแม่นยา 4.26
มาก
0.74
และชัดเจน
5. ธุรกิจมีการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอยู่เสมอ
มาก
4.41
0.68
รวม

4.39

0.51

มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงรายมีความสามารถ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ=74.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายที่มีระดับสามารถอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
ธุรกิจมีการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นบุคคลสาคัญ (xˉ=14.49) รองลงมาคือ
ธุรกิจมีการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอยู่เสมอ (xˉ= 4.41) และ ต่าที่สุดคือ ธุรกิจมีความเชื่อมั่นว่า
สามารถรักษามิตรภาพที่ดกี ับลูกค้าไว้อย่างสม่าเสมอด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (xˉ= 4.29)
ตารางที่ 4 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จาแนกเป็นรายข้อ
แปรผล
ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
S.D
xˉ
1. ธุ รกิ จ มีก ารโฆษณาผ่า นสื่อ ต่า ง ๆ เช่น โทรทั ศ น์ห นั ง สือ พิมพ์ นิต ยสาร 4.41
0.59
มาก
เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด
2. ธุรกิจมุ่งเน้นการขายโดยใช้พนักงานขายในการแนะนารายละเอียดสินค้า 4.37
0.63
มาก
ได้อย่างถูกต้อง
3. ธุรกิจมีการแจกสินค้าตัวอย่างหรือของแถมเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึน้
4.39
0.66
มาก
4. ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมลดราคาต่ากว่าปกติเป็นบางช่วงเพื่อกระตุ้นการ
ขายเพิ่มขึ้น
4.35
0.71
มาก
5. ธุ ร กิ จ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ องค์ ก รด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมสังคมอยูเ่ สมอ
4.41
0.68
มาก
รวม
4.36
0.49
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงราย มีความสามารถด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ=14.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายที่มีระดับความสามารถอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ธุรกิจมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้า
ให้ได้มากที่สุด และธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมอยู่เสมอมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน (xˉ=14.41) รองลงมาคือ ธุรกิจมุ่งเน้นการขายโดยใช้พนักงานขายในการแนะนารายละเอียดสินค้าได้อย่างถู กต้อง
(xˉ=14.37) และต่าที่สุดคือ ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมลดราคาต่ากว่าปกติเป็นบางช่วงเพื่อกระตุ้นการขายเพิ่มขึ้น (xˉ= 4.35)

อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย
พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมี กลยุทธ์การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้ า นการตอบสนองลูกค้ า มี ค ะแนนเฉลี่ย สูงสุ ด รองลงมา คือ ด้ า นการจัดการลูกค้ าสัม พัน ธ์ มี และด้ า นต่าที่สุดคือ
ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดังนี้
กลยุทธ์การตอบสนองลูกค้า พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายที่มีระดับกลยุทธ์อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจให้ความสาคัญกับการศึกษาความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ รองลงมาคือ ธุรกิจมุง่ เน้นการพัฒนากล
ยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง และต่าที่สุดคือ ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที กล่าวได้ว่า การตอบสนองลูกค้า เป็นการเรียนรู้ลูกค้าและ
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ศึกษาพฤติกรรมสังคมของลูกค้า เพื่อจะได้เข้าใจว่าลูกค้าคิดอะไร ชอบอะไร และไม่ชอบอะไรซึ่งจะนาไปสู่เทคนิค และวิธีการ
ขายในสไตล์ที่ลูกค้าอยากซื้อ โดยไม่ทาให้ลูกค้าอึดอัด เครียด หรือรู้สึกถูกกดดันในการติดต่อกับพนักงานขาย รู้จักลูกค้า
แบบต่าง ๆ เข้าใจธรรมชาติของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า เข้าใจความคิด และการตัดสินใจของลูกค้า เพื่อจะได้ปรับ
นาเทคนิคต่าง ๆ ในการเอาชนะลูกค้าเหล่านัน้ มาใช้อย่างได้ผลและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
ทันท่วงที (ทวีเดช ดวงวิจิตร,2545) เช่นเดียวกับ ศรวณะ แสงสุข และคณะ (2557) กล่าวว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มรี ูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอจะทาให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ และได้รับความประทับใจในที่สุด นอกจากนั้น ธุรกิจควรมีการวิเคราะห์คู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคาดคะเนล่วงหน้าของการเคลื่อนไหว ปฏิกิริยาของคู่แข่งต่อการรุกของบริษัทอื่นหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องศึกษาเพื่อกาหนดเป้าหมายในอนาคต กลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์การทาให้ทราบถึงความ
เคลื่อนไหวของคู่แข่ง สามารถวางแผนการดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขัน ด้านการจัดการลูกค้ าสั มพั นธ์ โดยรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวั ด
เชียงราย มีการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นบุคคลสาคัญ รองลงมา คือ ธุรกิจมี
การบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอยู่เสมอ และต่าที่สุดคือ ธุรกิจมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรั กษา
มิตรภาพที่ดกี ับลูกค้าไว้อย่างสม่าเสมอด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนัน้ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็น
กิจกรรมทางการตลาดที่กระทาต่อลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าที่บริโภค หรือคนกลางในช่องการการจัดจาหน่ายแต่ละราย
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ที่ดีตลอดจนชอบบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัท ทั้งนี้จะ
มุง่ เน้นที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางนี้จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย (ชืน่ จิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2549)
ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีการ
โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด และธุรกิจมุง่ เน้น
การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมอยู่เสมอมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ธุรกิจมุง่ เน้น
การขายโดยใช้พนักงานขายในการแนะนารายละเอียดสินค้าได้อย่างถูกต้อง และต่าที่สุดคือ ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมลดราคา
ต่ากว่าปกติเป็นบางช่วงเพื่อกระตุ้นการขายเพิ่มขึ้น พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2557)
การตลาดเป็นกระบวนการเพื่อสื่อสารข้อมูลของสินค้าหรือบริการ หรือความคิดไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ
การสื่อสารการตลาดจะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องศึกษา เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่าง ๆ อันประกอบด้วย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขายและการตลาดทางตรงว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร และ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการสื่อสาร (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547)
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย สามารถนาไปวางแผน พัฒนา ปรับปรุง
กลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้องทันท่วงที มุ่งเน้นกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรักษา
ลูกค้าได้อย่างยาวนาน และให้ความสาคัญกับการสื่อติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุด สาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การตลาดที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันต่อไป ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจ SMEs ไปสู่ตลาดสากลยิ่งขึน้
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แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ย วภายในเขื่อนภูมิพ ล อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก
The development of tourism activities in Bhumibol Dam, Sam Ngao district, Tak
ชลธิชา อ่องทุน1* สุวัจนกานดา พูลเอียด1 และ เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร1
Chonthicha Ongthun 1*, Suwatchanakanda Phun-iat1, and Kriengsak Wattanawitoon1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพลตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
2. ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล ประชากรที่ได้ใช้ในการศึกษามาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
เยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล จานวน 374 คน ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกิจกรรม
ปั่นจักรยานเสือภูเขามากที่สุด ทัศนศึกษาและล่องแพ ตามลาดับ
จากการศึกษาความต้องการที่เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้มีการ
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามมากที่สุดเป็นอันดับแรก และต้องการให้กิจกรรมทางการท่องเที่ยวไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล มีโครงการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การสร้างฝายชะลอน้า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น โครงการทั้งหลายจัดทาขึ้นเพื่อให้นัก ท่อ งเที่ย วและ
ชาวบ้ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละเป็ น การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ให้ กั บ
นักท่องเทีย่ วที่มาเยี่ยมชม อีกทัง้ ยังมีกิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติ บรรยากาศของเขื่อนภูมพิ ล
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา, กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
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Abstract
The objectives of this study are to investigate tourism activities at the Bhumibol Dam, to examine tourists’
needs towards tourism activities at the Bhumibol Dam and to explore the guidelines for tourism activities
development at the Bhumibol Dam. The participants were 3 7 4 Thai tourists who went sightseeing at Bhumibol
Dam. The data collection and analysis were analyzed by applying frequency, percentage, and standard deviation.
For the tourists’ satisfaction towards tourism activities at Bhumibol Dam, it was discovered that tourists
satisfied with mountain biking, field trip, and rafting, respectively.
For the needs for sightseeing the Bhumibol Dam, it was revealed that firstly, they wanted to adjust and
preserve the landscape to be beautiful and secondly, they wanted to have the tourism activities which preserve
the environment.
For the guidelines for tourism activities development at the Bhumibol Dam, there were many development
projects such as the building of Check Dam and the reforestation for the celebrations on the auspicious occasion of
His Majesty the King. These projects were created for tourists and communities participant in the activities which
were the activities that implanted about preserving the environment in the tourists’ conscious. Furthermore, there
was the natural rafting for sightseeing the surrounding of Bhumibol Dam.
Keywords: The development, Tourism activities

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก หลายประเทศ
อุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ย วได้ เจริ ญ เติ บโตจนเป็ นสิ นค้ าหลั กในระบบการค้ าระหว่ า งประเทศ และมี ความส าคั ญ ต่ อ
การเจริญก้าวหน้า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นที่เชื่อกันว่าความสาคั ญของ
การท่องเที่ยวจะมีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและการท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งที่มา
ของเงินตราต่างประเทศที่สาคัญที่สุด การเดินทางทางการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ และได้พัฒนาการมา
เป็นลาดับ มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งยิ่งทาให้การเดินทางท่องเที่ยวขยายวงกว้าง
ออกไป โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลากหลาย เช่น เพื่อธุรกิจ เพื่อนันทนาการ และเพื่อการศึกษาหาความรู้ การเดินทาง
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นส่วนบุคคลเหล่านี้ได้เติบโตรวมกันเป็นกลุ่มก้อนขึ้น จนกระทั่งต้องอาศัยเทคนิควิชาการ
เฉพาะการวางแผน การจัดองค์การ และการตลาด รวมกันแล้วเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญอย่าง
มากต่อระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของแต่ละประเทศในปัจจุบัน (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ม.ป.ป)
ประเทศไทยมีทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึน้ จากมนุษย์สร้างขึน้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีประโยชน์
และให้คุณค่าในด้านต่าง ๆ และเป็นสิ่งที่ดงึ ดูดใจให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็น
จานวนมากโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาทอดยาวจากเหนือลงมาใต้
ทิวเขาที่สาคัญ ได้แก่ ทิวเขาถนนธงชัย เป็นทิวเขาที่ใหญ่และยาวที่สุดของภาคเหนือ มียอดเขาสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
มีภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตโซนร้ อนแบบฝนเมืองร้ อนเฉพาะฤดูกาล อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของภาคเหนือประมาณ 25 องศา
เซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 42 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดในเดือนมกราคมประมาณ 15
องศาเซลเซียส ทาให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น มีฤดูหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
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จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างและมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีพ้ืนที่
มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศแต่มีประชากรเบาบางที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศและเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่ อ
จังหวัดอื่น ๆ มากที่สุดโดยมีอาณาเขตติดต่อกันถึง 9 จังหวัด นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์และ
ทางธรรมชาติที่สาคัญหลายแหล่ง อาทิเช่น ศาลหลักเมืองสี่มหาราช อุทยานแห่งตากสินมหาราช น้าตกทีลอซู น้าตก
พาเจริญ รวมถึงเขื่อนภูมิพล
เขื่อนภูมิพลเริม่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2496 และได้ทาพิธีเปิดเมื่อวันที่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อน
อเนกประสงค์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้ง สร้างปิดกั้นลาน้าปิงที่บริเวณเขา
แก้ว อาเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 สูง 154 เมตร ยาว 48 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร
อ่ างเก็ บน้ าสามารถรองรั บน้ าได้ สู งสุ ด 13,346 ล้ านลู กบาศก์ ใช้ ในการเก็ บกั กน้ าและป้ องกั นอุ ทกภั ยรวมถึ งผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า และยั งเป็ น สถานที่ ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ อี กด้ วย ซึ่ งในเขื่ อนภู มิ พลมี กิ จกรรมทางการท่ อ งเที่ ย ว
ที่หลากหลาย เช่น การล่องแพ การพายเรือเที่ยวชมเกาะ การตกปลา การปั่นจักรยานเสือภูเขา การตีกอล์ฟ
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพลและศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
ภายในเขื่อนภูมิพล อาเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล
จังหวัดตาก เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและประทับใจ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพลตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
สถานภาพ
ช่วงอายุ
รายได้

ตัวแปรตาม

- การศึกษา
- อาชีพ
- ที่พักอาศัย

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- วัตถุประสงค์การเดินทาง - จานวนในการเดินทาง
- ผู้ร่วมเดินทาง
- กิจกรรมที่ชอบ
- พาหนะที่ใช้

แนวทางในการพัฒนากิจกรรม การท่องเที่ยว
ภายในเขื่อนภูมพ
ิ ล อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

ความพึงพอใจที่มตี ่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
- กิจกรรมล่องแพ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขา

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชม
เขื่อนภูมพ
ิ ล
- ศักยภาพในการท่องเที่ยว
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมและมาทากิจกรรมในเขื่อนภูมพิ ล ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด
2. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนราชการและประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนในท้องถิ่น ที่มาเที่ยวชมหรือทางานในเขื่อน
ภูมิพล นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งของเที่ยวเขื่อนภูมิพลในปี 2558 (ข้อมูล: เจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพล) มีจานวน
383,926 คนต่อปี โดยคิดจากจานวนนักท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อเดือน 31,994 คน เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 7,999 คน โดยวิจัยครั้ง
นี้ทาการเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์ เฉลี่ยนักท่องเที่ยวจานวน 15,998 คน ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 374 คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ตามตารางของ Darwin Hendel และใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือและขั้นตอนที่ใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1. สร้างแบบสอบถาม 1 ชุด สาหรับนักท่องเที่ยว แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
อาชีพ รายได้ ภูมลิ าเนา โดยมีลักษณะคาถามแบบปลายปิด จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยมีลักษณะคาถามแบบปลายปิดจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม 12 ข้อ โดยถือหลักดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชม ได้เฉลี่ยคะแนน
ออกมาเป็น 5 ระดับ คานวณดังนี้
ช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้
= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=

5–1
5

=

0.8

จะได้ช่องระหว่างชั้น เท่ากั บ 0.8 คะแนน แล้วจึงนามาจัดคะแนนเฉลี่ ยและเกณฑ์ความหมายของระดั บ
ค่าเฉลี่ย (Descriptive Rating = DR) ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
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1.81 – 2.60
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
เพื่ออธิบายระดับความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชม ได้เฉลี่คะแนนออกมาเป็น 5 ระดับ โดยใช้โปรแกรม SPSS
for Window ในการคานวณหาค่าความถี่และแบบร้อยละ
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมพิ ล
5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการมาก
3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการน้อย
1 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด
การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยม
ชมเขื่อนภูมพิ ล ได้เฉลี่ยคะแนนออกมาเป็น 5 ระดับ คานวณดังนี้
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น
= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=

5–1
5

=

0.8

จะได้ช่องระหว่างชั้น เท่ากั บ 0.8 คะแนน แล้วจึงนามาจัดคะแนนเฉลี่ ยและเกณฑ์ความหมายของระดั บ
ค่าเฉลี่ย (Descriptive Rating = DR) ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึง
มีระดับความต้องการมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีระดับความต้องการใจมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีระดับความต้องการปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
มีระดับความต้องการใจน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
มีระดับความต้องการน้อยที่สุด
เพื่ออธิบายระดับระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมพิ ล ได้เฉลี่ยคะแนน
ออกมาเป็น 5 ระดับ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window ในการคานวณหาค่าความถี่และแบบร้อยละ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวในเขื่อนภูมพิ ล
2. สร้างบทสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ภายใต้ประเด็นที่กาหนดไว้เพื่อหาข้อเท็จจริงในแนวลึก และเพื่อศึกษาข้อมูลในประเด็นหลักที่กาหนดไว้ โดย
การสัมภาษณ์และการสนทนากับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากส่วนราชการ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล จานวน
374 ชุด และนาแบบสอบถามทีไ่ ด้คาตอบแล้ว มาตรวจสอบและนามาประมวลผล
2. รวบรวมข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์จาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านในเขื่อนภูมิพล ผู้ประกอบการธุรกิจล่อง
แพในเขื่อนภูมพิ ล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 อาเภอสามเงา จังหวัดตาก มาถอดความเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ัดเจน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจัยครั้งนี้จะนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ภูมิลาเนา จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทาง
สังคมศาสตร์ ในการหาค่าความถี่และร้อยละ
2. ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวจะนามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ างสังคมศาสตร์ ในการหาค่าความถี่และร้อยละ
3. ด้านความพึงพอใจที่มตี ่อกิจกรรมการท่องเที่ยวจะนามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
โดยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ างสังคมศาสตร์ ในการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ด่านความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลจะนามาวิเคราะห์และประมวลผลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรมการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ ในการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5. ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นากิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย วในเขื่ อ นภู มิ พ ลจากการวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้เชิงสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1
แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ (n=374)
เพศ

จานวน
145
229

ร้อยละ
38.8
61.2

รวม

374

100.0

ชาย
หญิง

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะแหล่งท่องเที่ยวภายใน
เขื่อนภูมิพลมีสถานที่สวยงามหลายแห่ง อาทิ สวนน้าพระทัย สวนสาธารณะ จุดชมวิว และยังมีสัตว์ที่สวยงามให้
ถ่ายรูป เพศหญิงเป็นเพศที่ชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติ จึงทาให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ (n=374)
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
อื่น ๆ
รวม

จานวน
309
44
8
13

ร้อยละ
82.6
11.8
2.1
3.5

374

100.0

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมพิ ล มีสถานภาพโสด เพราะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่
เดินทางมาทัศนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเขื่อนภูมพิ ล
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แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงอายุ (n=374)
ช่วงอายุ

จานวน
173
149
26
16
7
3

ร้อยละ
46.3
39.8
7.0
4.3
1.9
0.8

รวม

374

100.0

ต่ากว่า 21 ปี
21-30
31-40
41-50
51-60
61 ขึ้นไป

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มีช่วงอายุต่ากว่า 21 ปี เพราะ เป็นนักเรียน นักศึกษา ใน
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีการพาเยาวชนเข้ามาทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับ
ความรู้นอกเหนือจากตาราเรียนมา
แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา (n=374)
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
55
140
40
135
4

ร้อยละ
14.7
37.4
10.7
36.1
1.1

374

100.0

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด
ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ (n=374)
อาชีพ

จานวน
296
15

ร้อยละ
79.8
4.0

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ

8
25

2.2
6.7

เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป/ลูกจ้างรายวัน
ข้าราชการบานาญ
แม่บ้าน/ทางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
อื่น ๆ
รวม

11
12
2
2
3

3.0
3.2
0.5
05
0.8

374

100.0

นักเรียน/นิสิตนักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐบาล
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นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิตนักศึกษา อาจเป็นเพราะเดินทางมา
เพื่อทัศนศึกษานอกสถานที่ ต้องการได้รับความรู้ใหม่ ๆ หรือมาพักผ่อนจากการเครียดที่เรียนหรือทางานหนัก
แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ จาแนกตามรายได้ (n=374)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า5,000 บาท
10,000-15,000 บาท
15,000-20,000 บาท
20,000-25,000 บาท
25,000-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จานวน
299
40
15
11
2
7

ร้อยละ
79.9
10.7
4.0
2.9
0.5
1.9

374

100.0

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท เพราะ เป็นนักเรียน/นิสิตนักศึกษา
ซึ่งได้รับเงินจากผู้ปกครอง และไม่มรี ายได้เป็นของตัวเอง
ส่ ว นที่ 2 พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวั ต ถุ ประสงค์ ก ารเดิ น ทางพบว่ า
มีวัตถุประสงค์การเดินทางครั้งนี้ เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน จานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 เพื่อศึกษาหาความรู้
จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 อื่น ๆ จานวน 10 คิดเป็นร้อยละ
2.37 ตามลาดับ จาแนกตามผู้ร่วมเดินทาง พบว่า เดินทางมากับเพื่อน จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 เดินทางมากับ
ญาติ ห รื อ คนในครอบครั ว จ านวน 161 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.0 เดิ น ทางมาคนเดี ย ว จ านวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.9 อื่น ๆ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลาดับ จาแนกตามพาหนะในการเดินทาง พบว่า พาหนะที่
ใช้เดินทางมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์ส่วนตัว จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รถจักรยานยนต์ จานวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 รถบัส/รถตู้ของบริษัทนาเที่ยว จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 อื่น ๆ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
ตามลาดับ จาแนกตามจานวนครั้งที่มาเยี่ยมชมพบว่า ที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพลมากกว่า 3 ครั้ง จานวน 194 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.9 2 ครั้ง จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 3 ครั้ง จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 1 ครั้ง จานวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามลาดับ จาแนกตามกิจกรรมที่นิยมของผู้เยี่ยมชม พบว่า กิจกรรมที่นิยมของผู้เยี่ยมชมจะไปลอง
แพ/พ่ายเรือ จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ไม่เคยทากิจกรรมใดๆ จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ทัศนศึกษา
จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ปั่นจักรยานเสือภูเขา จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว จาแนกตามกิจกรรมล่องแพ พบว่า มีความประทับใจต่อ
กรรมล่องแพในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.593 โดยมีความพึงพอใจในด้านความ
ประทับใจ ความสนุกสนาน และความน่าสนใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.579 , 0.570 ,
0.560 ตามลาดับ และมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.665 จาแนกตามกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขา พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมปั่น
จักรยานเสือภูเขามากที่สุด ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.584 โดยมีความพึงพอใจในด้านความ
สนุกสนาน ความประทับใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.595, 0.575 โดยมีความพึงพอใจใน
ด้านความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.569 และมีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากที่สุด มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.595 ตามลาดับ จาแนกตาม
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กิจกรรมทัศนศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทัศนศึกษามากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.645 โดยมีความพึงพอใจในด้านความประทับใจมากที่สุด ซึ่งมีเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.623 โดยมีความพึงพอใจในด้านความรู้ที่ได้รับ ด้านความสนใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.656, 0.618 มีความพึงพอใจในด้านความสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.651 และมีความพึง
พอใจในด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.677 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล พบว่า มีความต้องการศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.756 โดยมีความต้องการด้านการปรับแต่งและรักษา
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.703 มีความต้องการด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.726 มีความต้องการด้านป้ายบอก
เส้นทางชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.774 มีความต้องการด้านพื้นที่ ที่เอื้ออานวยและส่งเสริม
ต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.717 มีความ
ต้องการด้านการจัดระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.724
มีความต้องการศั กยภาพในการท่ องเที่ ยวมากด้านห้องน้า ห้องสุขาสะอาดและเพียงพอมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.789 มีความต้องการด้านการประชาสัมพั นธ์ด้านข้อมู ลข่าวสารต่างๆให้นักท่ องเที่ ยวทราบ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.787 มีความต้องการด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเหมาะสมฤดูกาลโอกาส
เวลาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .753 มีความต้องการสถานที่จอดรถ
เพียงพอ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.838 ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวในเขื่อนภูมพิ ล
1. ควรมีที่นั่งพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิม 2. ให้เป็นแหล่งน้าที่น่าสนใจยิ่ง ๆ ขึน้ ไปเพื่อประโยชน์ทุก
คน 3. จัดทาแผนที่ แผนผัง ป้ ายบอกระยะทาง-เส้ นทางท่ องเที่ ยว ร้านอาหารและที่พักและจัดกิจกรรมส่ง เสริ ม
นักศึกษา 4. ควรมีกิจกรรมพายเรือ ล่องเรือรอบบริเวณเขื่อน 5. มีผู้นาเที่ยวเมื่อไปเที่ยวชมเขื่อน 6. ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้มากขึ้น 7. อยากให้เปิดกิจกรรมล่องแพตลอดทั้งฤดู 8. ควรมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากขึ้น 9. เปิดศูนย์ความรู้
ให้กับประชาชน 10. ขยายถนนให้กว้างกว่าเดิม 11. ควรมีเรือดาน้า 12. กิจกรรมครอบครัว 13. ควรจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาไปเที่ยวฟรี 14. ควรจัดกิจกรรมบ่อย ๆ เพื่อความสนุกสนาน 15. ควรมีของที่ระลึกให้ชมมากกว่าเดิม
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีการสัมภาษณ์ของบุคคล 3 ประเภท ได้แก่ 1. ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
เขื่อนภูมิพล สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ เขื่อนภูมิพลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
เขื่อนภูมิพลมีโครงการในการพัฒนากิจกรรม การสร้างฝายชะลอน้า เพื่อเป็นการป้องกันน้าป่ าที่ไหลมาจากภูเขารวม
กับการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 9 อย่าง ได้ผล 4 อย่าง โครงการมีอุปสรรคคือ ฤดูกาลหรือภัยธรรมชาติ โครงการ
ทั้งหลายเหล่านี้จัดทาขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเหล่านี้ เพื่อเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
เป็นการปลูกฝังให้คนทั้ งในและนอกพื้นที่มีจิตใจที่อนุรักษ์ธรรมชาติและลดการทาลายธรรมชาติให้ได้มากที่สุดและ
กิจกรรมในอนาคตของเขื่อนภูมิพลมี 9 กิจกรรม เป็นแนวทางพัฒนาไม่ใช่แค่ในเขื่อนภูมิพลแต่เป็นชุมชนรอบนอกอีก
ด้วย ผู้ดาเนินโครงการทั้งหมดนี้ คือ คุณอนุฝน พิชิต หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย เป็นผู้ดาเนินโครงการ หรือ
ผู้อานวยการโครงการ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการทั้งหมดนี้ คือ ฤดูกาลธรรมชาติ สภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวมาก
เกิดไป บางฤดูก็มีฝนตกทาให้โครงการดาเนินช้าลงแต่เขื่อนภูมพิ ลก็มกี ารวางแผนลองรับกับภัยธรรมชาติเหล่านีไ้ ด้
2. ผลการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการล่องแพ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ การล่องแพในเขื่อนภูมิพลในด้านการ
ท่องเที่ยวในเขื่อนภูมิพลมีผู้ประกอบกิจการล่องแพในเขื่อนภูมพิ ลมีผู้ประกอบกิจการทั้งหมด 5-6 ราย ให้แต่ละรายมี
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แพคนละ 1 หลัง การล่องแพจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ อย่างเช่น แก่งสร้อย จังหวัดลาพูน ดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ และเกาะวาเลนไทน์ จังหวัดตาก การประกอบกิจการล่องแพจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการตลอดจะมี
มาใช้บริการเยอะในช่วงเทศกาลเพราะการล่องแพในเขื่อนภูมิพลมีความปลอดภัยสูงเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความปลอดภัยของแพนาเที่ยว ปัญ หาหรืออุปสรรคในการประกอบกิจการคือ สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลอาจเป็น
อุปสรรคระดับต้น ๆ ของการท่องเที่ยว ถ้าน้าน้อยเกินไปก็จะทาให้การท่องเที่ยวเกิดปัญหาในการล่องแพ เพราะแพไม่
สามารถไปจอดหรือล่องไปในน้าตื้นได้ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของเขื่อนภูมิพลในอนาคตอาจจะมี เรือสปีด
โบ๊ทหรือเรือกล้วยเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวหรือเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการในเขื่อนภูมพิ ล
3. ผลการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 อาเภอสามเงา จังหวัดตาก สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ คนในชุมชนมีการ
ร่ ว มมือ ร่ ว มใจกั บเขื่อ นภู มิพ ลในเรื่อ งการให้ค วามร่ ว มมือ หากเจ้ า หน้า ที่ ในเขื่อ นภู มิพลขอความร่ วมมือ กั บชุมชน
อย่างเช่น การแปลอักษรที่ต้องใช้คนจานวนมากทางเขื่อนภูมพิ ลต้องขอความร่วมมือของคนในชุมชนและคนในชุมชนจะ
ให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น กรทาฝาย การปลูกป่า และการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน และอีกโครงการนึ่งที่
ชุมชนมีส่วนร่วมคือ ปั่นจักรยานเสือภูเขาของเขื่อนภูมพิ ลคนในชุมชนยังมีโครงการในอนาคตที่จะทาร่วมกับเขื่อนภูมิพล
คือ การทาแนวกันไฟในหน้าหนาวเพราะการเกิดไฟป่าเป็นการควบคุมที่ยากที่สุดเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือจาก
ชาวบ้านในชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าในชุมชน

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลข้อมูลทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง สถานภาพโสด อายุต่ากว่า 21 ปี เป็นนักเรียน/นิสิตนักศึกษา มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา มีรายได้ต่ากว่า
5,000 บาทต่อเดือนและเป็นคนที่มีภูมลิ าเนาอยูใ่ นจังหวัดตาก
2. สรุปผลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล
ส่วนใหญ่มวี ัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนซึ่งเดินทางมากับเพื่อน โดยใช้รถยนต์สว่ นตัวเพื่อมาเยี่ยมชมเขื่อน
ภูมิพล โดยเดินทางมาเยี่ยมชมมากกว่า 3 ครั้งและมาทากิจกรรมล่องแพ
3. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อกิจกรรม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมพิ ลมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
แต่ละกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมล่องแพ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยรวมเป็น
4.42 คือ ความประทับใจ รองลงมา คือ ความสนุกสนาน ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม ตามลาดับ 2. กิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขา พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.46 คือ ความประทับใจ รองลงมา คือ ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน และความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตามลาดับ 3. กิจกรรมทัศนศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.43 คือ ความประทับใจ รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับ ความน่าสนใจ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และความสนุกสนาน ตามลาดับ สรุปผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน
การทากิจกรรมต่าง ๆ ในเขื่อนภูมิพล อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจในการทากิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขามากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมล่องแพ
4. สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมพิ ลมี
ความต้องการเกี่ยวกับศักยภาพในการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละศักยภาพในการท่องเที่ยว
ได้แก่ ความต้องการด้านการปรั บแต่งและรัก ษาภูมิทัศ น์ให้ สวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเป็ น 4.36 ความต้องการด้ า น
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กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.33 ความต้องการด้านป้ายบอก
เส้นทางชัดเจน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.30 ความต้องการด้านพื้นที่ที่เอือ้ อานวยและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีการ
จัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.28 ความต้องการด้านการจัดระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.26 มีห้องน้า ห้องสุขาสะอาดและเพียงพอมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.19 ความต้องการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ดา้ นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบ มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.18 ความต้องการด้านการ
จัดกิจกรรมพิเศษเหมาะสมฤดูกาลโอกาส เวลาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.18 ความ
ต้องการสถานที่จอดรถเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.11 ตามลาดับ สรุปผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
ต้องการเกี่ยวกับศักยภาพในการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความต้องการให้มี การการปรับแต่ง
และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามมากที่สุด เป็นอันดับแรก และความต้องการให้กจิ กรรมทางการท่องเที่ยวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีด้านป้ายบอกเส้นทางชัดเจน และต้องการให้มีพ้ืนที่ที่เอื้ออานวยและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม
และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ ทั้งยังต้องการให้มีการจัด ระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัย อย่า งเหมาะสม
มีห้องน้า ห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ มีประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบ และจัด
กิจกรรมพิเศษให้เหมาะสมตามฤดูกาลหรือโอกาส เวลาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน สถานที่จอดรถเพียงพอ
5. ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวในเขื่อนภูมิพล ควรมีที่นั่งพักผ่อนให้กับ
นักท่องเที่ยวมากกว่านี้และส่งเสริมให้มีกิจกรรมพ่ายเรือ กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อความสนุกสนานพักผ่อนหย่อน
ใจ มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการทากิจกรรมในเขื่อนภูมิพลและเปิดศูนย์กลางให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับเขื่อนภูมิพลมากขึน้ มีการจัดกิจกรรมเที่ยวชมฟรี มีการจัดจาหน่ายสิ่งของที่ระลึกหรือของฝากเพิ่มมากขึน้
อภิปรายผลการวิจัย
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพราะแหล่งท่องเที่ยวภายใน
เขื่อนภูมิพลมีสถานที่สวยงามหลายแห่ง อาทิ สวนน้าพระทัย สวนสาธารณะ จุดชมวิว และยังมีสัตว์ที่สวยงามให้
ถ่ า ยรู ป เพศหญิ ง เป็ น เพศที่ ชอบถ่ า ยรู ปกั บธรรมชาติ จึ ง ทาให้ มีนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มีสถานภาพโสด เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เดินทาง
มาทัศนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเขื่อนภูมิพลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพ ล มีช่วงอายุต่ากว่า 21 ปี
เพราะเป็นนักเรียน นักศึกษา ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีการพาเยาวชนเข้ามาทัศนศึกษาใน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เพื่อ ให้ ไ ด้ รับความรู้ น อกเหนือ จากต าราเรี ย นมานั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเยี่ ย มชมเขื่ อ นภู มิ พ ล
มีก ารศึก ษาระดับมัธยมศึกษามากที่ สุด เพื่อ ให้ นั กเรี ยนได้มีโอกาสเรี ย นรู้ ประสบการณ์ นอกห้ องเรี ย น รวมทั้ งได้
มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมพิ ล ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิตนักศึกษา อาจเป็นเพราะเดินทาง
มาเพื่อทัศนศึกษานอกสถานที่ ต้องการได้รับความรู้ใหม่ ๆ หรือมาพั กผ่อนจากการเครียดที่เรียนหรือทางานหนัก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเขื่อนภูมพิ ล มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท เพราะเป็นนักเรียน/นิสิตนักศึกษา ซึ่งได้รับ
เงินจากผู้ปกครองและไม่มรี ายได้เป็นของตัวเอง
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อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
1. อภิปรายผลการวิจั ยตามวั ตถุ ประสงค์ ข้ อที่ 1 ทราบถึ งกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวในอดี ตจนถึ งปั จจุ บัน จาก
ผลการวิจัยเพื่อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพลผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีการทากิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพลและเมื่อ
พิ จารณาในแต่ ละกิ จกรรม กิ จกรรมนั กท่ องเที่ ยวพึ งพอใจต่ อกิ จกรรมปั่ นจั กรยานเสื อภู เขาเป็ น อั นดั บแรก เช่ น
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ จัดแข่งขันปั่นจักรยาน กิจกรรมนักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อกิจกรรมทัศนศึกษา อันดับที่สอง
เช่น การจัดโครงการมาทั ศนศึกษา กิจกรรมนักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อกิจกรรมล่องแพ อันดับสาม เช่น การล่องแพชม
ทิวทัศน์ที่สวยงาม การเล่นน้า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในกิจกรรมภายในเขื่อนภูมิพล เมื่อพิจารณาในแต่ละ
กิจกรรมพบว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขามีความพึงพอใจมากที่สุดเพราะนอกจากจะมาปั่นจักรยานเสือภูเขายังมี
การเที่ยวชมสันเขื่อนภูมพิ ลกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงทาให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและเกิดความประทับใจและอยาก
กลับมาเที่ยวชมและทากิจกรรมต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง ชาลิดา วรรณวาธิกุล , พิมพ์พนิต ธนัชยาน์กุล (2552)
ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในสวนสัตว์ดุสิตสาหรับกลุ่มเยาวชน พบวา ผูเรียนมีระดับความ
พึงพอใจตอทุ กกิจกรรมอยู ในระดั บมาก โดยเรี ยงล าดั บจากมากไปนอย ดั งนี้ กิ จกรรมโชวความสามารถของสัตว
(x = 3.80) กิจกรรมชมความสามารถของชางและการเตนราแบบชาวเคนยา (x = 3.74) กิจกรรมนั่งรถรางชมรอบสวนสัตว
ดุสติ (x = 3.71) กิจกรรมชมพิพธิ ภัณฑสัตวนานาชนิด (x = 3.61) และกิจกรรมชมสัตวเลื้อยคลานชนิดตาง ๆ
2. อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวจากผลการวิจัยเพื่อ
เสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาว
ไทยมีความต้องการเกี่ยวกับศักยภาพในการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาแล้วในแต่ละศักยภาพในการท่องเที่ยวคือต้องการให้มี
การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้ สวยงามและกิจกรรมท่องเที่ ยวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีป้ายบอก
เส้นทางอย่างชัดเจน ต้องมีพ้ืนที่อานวยส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย มีห้องน้าห้อง
สุขาที่สะอาด โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยวทราบและจัดกิจกรรมพิเศษเหมาะสมตามฤดูกาลและ
โอกาส ซึ่งสอดคล้อง ลิลลาลี ศิริวิไลเลิศอนันต์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
ตาบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ผลดังนี้ แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับความ
ต้องการด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ ด้านศักยภาพการบริหารจัดการ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสุดท้ายคือ ด้านการให้บริการ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่เหมาะสม คือ การพัฒนาโดยเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทราย
3. อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเขื่อนภูมิ
พล การท่องเที่ยวในเขื่อนภูมิพลมีอยู่หลายรูปแบบมีทั้ งการปลูกป่า การทาฝายชะลอน้า กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
กิจกรรมที่ทาให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทางานเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้ให้กับนักท่องเที่ยวและยังมี
กิจกรรมล่องแพ กิจกรรมในรูปแบบนี้จะพาไปศึกษาธรรมชาติตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขื่อนภูมิพล นอกจากนี้บนแพยังมี
ความบันเทิงครบขันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและในอนาคตการท่องเที่ยวในเขื่อนภูมิพลจะมีการพัฒนา
ให้มากขึ้นในด้านการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวให้มากขึ้นอย่างเช่น การเพิ่มความปลอดภัยในการล่องแพและอาจจะเพิ่มสิ่ง
แปลกใหม่ในการล่องแพอีกหลายรูปแบบและให้มีการขับเรือสปีดโบ๊ท หรือ เรือกล้วย เพื่อเพิ่มความสนุกให้แหล่งท่องเที่ยว
ในเขื่อนภูมิพล ซึ่งสอดคล้อง สุขุม คงดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และที่พักที่รักษา
สิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติในจังหวั ดน่าน ได้ผลดังนี้ นักท่องเที่ยวมี ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพั ฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ได้ผลดังนี้ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมพิเศษ
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เหมาะสมกับฤดูกาล โอกาส เวลา และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่
พักแรม การบริการที่พักได้ ส่วนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว คือ ควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มี
ความสอดคล้องกลมกลืนและคุณค่าความโดดเด่นของทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และสร้างผลกระทบทางลบ
น้อยที่สุด กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องให้ประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล มีโครงการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสร้าง
ฝายชะลอน้า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น โครงการทั้งหลายเหล่านี้จัดทาขึน้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม เป็นกิจกรรมอนุ รักษ์ ธรรมชาติและเป็ นการปลูกฝังจิตสานึกให้กับนักท่ องเที่ ยวที่มาเยี่ยมชม อีกทั้งยังมี
กิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติ บรรยากาศของเขื่อนภูมิพล ในอนาคตอาจจะมีเรือสปีดโบดและเรือกล้วยให้บริการ เพื่อเป็น
การเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว เขื่อนภูมิพลยังมีกิจกรรมมากมายที่ให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วม เช่น การทาฝายชะลอน้า
การปลูกป่า เป็นต้น ทาให้กจิ กรรมมีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บข้อ จากัด ของการวิจัย จากการศึก ษาวิจัย เรื่อ งแนวทางพั ฒ นากิจ กรรมทางการ
ท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล มีข้อจากัดทางด้านระยะเวลา คือ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมเป็น
ระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม คือ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาทากิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสภาพอากาศและเป็นช่วงฤดูฝนอาจ
ทาให้กจิ กรรมต่าง ๆ มีอุปสรรค แต่การเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพลเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี จึงต้องอาศัยช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การเข้าไปสอบถามและเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและข้อจากัดอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลในช่วงฤดูฝนทาให้
เก็บข้อมูลค่อนข้างลาบาก
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนา
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ เขื่อนภูมิพล สามารถนาประโยชน์ไปใช้
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีหรือสามารถ
เพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ โดยหน่วยงานสามารถนาข้อบกพร่องต่าง ๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขและแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ๆภายในเขื่อนภูมิพลให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
นักท่องเที่ยวรับรู้ขา่ วสารเพื่อมาร่วมทากิจกรรม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง
และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจั งหวั ดตรัง
กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจั ย เป็ น ผู้บริ โ ภคในจั งหวั ด ตรั งจ านวน 400 คน เก็ บรวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม
วิเคราะห์ ข้ อมู ลด้ ว ยการหาค่า ความถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่จะบริโภคชาและ
กาแฟในช่วงเช้า และเครื่องดื่มที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือ ชาเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริโภคเพื่อลดอาการ
ง่วงนอน ส่วนใหญ่จะดื่มเครื่องดื่มชาและกาแฟโดยเฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์ และตัดสินใจเลือกซื้อเครื่ องดื่มชาและ
กาแฟโดยคานึงถึงรสชาติของเครื่องดื่มมากที่สุด และองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชา
และกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริม
การขาย ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่ ตั้ง ของร้ า น และด้ า นการบริ ก าร โดยทั้ ง 4 องค์ ประกอบสามารถอธิ บายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 74.85 ผลจากากรศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟในจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้
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Abstract
The objectives of this research were to study consumer behavior of tea and coffee and analyze factors affecting
consumer behavior of tea and coffee in Trang province. This research was used the questionnaire as an instrument to
collect the data from 400 samples. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation
and factor analysis. The results showed that consumer behavior of tea and coffee in Trang province mostly drinker tea
and coffee in the morning. Iced milk tea is a favorite drink and purpose to reduce drowsiness. Most consumers drink tea
and coffee average 2-3 days per week and buy tea and coffee because of the taste. Factor analysis of consumer
behavior of tea and coffee in Trang province consist four components: Product quality and promotion, price, shop location
and service. All components can explain the variance of 74.85 percent. The contribution of this research can be used as
a guide for business planning of tea and coffee shop in Trang province to be effective and consistent with consumers'
needs.
Keywords: Factor Analysis, Consumer Behavior, Tea and Coffee

บทนา
ปัจจุบันการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่น
และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นที่นิยมบริโภคเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟมีอัตราการ
ขยายตั วเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วและมี หลากหลายรู ปแบบ ทั้ งในรู ปแบบของร้ านรถเข็ นหรือรถตู้ (Mobile Cart) ซึ่ งเป็ น
ร้านกาแฟขนาดเล็ก ไม่มีที่นั่งให้ลูกค้า แต่สามารถเคลื่อนย้ายหาทาเลที่ตั้งได้ง่ ายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ ทุกระดั บ
ร้านกาแฟแบบมุมร้านหรือคีออส (Corner/ Kiosk) เป็นร้านกาแฟขนาดกลาง มีลักษณะเป็นมุมร้านกาแฟ เปิดภายในอาคาร
ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา หรือในพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะต่าง ๆ ร้านกาแฟประเภทนี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร้านได้
มีพ้ืนที่สาหรับให้ลูกค้านั่งเพียงเล็กน้อย และร้านกาแฟแบบร้านเดี่ยว (Stand Alone) เป็นร้านกาแฟขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ ใน
ย่านชุมชน โดยมีการตกแต่งร้านที่ทันสมัย มีที่นั่งสาหรับลูกค้าจานวนมากและอาจขายสินค้าอื่นร่วมด้วย เช่น อาหาร ขนม
เบเกอรี่ ต่าง ๆ (หนึ่งฤทัย เซี่ยงฉิน และคณะ, 2558) นอกจากรูปแบบของร้านที่หลากหลาย ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ เช่น ราคา รสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของเครื่องดื่ม
การบริการของพนักงาน โปรโมชั่น และกลยุทธ์สง่ เสริมการขายต่าง ๆ เช่น บัตรส่วนลด บัตรสะสมแต้มเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี
เป็นต้น โดยข้อมูลการสารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟของคนไทยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า
คนไทยมีอัตราการบริโภคกาแฟโดยเฉลี่ย 200 แก้วต่อคนต่อปี และในอนาคตยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2559)
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีช่ือเสียงและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในด้านการบริโภค จนได้รับการขนานนามว่า
“เมืองตรัง...เมืองคนช่างกิน” วัฒนธรรมการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟของคนตรังเริ่มต้นตั้งแต่ม้ือเช้า อาหารเช้า
ตามแบบฉบับของคนตรังที่ต้องมีเป็นหลักคือ ติ่มซา หมูย่าง และชา กาแฟ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมของชาวตรังทุก
เพศทุกวัย ร้านกาแฟในจังหวัดตรังหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ร้านโกปี๊” มีอยู่เป็นจานวนมากตามถนนเกือบทุกสายและมี
ร้านเปิดขายตลอดทั้งวัน จึงเป็นแหล่งรวมตัวพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากวิถีการบริโภคเครื่องดื่ม
ประเภทชาและกาแฟ ของคนตรั งมีสื บเนื่ องกั นมาอย่างยาวนาน ทาให้ ปัจจุ บันมีร้านเครื่ องดื่ มประเภทชาและกาแฟ
ในจังหวัดตรังเกิดขึ้นจานวนมาก ทั้งในรูปแบบของร้านรถเข็นขายกาแฟโบราณ ร้านกาแฟในปั๊มน้ามัน มินิมาร์ท หรือ
ในห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านกาแฟขนาดใหญ่ที่มกี ารตกแต่งร้านอย่างหรูหรา กลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ
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มีหลากหลายอาชีพ ทั้งนักเรียน นักศึกษา กลุ่มวัยทางาน ผู้ใหญ่ ไปจนถึงกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ซึ่งมีพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟแตกต่างกัน
จากกระแสความนิยมการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟของผู้ บริ โภคในจั งหวั ดตรั งที่ เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟและวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยในด้านใดบ้างที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ตลอดจนเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านกาแฟนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง
2. เพื่อ วิเคราะห์ อ งค์ ประกอบปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อ พฤติก รรมการบริ โ ภคเครื่อ งดื่ม ชาและกาแฟของผู้ บริ โ ภค
ในจังหวัดตรัง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัด
ตรั ง ได้ ส ร้ า งกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย โดยอ้ า งอิ ง ตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค (Theory of Consumer Behavior)
เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ที่นาเสนอโดย Philip Kotler (2000) ที่อธิบายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้และเป็นองค์ ประกอบสาคัญในการ
ดาเนินงานทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย 4’Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัด
จาหน่าย (Place) การกาหนดราคา (Price) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงนาทฤษฎี
ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในสร้างเครื่องมือแบบสอบถามสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม ชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1

ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างประเด็นคาถามวิจัย
- ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
- ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด

การวิเคราะห์
องค์ประกอบ
(Factor Analysis)

องค์ประกอบปัจจัยที่มผี ลต่อ
พฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2



องค์ประกอบที่ n

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดตรังและมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่มีวุฒิภาวะที่สามารถตัดสินใจซื้อหรือบริโภคได้ด้วยตนเอง (วรพรรณ อินวะษา, 2551) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง
ในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้
z2
n  2
4e

เมื่อ n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
จากการคานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ 384 คน และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บตัวอย่าง
จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิ จัยครั้งนี้เท่ากับ 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกาหนดอาเภอในจังหวัด
ตรังแทนชั้นภูมิ ประกอบด้วย อาเภอเมือง อาเภอกันตัง อาเภอสิเกา อาเภอห้วยยอด อาเภอวังวิเศษ อาเภอย่านตาขาว
อาเภอหาดสาราญ อาเภอปะเหลียน อาเภอนาโยง และอาเภอรัษฎา จากนั้น คานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
ชัน้ ภูมโิ ดยแบ่งตามสัดส่วน (Proportional to size)
ขั้ น ตอนที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล โดยน า
แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปทาการจัดเก็บข้อมูล ณ ย่านชุมชน เช่น ตลาด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า
ร้านกาแฟ เป็นต้น จนครบตามจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่กาหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน
7 ข้อ ได้แก่ เพศ ภูมิลาเนา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 เป็นข้อ
คาถามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง จานวน 11 ข้อ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่ม
วัตถุประสงค์ในการบริโภค ความถี่ในการบริโภค ราคา ช่วงเวลาที่บริโภค ความรู้สึกเมื่อไม่ได้บริโภคเครื่องดื่มชาและ
กาแฟ สถานที่ที่เลือกซื้อ รูปแบบการตกแต่งร้ าน กิจกรรมที่นิยมทาเมื่ออยู่ในร้านกาแฟ โปรโมชั่น และปัจจัยในการ
เลือกซื้อ และส่วนที่ 3 เป็นข้อคาถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัด
ตรัง จานวน 16 ข้อ เป็นข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเกณฑ์ในการวัดคะแนน
5 ระดับ มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยที่ ระดับ 5 แทน มากที่สุด ระดับ 4 แทน มาก ระดับ 3 แทน ปานกลาง ระดับ 2 แทน
น้อย และระดับ 1 แทน น้อยที่สุด
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ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งของข้ อ ค าถามมี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อคาถาม และนาไปทดลองใช้ (Tryout) กับประชาชนในอาเภอสิเกาจานวน 30 คน
แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.918 จากนั้น ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 ชุด ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว นาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง วิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยของข้อคาถามตามแนวทางของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2553) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรังใช้
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Factor Analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component
Analysis) และหมุ น แกนปั จ จั ย ด้ ว ยวิ ธี Varimax โดยมี เ กณฑ์ พิ จ ารณาปั จ จั ย คื อ ค่ า ไอเกน (Eigenvalues) ต้ อ งมี
ค่ามากกว่า 1 และค่าน้าหนักปัจจัย (Factor Loading) ต้องมีค่าสัมบูรณ์ (Absolute) มากกว่า 0.30 (Hair et al., 2010)
เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.0 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ
30.8 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 57.8 มีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอเมืองมากที่สุด ร้อยละ 23.8 รองลงมาอยู่ในอาเภอ
กันตัง ร้อยละ 20.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่ว นตัว ร้อยละ
24.5 และอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 17.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ
39.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 27.3
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง
จากผลการวิจัยพบว่า ประเภทของเครื่องดื่มที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบบริโภคมากที่สุดคือ ชาเย็น รองลงมา
คือ กาแฟร้อน และชาเขียว คิดเป็นร้อยละ 28.8, 28.0 และ 12.3 ตามลาดับ วัตถุประสงค์ในการบริโภคเครื่องดื่มชาและ
กาแฟคื อ เพื่อลดอาการง่ วงนอน ร้ อยละ 31.5 รองลงมาคื อ เพื่อแก้ กระหาย ร้ อยละ 30.8 และติดใจในรสชาติและ
กลิ่นหอมของชา กาแฟ ร้อยละ 21.8 โดยส่วนใหญ่จะบริโภค 2-3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 44.5 รองลงมา บริโภคทุกวัน ร้อย
ละ 40.5 ราคาโดยเฉลี่ยของเครื่องชาและกาแฟที่ซื้อเป็นประจาคือ 20-30 บาท ร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ 31-40 บาท
ร้อยละ 28.8 และส่วนใหญ่จะบริโภคชาและกาแฟในช่วงเช้า 08.00-10.00 น. ร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ ช่วงเวลากลางวัน
12.00-13.00 น. ร้อยละ 18.3 และช่วงเวลาบ่าย 13.00-16.00 น. ร้อยละ 12.3 ความรู้สึกเมื่อไม่ได้ด่ืมชาและกาแฟกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 71.0 และรู้สึกง่วงนอน ร้อยละ 19.8 สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้ อ
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เครื่องดื่มชาและกาแฟคือ ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป ร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ มินิมาร์ท เช่น 7-11 หรือ Family Mart
ร้อยละ 21.0 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบร้านกาแฟที่ตกแต่งร้านแบบสมัยใหม่ ทันสมัย น่ารัก ร้อยละ 44.8 และชอบ
การตกแต่งร้านแบบย้อนยุค ร้อยละ 29.9 ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟเพื่อนั่งเล่นผ่อนคลายและเป็นสถานที่นัดพบปะ
เพื่อนฝูง ร้อยละ 30.0 ส่วนโปรโมชั่นเครื่องดื่มชาและกาแฟที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุดคือ คูปองสะสมแต้มเพื่อแลกหรือ
ลดราคาเครื่องดื่ม ร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ร้อยละ 29.8 และตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชาและ
กาแฟโดยคานึงถึงรสชาติของเครื่องดื่มมากที่สุด ร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ ราคา ร้อยละ 11.8 การบริการของพนักงาน
ร้อยละ 5.8 และสถานที่ตั้งของร้าน ร้อยละ 5.0 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคใน
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้วธิ ีการสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก PCA และหมุน
แกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ของข้อคาถามทั้งหมดด้วยค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test ผลการทดสอบพบว่าค่า KMO
มีค่าเท่ากับ 0.783 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ
0.05 โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากับ 5247.499 ที่องศาเสรี 120 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะนามาทาการวิเคราะห์
องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่า KMO และ Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

0.783
5247.499
120
.000

การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัด
ตรัง ใช้เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบจากค่าน้าหนักองค์ประกอบต้องมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 0.30 และจากแผนภาพ
Scree Plot ซึ่งเป็นการพล็อตค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ โดยพิจารณาจุดของกราฟที่เริ่มขนานกับแกนหรือมีความชัน
ลดลงให้หยุดนับองค์ประกอบ (Hair et al., 2010) พบว่า สามารถสกัดปัจจัยได้จานวน 4 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 2 องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง
ภาพที่ 2 แผนภาพ Scree Plot
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ปัจจัย

น้าหนัก
องค์ประกอบ

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการส่งเสริมการขาย
รสชาติของกาแฟ
ความหลากหลายของเครื่องดื่ม
คุณภาพของวัตถุดบิ
มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี
มีรูปภาพตั ว อย่ า งเครื่อ งดื่ ม แสดงให้ เ ห็ น อย่ า ง
ชัดเจน
มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล

0.83
0.77
0.70
0.59
0.56

ด้านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
มีราคาให้เลือกตามขนาดบรรจุภัณฑ์
มีการติดป้ายบอกราคาที่ชัดเจน
ปริมาณของเครื่องดื่มที่ได้รับเหมาะสมกับราคา
ด้านสถานที่ตั้งของร้าน
ที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง
บรรยากาศของร้านร่มรื่น ตกแต่งร้านสวยงาม
ทันสมัย
ที่ตั้งของร้านตั้งอยูใ่ กล้แหล่งชุมชน
มีบริการ wifi หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ไว้บริการ
ลูกค้า
ด้านการบริการ

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
ค่าไอเกนเท่ากับ 7.28
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 45.52
4.21
0.79
มาก
3.93
0.78
มาก
4.11
0.73
มาก
3.89
0.92
มาก
3.61
1.10
มาก
ค่าเฉลี่ย

0.54

3.64
1.07
ค่าไอเกนเท่ากับ 2.33
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 14.58
0.89
4.13
0.82
0.79
4.01
0.87
0.65
4.05
0.85
0.55
3.83
0.86

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าไอเกนเท่ากับ 1.29
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 8.03
0.79
4.04
0.81
0.77
4.06
0.85

มาก
มาก

0.63
0.56

มาก
มาก

3.99
4.01

0.89
0.86

ค่าไอเกนเท่ากับ 1.07
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 6.72
พนั ก งานพู ด จาสุ ภ าพ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส เต็ ม ใจ พนั ก งานพู
0.86 ด จาสุ ภ าพ 4.23
ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส0.78
เต็ ม ใจ
ให้บริการ
ให้บริการ
พนักงานมีความรู้เรื่องเครื่องดื่ม สามารถอธิบาย พนักงานมี
0.79ความรู้เรื่องเครื
3.99
่องดื่ม สามารถอธิ
0.89บาย
หรือแนะนาเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี
หรือแนะนาเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี

มาก
0.86
มาก
0.79
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จากตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภค
ในจังหวัดตรัง จานวน 4 องค์ประกอบ จากตัวแปรทั้งหมด 16 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อคาถามได้
ร้อยละ 74.85 มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟได้ ร้อยละ 45.52 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ รสชาติของกาแฟ ความ
หลากหลายของเครื่องดื่ม คุณภาพของวัตถุดิบ มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี มีรูปภาพตัวอย่างเครื่ องดื่ม
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล
องค์ประกอบที่ 2 ด้านราคา สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟได้
ร้อยละ 14.58 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีราคาให้เลือกตามขนาดบรรจุภั ณฑ์ มีการติด
ป้ายบอกราคาที่ชัดเจน และปริมาณของเครื่องดื่มที่ได้รับเหมาะสมกับราคา
องค์ประกอบที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งของร้าน สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและ
กาแฟได้ ร้อยละ 8.03 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง บรรยากาศของร้านร่มรื่น ตกแต่ง
ร้านสวยงาม ทันสมัย ที่ตั้งของร้านตัง้ อยูใ่ กล้แหล่งชุมชน และร้านมีบริการ wifi หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ไว้บริการลูกค้า
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการบริการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและ
กาแฟได้ ร้อยละ 6.72 ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ พนักงานพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ และ
พนักงานมีความรู้เรื่องเครื่องดื่ม สามารถอธิบายหรือแนะนาเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ มชาและกาแฟของ
ผู้บริโภคในจังหวัดตรัง พบว่า พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่นิยม
บริโภคเครื่องดื่มประเภทชาเย็นมากที่สุด เนื่องจากเครื่องดื่มชาเย็นของทางภาคใต้จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และ
แตกต่างจากเครื่องดื่มชาเย็นของภาคอื่น ๆ และส่วนใหญ่จะบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟโดยเฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์
โดยดื่มชาและกาแฟในช่วงเช้า เพื่อลดอาการง่วงนอน และตัดสินใจเลือกซือ้ เครื่องดื่มชาและกาแฟโดยคานึงถึงรสชาติ
มากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิตยิ าภรณ์ จิตราภิรมย์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟสดในช่วงเช้า เพื่อ
ลดอาการง่วงนอน และติดใจในรสชาติของเครื่องดื่มกาแฟสดมากที่สุด เช่นเดียวกับผลการศึกษาของนงนุช อุณอนันต์
(2557) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคเลือกดื่ม
กาแฟสดเพราะชอบในรสชาติของกาแฟ และส่วนใหญ่จะดื่มในช่วงเช้าเพื่อลดอาการง่วงนอน และจากผลการศึกษา
พบว่า ราคาของเครื่องดื่มชาและกาแฟที่ผู้บริโภคในจังหวัดตรังซื้อเป็นประจามีราคาโดยเฉลี่ย 20-30 บาทต่อแก้ว
ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับราคาเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟจากผลการศึกษาของนงนุช อุณอนันต์ (2557) ราคาโดย
เฉลี่ยของกาแฟแก้วละ 30-39 บาท และผลการศึกษาของวิมลรัตน์ เพ็งหอม (2557) พบว่าผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟ 50 บาทต่อครั้ง ซึ่งจะเห็นได้วา่ มีราคาเครื่องดื่มชาและกาแฟในจังหวัดตรังจะมีราคาต่ากว่า
ในพื้นที่อ่ืน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันร้านกาแฟในจังหวัดตรังมีเป็นจานวนมาก ทั้งในรูปแบบของร้านกาแฟเก่าแก่
โบราณ ร้านกาแฟแบบรถเข็น ซึ่งจาหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟในราคาที่ไ ม่สูงมากนักและสามารถหาซื้อได้
ง่ายจึงเป็นที่นิยมต่อผู้บริโภค แตกต่างกับร้านกาแฟในปั๊มน้ามัน หรือร้านกาแฟที่ตกแต่งร้านแบบสมัยใหม่ ซึ่งจาหน่าย
เครื่องดื่มในราคาที่สูงกว่าร้านกาแฟโบราณและร้านกาแฟแบบรถเข็น
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ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคใน
จังหวัดตรัง พบว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย สามารถอธิบายความผันแปรได้
สูงสุด โดยผู้บริโภคจะให้ความสาคัญในเรื่องรสชาติของเครื่องดื่มมากที่สุด รองลงมาคือ ความหลากหลายของเครื่องดื่ม
และคุณภาพของวัตถุดิบ ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในเรื่องของคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
โดยอาจสร้างความแตกต่างของเครื่องดื่มให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน และเลือกใช้วัตถุดิบที่มคี ุณภาพ นอกจากนี้ ควรมี
วิธีการส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค เช่น การแจกคูปองส่วนลด มีบัตรประทับตราสะสมคะแนนเพื่อแลก
เครื่องดื่มฟรี หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่าง ๆ เพื่อเป็นจุดขายที่ดีและได้รับความ
สนใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับกาหนดราคาของเครื่องดื่มที่
เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ อีกทั้งควรมีป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริโภคได้รับทราบก่อนตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม เนื่องจากร้านกาแฟในจังหวัดตรังมีเป็นจานวนมาก ดังนั้นการกาหนดราคาของเครื่องดื่มจึงเป็นสิ่งสาคัญ แต่
การปรับราคาของสินค้าควรพิจารณาราคาของคู่แข่งในท้องตลาดด้วย ส่วนองค์ประกอบด้านสถานที่ตั้งของร้านก็เป็นสิ่ง
สาคัญ เนื่องจากผู้บริโภคจะให้ความสาคัญกับที่ตงั้ ของร้านที่สะดวกต่อการเดินทาง บรรยากาศภายในร้านร่มรื่น ตกแต่ง
สวยงาม และมีบริการ wifi ฟรีสาหรับไว้บริการลูกค้าภายในร้าน และองค์ประกอบสุดท้ายคือ ด้านการบริการ ผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับการบริการของพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความรู้เรื่อง
เครื่องดื่ม สามารถอธิบายหรือให้คาแนะนารายละเอียดของเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้าได้
จากการวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบว่า ปั จจัยที่ผู้บริโภคในจังหวัดตรังให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านสถานที่ตั้งของร้าน และด้านการบริการ ตามลาดับ ดังนั้น
ผู้ประกอบกิจการร้านกาแฟควรให้ความสาคัญกับรสชาติของเครื่องดื่มและคุณภาพของวัตถุดิบ ควรกาหนดกลยุทธ์ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และกาหนด
ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องดื่ม เลือกทาเลที่ตั้งของร้านที่สะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ตกแต่งร้านค้าหรือ
พื้นที่การขายให้สะอาดสวยงาม ดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ควรดูแลและอบรมให้พนักงานภายในร้านให้มี
ความรู้เรื่องเครื่องดื่ม มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ แต่งกายสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ผลการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านกาแฟในการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และในการวิจัย
ครั้งต่อไปอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการร้านกาแฟ เจ้าของ
กิจการร้านกาแฟ เพื่อศึกษาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) ของกิจการร้านกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มีความละเอียดและมีคุณภาพมากขึน้ สามารถนาไปพัฒนากิจการร้านกาแฟให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
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การพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
The marketing development of gems and jewelry’ entrepreneur in muang
district, Chanthaburi province
อัครเดช ฐิศุภกร1* พรพนิต วงศ์ชูวรรณ1 และ สุชาดา เนาวะรัตน์1
Akadath Thisupakorn1*, Pornpanit Wongchuwan1 and Suchada naowarat1
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแนวทางการการพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี จานวน 54 คน และนักท่ องเที่ยวชาวไทยจานวน 400 คน
โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า ร้ อ ยละ ความถี่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์คา่ ความแตกต่างโดยการทดสอบ t-test, F-Test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ส่วนใหญ่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 100,001 –
500,000 บาท มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี มีเงินทุนน้อยกว่า 1 ล้านบาท และมีจานวนพนักงาน
น้อยกว่า 5 คน โดยผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี มีสภาพปัญหาการตลาดโดยรวมอยู่ระดับ
ปานกลาง โดยสภาพปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการยังขาดแรงงานในการผลิต ราคาวัตถุดิบในการผลิตมีราคา
สูง มีที่จอดรถไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนด้านการส่งเสริมการตลาด 2) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเลือก
ซื้ออัญมณีและเครื่องประดั บในจังหวัดจันทบุ รี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี มี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น อยู่ ใ นช่ ว ง 30,001 – 40,000 บาท โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี ค วามพึ ง พอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้ามีความประณีต สวยงามและคงทน ความพึงพอใจด้านราคา ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อยู่ในทาเลที่ตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และความพึงพอใจ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้จาหน่ายมีอัธยาศัยดี/สุภาพ โดยผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยควร
คานึงถึงคุณภาพสินค้าก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อสินค้ามีคุณภาพที่ดแี ล้ว การพัฒนาการตลาดในด้านอื่น ๆ ย่อมพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
คาสาคัญ: การพัฒนา, การตลาด, ผู้ประกอบการ, อัญมณีและเครื่องประดับ
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Abstract
The objective of this research was to study the marketing development of Gems and Jewelry’ entrepreneur
in Muang district, Chanthaburi province. This study was a quantitative research with using 54 entrepreneurs and
400 domestic tourists. The questionnaire was used as an instrument in this research. The servey data were
analysed by using percentage, frequency, standard deviation,t-test and F-test at 0.05 significant level.
The results showed that 1) Most jewelry entrepreneur in Chanthaburi gained average monthly income
around 100,001-500,000 bahts. They have run their business for at least 6 – 10 years. They began their business
with a starting budget less than 1 million bahts. Also they hired less than 5 staff members at the beginning. The
gems market problems were in the middle level. The entrepreneurs frequently encountered problem of labor
shortage, high raw materials prices, not-enough car parking and no-planning marketing promotion. 2) Most of Thai
tourists that bought gems and jewelry in Chanthaburi were female. They were 30 – 39 years old. Their education
was at undergraduate level and they earned 30,001 – 40,000 bahts monthly. The average satisfaction of Thai
tourists was mostly at product quality including delicacy beauty and durability. In term of price, the highest average
satisfaction was about reasonable price compared with product quality. Next, about distribution channel, the highest
average satisfaction was about appropriate location which provided more approaching convenience. Lastly, about
market promotion, the most average satisfaction was courtesy
The entrepreneurs wanted to continuously develop. The product quality needed to be considered firstly.
Then marketing development in other directions would reach the customer’s expectation later.
Keywords: Development, Marketing, Gems’ Entrepreneur, Gems and Jewelry

บทนา
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน (2559) ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีช่ือเสียงมานานมาก ในเรื่อง
ของอัญมณี โดยเป็นแหล่งสาคัญแห่งหนึ่งของโลก คลินิกภาษีอัญมณี (2559) ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มีห่วงโซ่
ที่ เชื่อ มร้ อ ยกั น หลายขั้น กว่าจะส าเร็ จออกมาเป็ นเครื่อ งประดั บสวย ๆ มู ล ค่ า สู ง สร้ า งรายได้ ให้กั บเจ้า ของธุรกิจ
เริ่มตัง้ แต่อุตสาหกรรมต้นน้า คือ การทาเหมืองแร่/เหมืองพลอย ขั้นต่อมาหรืออุตสาหกรรมกลางน้า ได้แก่ การค้าและ
การเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยดิบ เช่น การเผาหรือหุงพลอย การเจียระไน จนมาถึงอุตสาหกรรมปลายน้า
กาญจนา อมรอรช (2554) จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตและเพิ่มมูลค่าอัญมณีและเครื่องประดับในฐานะ
อุตสาหกรรมต้นน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จากการสารวจพบว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนเข้ามามีบทบาทและมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
อย่างมาก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมนับแสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัด
จันทบุรีนั้น ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับประชากรในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี (2551) อัญมณีที่มีช่ือเสียงของจังหวัด ได้แก่ พลอยทับทิม ไพลิน
บุษราคัม และเขียวส่อง กรอปกับมีแรงงานที่มีทักษะทางด้านการเจียระไนและการเผาพลอยอัญมณี จึงทาให้เป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายอัญมณีที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
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ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2560) ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี ต้องมีการปรับตัว เนื่องจาก
คนทาพลอยมีจานวนน้อยลง เพราะวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ ต้นทุนสูง จึงควรมีการพัฒนาการออกแบบเพื่อตอบสนอง
ตลาดเครื่องประดับ โดยต้องสนับสนุนให้จันทบุรีกลายเป็นตลาดการขายเครื่องประดับ ที่มีฝีมือ เชื่อถือได้ และราคาถูก
ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี จึงควรมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อดาเนินงานทางธุ รกิ จ
ซึ่งจะทาให้การพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีความชัดเจนมากขึ้น การวางแผนแนวทางการพัฒนาการตลาด
จึงเป็นงานอันดับแรกที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งแนวทางการพัฒนาการตลาดเหล่านี้ เป็นเข็มทิศหรือเป็นตัวก าหนด
แนวทางไปสู่จุดหมายที่ต้องการ นาพากิจการไปสู่ความสาเร็จได้ เนื่องจากธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีผู้คา้ หลายราย
และมีการแข่งขันที่สูง ดังนัน้ การพัฒนาการตลาดในการบริหารกิจการในแต่ละร้าน จึงเป็นสิ่งที่ทาให้โดดเด่นและแตกต่าง
จากคู่แข่ง ดังนั้นปัญหาที่ได้ค้นคว้าจากทั้งการทบทวนวรรณกรรมหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการพั ฒนาด้ านการตลาด ด้ านผลิ ตภั ณฑ์ ราคา สถานที่ และช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด
ของผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อาเภอเมือง จั งหวัดจันทบุรี โดยผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการกาหนดแนวทางการพัฒนาการตลาด และประยุกต์
ใช้กับธุรกิจของตนเองต่อไปได้อนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อ สภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณี
และเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาซื้อ สินค้าประเภทอัญมณีและ
เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเลือกซือ้ สินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี
6. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกซื้อ
สินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
7. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด ของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี
- ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน
- ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
- เงินลงทุน
- จานวนพนักงาน

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาซื้อสินค้า
ประเภท อัญมณีและเครื่องประดับ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

สภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจ

- ด้านผลิตภัณฑ์

-

ด้านราคา
- ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา
เลือกซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและ
เครื่องประดับ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

การพัฒนาด้าน
การตลาดของ
ผู้ประกอบอัญมณี
และเครือ่ งประดับ
อาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั การพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

สมมุติฐาน
1. ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่ตา่ งกัน ส่งผลต่อสภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ ต่างกั น ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องประดับในจั ง หวั ด
จันทบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด
ความหมายของการตลาด
Kolter (1997) ได้ให้ความหมายของการตลาด คือ กระบวนการทางสังคมและการบริหารซึ่งบุคคลและกลุ่ม
บุคคลได้รับสิ่งที่สนองความจาเป็นและความต้องการของเขาจากการสร้าง การเสนอ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่ากับบุคคลอื่น
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การตลาดเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ
ด้วยการพัฒนาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการนาเอาไปใช้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ในราคาที่พึงพอใจ ในระบบการจัดจาหน่ายที่เอื้อ
ต่อความสะดวกสบายตามแนวพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วยความพยายามในทิศทางที่ถูกต้อง
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การตลาด คือ การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ให้ลูกค้าได้พึงพอใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่พงึ พอใจ ซึ่งกิจกรรมนัน้ จะต้องเป็นไปตามเป้าหมาย
ของผู้บริโภค
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้
องค์กรจะต้องนามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วยเครื่องมือ
William (1995) ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทต้องใช้เป็น
เครื่องมือร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
จากความหมายข้างต้น ส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริ ษัท
หรือองค์กรจะต้องนามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศุภญ
ิ ญา ถิรศิลาเวทย์ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจต่อธุรกิจที่มตี อ่ ผล
การดาเนินงานของธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ผลการศึกษาพบว่า การตลาดควรมีการปรับปรุงสินค้าให้มี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จและมีความมั่นคงในระยะ
ยาว ธุรกิจจะต้องมีการดาเนินการที่ดีในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
ฤ ท ธิ
ชั ย กอศิ ริ ว รชั ย (2544) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ
เครื่องประดับอัญมณีจากร้านค้าอัญมณี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแยกตาม
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อรูปแบบที่ทันสมัย ด้านราคา
ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การรั บ ช าระสิ น ค้ า ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญการจัดทาแคตตาล็อกให้แก่ลูกค้า

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาครั้งนีไ้ ด้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จานวน 54 ร้านค้า และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า
บริเวณตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี (ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การกาหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จานวน 54 ร้านค้า ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและจาหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ โดยจะทาการ
สารวจทั้งหมด 54 ร้านค้า และการกาหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเลือกซือ้ สินค้า บริเวณ
ตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากไมสามารถทราบคาประชากรที่แทจริง ดังนั้นจึงใชการคานวณขนาดตัวอย่าง
แบบไมทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) จากสูตรดังนี้
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n = Z2 /4e2
n = ขนาดกลุมตัวอยาง
Z = ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ Z เทากับ 1.96
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได้
การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดงั นี้
n = (1.96)2 /4(0.05)2 = 384.16 ตัวอย่าง
โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้จะเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเลือกซือ้ เครื่องประดับ โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่า จะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้ ว ยวิธีแ บบแผนการสุ่ ม ตั ว อย่างแบบการเลือ กตั ว อย่า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็น เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าอัญมณี และ
เครื่องประดับ บริเวณตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น
2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี และแบบสอบถามสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเลือกซือ้ อัญมณีและเครื่องประดับ โดยแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
แบบสอบถามสาหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้ เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ เงินลงทุน จานวนพนักงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการ เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 26 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น
5 ระดับ และแปรผลตาม Likert Scale
ส่วนที่ 4 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการพัฒนา ลักษณะ
เป็นคาถามปลายเปิด
แบบสอบถามสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเลือกซือ้ อัญมณีและเครื่องประดับ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลาย
คาตอบให้เลือก จานวน 8 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ความพึง พอใจของนั กท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เข้ามาเลือกซื้อ สิน ค้า ประเภท
อัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 26 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval
Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert Scale
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แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 4 ค าถามที่ ใ ห้ แ สดงข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจด้ า นการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
เครื่องประดับ ลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด

ผลการศึกษา
1. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ส่วนใหญ่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 100,001 – 500,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.1 มีเงินทุนน้อยกว่า 1 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีจานวนพนักงานน้อยกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 63
2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีเครื่องประดับตัวเรือนเงิน 925 ขายภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 87 มีพลอยทับทิม
ขายภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 98.1 พลอยที่มียอดจาหน่ายสูงสุด คือ บุษราคัม คิดเป็นร้อยละ 40.7เครื่องประดับที่มี
พลอยบุษราคัม ลูกค้านิยมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 ผู้ประกอบการไม่มี ใบรับรองสินค้าจากสถาบันที่เป็นกลาง
คิดเป็นร้อยละ 55.5 ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซือ้ แหวน คิดเป็นร้อยละ 98.1 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ
57.4 ผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือร้า นค้า คิดเป็นร้อยละ 64.8 ผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือร้านค้าผ่านทางเว็ปไซต์ คิดเป็นร้อยละ 76.9 ช่วงเวลาที่มียอดจาหน่ายสูงสุด คือ ช่วงปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ
79.6
3. จากผลการศึกษา สภาพปัญหา
ของผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.397 โดยข้อที่มีระดับปัญหา
มากที่สุด คือ ผู้ประกอบการยังขาดแรงงานในการผลิต สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.459 โดยข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุด คือ ราคาวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูง
สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.190 โดยข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุด คือ มีที่จอดรถไม่เพียงพอสภาพปัญหาของผู้ประกอบการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.407 โดยข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุด คือ
ผู้ประกอบการไม่มกี ารวางแผนด้านการส่งเสริมการตลาด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

Proceedings
1601

ตารางที่ 1 ผลการศึกษา สภาพปัญหาของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ
S.D. การแปลความหมาย
xˉ
ด้านผลิตภัณฑ์
3.397
0.165
ปานกลาง
- ผู้ประกอบการยังขาดแรงงานในการผลิต
3.648
1.031
มาก
ด้านราคา
3.459
0.152
ปานกลาง
- ราคาวัตถุดบิ ในการผลิตมีราคาสูง
3.667
0.824
มาก
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
3.190
0.110
ปานกลาง
- มีทีจ่ อดรถไม่เพียงพอ
3.463
0.884
ปานกลาง
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.407
0.093
ปานกลาง
- ผู้ประกอบการไม่มกี ารวางแผนด้านการส่งเสริมการตลาด
3.593
0.714
มาก
โดยรวม
ปานกลาง
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจทีต่ า่ งกัน ส่งผลต่อสภาพปัญหา
ในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ สภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจ
F
Sig.
ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน
ด้านผลิตภัณฑ์
3.068
.036*
ด้านราคา
6.585
.001*
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
6.579
.001*
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.114
.034*
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์
2.648
.044*
ด้านราคา
2.625
.046*
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
3.450
.015*
ด้านการส่งเสริมการตลาด
2.205
.082
เงินลงทุน
ด้านผลิตภัณฑ์
3.242
.019
ด้านราคา
7.927
0.000*
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
2.698
.041*
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.574
.012*
จานวนพนักงาน
ด้านผลิตภัณฑ์
2.798
.040*
ด้านราคา
1.760
.167
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
1.23
.308
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.031
.038*
*ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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โดยตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่ต่างกัน
ส่งผลต่อสภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จาก
การทดสอบ พบว่า ยอดขายเฉลี่ยที่ต่างกัน ส่งผลต่อสภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด โดยมีค่านัยสาคัญที่ .036, .001, .001, .034 ตามลาดับ ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อ
สภาพปั ญ หาในการด าเนิน ธุ รกิ จ ของผู้ ประกอบการอั ญ มณี แ ละเครื่อ งประดั บ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แตกต่า งกั น ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยมีค่านัยสาคัญที่ .044, .046, .015,
.082 ตามล าดั บ เงิ น ลงทุ น ที่ ต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ สภาพปั ญ หาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด โดยมีค่านัยสาคัญที่ .019, .000, .041, .012 ตามลาดับ จานวนพนักงานที่ต่างกัน ส่งผลต่อสภาพปัญหาใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แตกต่ า งกั น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยมีคา่ นัยสาคัญที่ .040, .167, .308, .038
4. ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.75 อยู่ ในช่ วงอายุ 30 – 39 ปี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 25.75 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 28.75
5. ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักท่อ งเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เคยมาจันทบุรีมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 51.75
ประเภทของเครื่องประดับที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจซือ้ คือ แหวน คิดเป็นร้อยละ 71 ชนิดของอัญมณีที่นักท่องเที่ยว
มีความสนใจซื้อ คือ ทับทิม คิดเป็นร้อยละ 24.67 เหตุผลที่ซื้อเครื่องประดับ คือ เพื่อส่ง เสริมบุคลิกภาพและความ
สวยงาม มูลค่าในการซื้ออัญมณี น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.25 ความสาคัญ เรื่อง คุณภาพและฝีมือ
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อ คิดเป็นร้อยละ 50.75 ใบรับรองจากสถาบั นที่เป็นกลางมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อัญมณีและเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 92.6 แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชื่อเสียงอัญมณีและเครื่องประดับ
ในจังหวัดจันทบุรี คือ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 23.38 ช่วงปีใหม่ ที่ช่วงที่นิยมซื้อเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 68.7
6. จากผลการศึกษา ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.890
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้ามีความประณีต สวยงามและคงทน ความพึงพอใจด้านราคา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.770 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจ
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.101 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ อยู่ในทาเลที่ตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง ความพึงพอใจ ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.764 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้จาหน่ายมีอัธยาศัยดี/สุภาพ รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกซือ้ อัญมณีเครื่องประดับ
ความพึงพอใจ
S.D.
การแปลความหมาย
ด้านผลิตภัณฑ์
3.890
0.070
มาก
- สินค้ามีความประณีต สวยงามและคงทน
4.345
0.558
มาก
ด้านราคา
3.770
0.048
มาก
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
3.943
0.612
มาก
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
4.101
0.046
มาก
- อยู่ในทาเลที่ตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง
4.235
0.711
มาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.764
0.047
มาก
- ผู้จาหน่ายมีอัธยาศัยดี/สุภาพ
3.935
0.610
มาก
โดยรวม
มาก
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์สง่ ผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซือ้ เครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมการตลาด
T/F
Sig.
ประชากรศาสตร์
เพศ
ด้านผลิตภัณฑ์
1.922
.701
ด้านราคา
.853
.372
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
.593
.895
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1.134
.262
อายุ
ด้านผลิตภัณฑ์
5.492
.000*
ด้านราคา
2.275
.047*
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
2.480
.031*
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.156
.008*
ระดับการศึกษา
ด้านผลิตภัณฑ์
4.255
.002*
ด้านราคา
3.729
.005*
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
2.021
.091
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.962
.004*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้านผลิตภัณฑ์
2.508
.030*
ด้านราคา
10.837
.000*
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
2.180
.056
ด้านการส่งเสริมการตลาด
11.002
.000*
*ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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โดยตารางที่ 4 แสดงค่าวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน
จากการทดสอบ พบว่า เพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
โดยมีค่ า นั ย ส าคั ญ ที่ .701, .372, .895, .262 ตามล าดั บ อายุ ที่ต่า งกั น ส่ ง ผลต่อ ความพึง พอใจในการเลือ กซื้ อ
เครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัด
จาหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยมีค่านัยสาคัญที่ .000, .047, .031, .008 ตามลาดับ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกันด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยมีค่านัยสาคัญที่ .002, .005, .091,
.004 ตามลาดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
โดยมีคา่ นัยสาคัญที่ .030, .000, .056, .000 ตามลาดับ

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษา ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี พบว่า
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 100,001 – 500,000
บาท มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี มีเงินทุนน้อยกว่า 1 ล้านบาท มีจานวนพนักงานน้อยกว่า 5 คน
2. ผลการศึกษา ข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี พบว่า
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีเครื่องประดับตัวเรือนเงิน 925 ขายภายใน
ร้าน มีพลอยทับทิมขายภายในร้าน พลอยที่มียอดจาหน่ายสูงสุด คือ บุษราคัม เครื่องประดับที่มีพลอยบุษราคัม ลูกค้า
นิยมมากที่สุด ผู้ประกอบการไม่มีใบรับรองสินค้าจากสถาบันที่เป็นกลาง ลูกค้ าส่วนใหญ่นิยมซื้อแหวน คิดเป็นลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือร้านค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์สินค้า
หรือร้านค้า ผ่านทางเว็ปไซต์ และช่วงเวลาที่มียอดจาหน่ายสูงสุด คือ ช่วงปีใหม่
3. ผลการศึกษา สภาพปัญหาของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี พบว่า
สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุด คือ ผู้ประกอบการยังขาดแรงงาน
ในการผลิต ด้านราคา ข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุด คือ ราคาวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูง สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ
ด้านสถานที่ และช่องทางการจั ดจาหน่าย ข้อที่มีระดั บปัญหามากที่สุ ด คือ มีที่จอดรถไม่เพียงพอ สภาพปัญหาของ
ผู้ประกอบการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุด คือ ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนด้านการ
ส่งเสริมการตลาด
4. ผลการศึกษา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเลือ กซื้ อ อั ญ มณี แ ละเครื่อ งประดั บในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง
อยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน อยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท
5. ผลการศึกษา พฤติกรรมการซือ้ อัญมณีและเครื่องประดับของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เคยมาจันทบุรีมาก่อน ประเภทของเครื่องประดับที่
นักท่องเที่ยวมีความสนใจซื้อ คือ แหวน ชนิ ดของอัญมณีที่นักท่องเที่ยว มีความสนใจซื้อ คือ ทับทิม เหตุผลที่ซื้อ
เครื่ อ งประดั บ คื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพและความสวยงาม มู ล ค่ า ในการซื้ อ อั ญ มณี น้ อ ยกว่ า 5 ,000 บาท
ความสาคัญ เรื่อง คุณภาพและฝีมือ มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ใบรับรองจากสถาบันที่เป็น กลางมีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชื่อเสียงอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัด
จันทบุรี คือ เว็บไซต์ โดยช่วงปีใหม่ ที่ชว่ งที่นิยมซือ้ เครื่องประดับ มากที่สุด
6. ผลการศึกษา ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้ามีความประณีต สวยงามและคงทน ความ
พึงพอใจด้านราคา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจด้านสถานที่และ
ช่องทางการจัดจาหน่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อยู่ในทาเลที่ตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง ความพึงพอใจ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้จาหน่ายมีอัธยาศัยดี/สุภาพ
7. จากการวิเคราะห์ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจส่งผลต่อสภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจ พบว่า ยอดขายเฉลี่ ย
ต่ อ เดื อ นส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง 4 ด้ า น คื อ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา สถานที่ แ ละช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
การส่งเสริมการตลาด อธิบายได้ว่า ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนถือเป็นรายได้หลักที่เข้ามาในกิจการ โดยยอดขายเฉลี่ยต่อ
เดือน จะแปรสภาพเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ โดยกิจการที่มีเงินทุนหมุนเวียนมาก ก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาด้านการตลาดให้ประสบความสาเร็จเหนือคู่แข่งได้ โดยสอดคล้องกับ ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) กล่าวว่าการ
เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทจะทาให้บริษัทสามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้านให้เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่าง
ต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับ ศุภิญญา ถิรศิลาเวทย์ (2549) กล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการผลิต การตลาด การจัดการ และจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องประดั บนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า อายุส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องประดับทั้ง 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัด
จาหน่าย การส่งเสริมการตลาด อธิบายได้ว่า สินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับที่จันทบุรี มีรูปแบบให้เลือกที่
หลากหลาย ซึ่งคนที่มีช่วงอายุต่างกันย่อมมีความชอบในรูปแบบที่ต่างกัน โดยกลุ่มที่มีอายุน้อยจะให้ความสาคัญกับ
รู ปแบบมากกว่ากลุ่ ม คนที่ มีอ ายุ ม าก และมีราคาให้ เลือ กหลากหลายตามความต้อ งการ ซึ่ ง ลู ก ค้ า ในกลุ่ มวัยรุ่น
วัยกลางคน และกลุ่มที่มีอายุมาก ย่อมมีกาลังซือ้ ไม่เท่ากัน และการซื้อเครื่องประดับสาหรับคนที่มอี ายุมาก ย่อมมีการ
คิดไตร่ตรองมากกว่าคนที่มีอายุน้อย โดยคุณภาพของสินค้าที่ได้ต้องคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและโดยส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อ
สะสมเป็นทรัพย์สิน สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงค์คกุล (2550) ได้กล่าวว่า นักการตลาดมักจะคานึงถึง ความสาคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่องของอายุ เพราะอายุเป็นปัจจัยที่ทาให้คนแตกต่างกันในเรื่องความคิดและ
พฤติกรรม โดยคนที่อายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรีนิยม และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มอี ายุมาก ในขณะที่คนที่มีอายุ
มากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฎิบัติอย่างระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่อายุน้อย เนื่องจาก
ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ ฤทธิชัย กอศิริวรชัย (2544) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุมาก มีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมเป็นทรัพย์สินมากขึ้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อย จะซื้อ
เครื่องประดับตามความชอบของตนเอง

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยแยก
ตามหลักส่วนประสมการตลาด ได้ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรคานึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าว่าตรงตามป้ายสินค้า หรือตรงตามที่ผู้ประกอบการได้จัดทาไว้ ซึ่งได้แก่ เปอร์เซ็นต์ทองต้องมีการตรวจเช็คให้
ตรงตามป้ายสินค้าที่แจ้งไว้ ชนิดพลอยต้องมีการตรวจสอบ โดยต้องมีใบรับรองชนิดของพลอยที่ออกจากสถาบัน และ
พลอยที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม ได้แก่ พลอยทับทิม และบุษราคัม ที่มีแหล่งกาเนิดจากจังหวัดจันทบุรี
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2. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรเพิ่มเงินลงทุนในการซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบจานวนมาก เช่น
อัญมณี หรือโลหะเงิน จะมีราคาที่ถูกลงเป็นอย่างมาก และควรมีช่องทางการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต เนื่องจากโดย
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่พกเงินสดเป็นจานวนมาก
3. ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการควรมีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านทาง
เว็บไซต์ โดยการมีเว็บไซต์ของร้านค้า เพื่อลูกค้าที่ได้เคยมาจันทบุรี หรือที่รู้จักร้านค้า จะได้เข้าไปเยี่ยมชมสินค้าผ่านได้
เว็บไซต์ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการควรเพิ่มหรือมีการแนะนาที่จอดรถให้กั บ
นักท่องเที่ยว เนื่องจากตลาดพลอยอยูใ่ จกลางเมือง ซึ่งเดินทางไปมาได้สะดวก แต่หาที่จอดรถได้ยาก
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาใช้
จ่ายเงินซื้อเครื่องประดับ เพื่อเป็นกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้น และควรมีการจัดทาสื่อ หรืองานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดจันทบุรีมากยิ่งขึ้น
กล่าวโดยสรุป นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยส่วนใหญ่ จะนิยมความเป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
พลอย ที่จะให้ความสาคัญกับพลอยที่มีแหล่งกาเนิดในประเทศไทยก่อน การออกแบบเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์
สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส และผู้ประกอบการที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในอัญมณีและเครื่องประดับ และมีความ
ซื่อสัตย์ในสินค้าที่นามาจาหน่าย
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์ อาเภอเมือง
จังหวัดตาก
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์
อาเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อนาผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์ อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ในอาเภอเมือง จังหวัดตาก ประจาปี
2559 จานวน 300 คน โดยเลือกสร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างด้วย t–test ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ทา
การไปรษณีย์อาเภอเมืองอยู่ในระดับมากที่สุด และทดสอบความแตกต่าง โดยจาแนกตามเพศพบว่า ประชาชนที่ใช้บริการที่
ทาการไปรษณีย์อาเภอเมือมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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Abstract
The purpose of this study was to determine the satisfaction of the public about the service of post office
in Amphoe Mueang, Tak, and to bring the result to be a guideline for improving the service of post office in Amphoe
Mueang, Tak Province. Example At 300 post office in Muang District, Tak province, the questionnaire was used to
construct the questionnaire and to analyze the data using descriptive statistics, percentage, mean, standard
deviation The results of the study showed that the people were satisfied. The city's post office services are at the
highest level. And test the difference. They are classified by gender at Post Office Amphoe Mueang. There was a
statistically significant difference at .01 level.
Keywords: Satisfaction, Postal service
บทนา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง “การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)” ตามพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้านปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จาก
กรมไปรษณีย์โทรเลขมาดาเนินการ โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ใช้สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทาการไปรษณีย์กลาง ต่อมา
สานักงานใหญ่ย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่ง กสท ได้ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเป็น
รัฐวิสาหกิจชั้นนาที่ย่ิงใหญ่ มีศักยภาพเครือข่ายระบบและคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากล จากนโยบายรัฐบาลที่
ต้องการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้เทียบเท่าภาคเอกชน ซึ่ง กสท เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่
ต้องดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท ตามแผน
แม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท
ไปรษณีย์ไทยจากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2546 (http://guru.sanook.com/9073/: ออนไลน์)
ปั จ จุ บั น ที่ ท าการไปรษณี ย์ เป็ น ที่ ใ ห้ บริ ก ารประชาชนเกี่ ย วกั บการรั บ ฝากจดหมาย บริ ก ารธนาณั ติ ใ น
ประเทศ บริ การธนาณั ติ ระหว่างประเทศ บริ การไปรษณี ย์ด่ วนพิ เศษในประเทศ บริ การไปรษณี ย์ด่ วนพิ เศษระหว่ า ง
ประเทศ บริการ PAY AT POST บริการพัสดุไปรษณีย์ในประเทศบริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เรื่องการบริการก็เป็น
อีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างมากที่พิจารณาจากการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการให้บริการ ด้านพนักงานที่ผู้
ให้บริการและด้านสถานที่ให้บริการ (http://www.junghoo.com ออนไลน์)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด และมีการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญช่วยทาให้งานประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนามาใช้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ การบริการที่สร้างความประทับใจให้ประชาชนเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่มุ่งหวังจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และต้องการทราบถึงความรู้สกึ นึกคิดของประชาชน ตลอดจนที่ทาการ
ไปรษณีย์ ยังพบปัญหาการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของการทางานก็จะไม่เทียบเท่ากับ
ลูกจ้างประจา ที่จะมีความชานาญในการทางานมากกว่า
จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด และปัญหาการจ้างงาน ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์อาเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ทาการไปรษณีย์ ตลอดจนนาข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริการที่ทาการไปรษณีย์อาเภอเมือง จังหวัดตาก รวมถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดความรู้มากขึน้
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2. เพื่อนาผลที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการพั ฒนาปรับปรุงการให้ บริการของที่ทาการไปรษณีย์อาเภอเมื อ ง
จังหวัดตาก

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ

สมมุติฐาน

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของที่ทาการไปรษณีย์
1. ด้านการให้บริการ
2. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ
3. ด้านสถานที่ให้บริการ

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน
วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของการบริการธุรกิจไปรษณีย์ อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ดาเนินการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขนั้ ตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่ มาใช้บริการ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ในอาเภอเมือง จังหวัดตาก
จานวน 12,210 คน ตามข้อมูลที่ทาการไปรษณีย์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก ประจาปี 2559 (ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอ
เมืองตาก, 2559) โดยเปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ลูกค้าที่มาใช้บริการประเภทใด จานวนครั้งที่มาใช้บริการต่อเดือน ปริมาณการฝากส่งในแต่ละครั้งและช่วงเวลาที่ท่าน
ชอบมาใช้บริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บ ริการของที่ทาการไปรษณีย์อาเภอเมือง จังหวัดตาก เป็น
การสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ พ รร ณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean) ตามรายละเอียดในแบบสอบถามดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ลู กค้าที่มาใช้
บริการประเภทใด จานวนครั้งที่มาใช้บริการต่อเดือน ปริมาณการฝากส่งในแต่ละครั้งและช่วงเวลาที่ท่านชอบมาใช้
บริการ นามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ และร้อยละ
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2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์อาเภอเมืองจังหวัดตาก นามาวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอันดับ
3. ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตทิ ี่ใช้คือสถิตทิ ดสอบที (t–test) จากการ
ตัง้ สมมติฐาน คือ ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ แตกต่างกัน

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาชนทีม่ าใช้บริการที่ทาการไปรษณียอ์ าเภอเมืองตาก ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้มีรายได้ต่อ
เดือนต่ากว่า 5,000 บาท เป็นประเภทลูกค้าทั่วไป และมาใช้บริการไปรษณีย์ เป็นจานวน 1 ครั้งต่อเดือน ปริมาณการ
ฝากส่ง 1 ชิ้นในแต่ละครั้ง และช่วงเวลาที่ชอบมาใช้บริการของผู้ที่ใช้บริการ จะมาในช่วงเวลา 10.01—12.00 น.
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
xˉ
1. ด้านการให้บริการ
2. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ
3. ด้านสถานที่ให้บริการ
รวม

4.51
4.62
4.64

0.56
0.42
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55

0.33

มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนโดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ด้านการให้บริการ
ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ จาแนก ตามเพศ ดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์ จาแนกตามเพศ
เพศ
Sig.
ชาย
หญิง
ความพึงพอใจของประชาชน
t–Value
( 2–
tailed)
S.D.
S.D.
xˉ
xˉ
1. ด้านการให้บริการ
4..40 0.53 4.47 0.62
-0.98
0.33
2. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ
4..58 0.44 4.59 0.37
-0.15
0.88
3. ด้านสถานที่ให้บริการ
4.50 0.51 4.56 0.50 -7.85**
0.00
รวม
4.58 0.33 4.58 0.31
-4.85**
0.00
* P < .05 ** P < .01
จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์ จาแนก
ตามเพศพบว่า โดยรวมประชาชนมีร ะดับความพึง พอใจแตกต่า งกัน อย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ ให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ไม่แตกต่างกัน
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สรุปผลและอธิปรายผล
1. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริ การของที่ ท าการไปรษณี ย์ อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
ตาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้ านสถานที่ให้บริการ ในภาพรวมและรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน สรุปได้ดังนี้
1.1. ด้านการให้บริการ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2554) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1.2 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจการใช้บริ การ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี พบว่าปัจจัยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร
1.3 ด้านสถานที่บริการ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กัญญาภัค แสงสว่าง และจรัญญา ปานเจริญ (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
ศู น ย์บริ ก ารแบบจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service) ของส านั ก งานเขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามลาดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย จาแนกตามเพศ โดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการ จาแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมส่วนใหญ่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับสอดคล้องกับวิจัยของ เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิสเซ็ นเตอร์ จันทบุรี พบว่าลูกค้าที่มีเพศและอายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์อาเภอเมือง จังหวัดตาก
มีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. เปรียบเทียบการให้บริการด้านต่าง ๆ ของที่ทาการไปรษณีย์ระหว่างอาเภอหรือระหว่างจังหวัด
2. เพื่อ เป็ น แนวทางพั ฒ นาการบริก ารจัด การให้มีประสิทธิ ภ าพสู ง ขึ้น เพื่อ พั ฒ นาศักยภาพการให้บริการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช้ Balanced Scorecard เป็นดัชนีช้วี ัด
3. ควรเพิ่มตัวแปรประเภทลูกค้า รายได้ต่อเดือน ปริมาณการฝาก – ส่ง และช่วงเวลาการให้บริการ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริการของที่ทาการไปรษณีย์
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การดาเนินงานและความต้องการสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Social welfare operations and needs disabled, handicapped service center side
Maekasa subdistrict administrative organization Mae Sot district, Tak province
จุฬาลักษณ์ อรุณรัตน์ชยะกุล1 พิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์1* และ อดิเรก ฟั่นเขียว1
Chulalak Arunratchayakul1, Pipat Yodweerapong1* and Adirek Funkhiaw1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาการดาเนินงานสวั สดิ การสังคมด้านผู้ พิการของศู นย์บริ การ
คนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตากและเพื่อศึกษาความต้องการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ให้ข้อมูล
ประชากรคนพิการที่มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดและผู้ดูแลผู้พิการที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่กาษาจานวน 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา และพรรณาความ ผลการวิจัยสามารสรุป ดังนี้
1. ปัญหาการดาเนินงานสวัสดิ การสั งคมด้านผู้พิการของศู นย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า ด้านบริการทางการแพทย์ ได้แก่ปัญหาการเขารั บการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรัฐ การสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับผู้พิการมีปัญหามากน้อยเพียงใดและ
การสงเสริมฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยระยะแรกเริ่มพบความพิการ ด้านบริการทางอาชีพ ได้แก่ปัญหาการสนับสนุนทุน
ในการประกอบอาชีพของหน่วยงานภาครัฐ การจัดตั้งกองทุน ฟนฟูสมรรถภาพผู้พิการและการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ
ผู้พิการในศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา ด้านบริการทางการศึกษา ได้แก่ปัญหาการได รับ
การศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนสาหรับผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกคน
พิการทุกประเภทและการจัดตั้งศูนย์บริการ ชวยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กเล็กสาหรับเด็กพิการทุกประเภท และด้านบริการ
ทางสังคมได้แก่ปัญหาสถานประกอบการ โรงงาน อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน รับผู้พิการเขาทางานตามความรู
ความสามารถการพัฒนารูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ ผู้พิการในชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของ
ผู้พิการแตละประเภท ๆ และข้อมูล ขาวสารและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้านสังคม
2. ความต้องการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าด้านการบริการทางการแพทย ได้แก่คนพิการต้องการการขอรับสิทธิต่าง ๆ
การรักษาพยาบาลฟรี ช่องทางอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และบริการรถรับ-ส่งสาหรับคนพิการ ด้านการบริการ
ทางอาชีพ ได้แก่ต้องการความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่แต่ละคนมีความถนัด อาชีพ เช่น นวดแผนไทย เกษตรกรรม
หัตถกรรม งานฝีมือ ค้าขาย อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ และการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและความ
เข้มแข็งในกลุ่มคนพิการ ด้านการบริการทางการศึกษา ได้แก่อยากให้มีโรงเรียนเฉพาะด้านที่สอนและดูแลคนพิการ อยากให้มี
1
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การกระจายบริการด้านการศึกษาพิเศษไปสู่ชนบทได้อย่างทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการและอยากได้รับการศึกษา ภาค
บังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ ด้านการบริการทางสังคม ได้แก่การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม
ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในสถานที่ต่าง ๆ และการยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
คาสาคัญ: สวัสดิการสังคมด้านผู้พกิ าร, ศูนย์บริการคนพิการ, องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา

Abstract
The purpose of this research were to investigate the problems of social welfare services for disabled persons
of the Maekasa Disability Service Center, Mae Sot District, Tak Province, and to examine the needs of the Disabled
Social Welfare Service at Maekasa Sub-district Administrative Organization, Tak Province. The population were 351
people of disabled persons who bear a legitimate card and caretaker of disabled persons. The instruments were
frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis and descriptive content. The results exposed as
follows
1 . The problem of the social welfare of disabled persons of the Maekasa sub-district administrative
organization, Mae Sot district, Tak province. Medical Services The problem of hospitalization in public hospitals. How
much support and development of appropriate medical technology for people with disabilities and the promotion of
early rehabilitation? Professional services The problem of capital support in the occupation of government agencies.
Inception Rehabilitation of Disabled Persons and the Establishment of Vocational Rehabilitation Centers for Disabled
Persons in Disability Services Centers, Tambon Administration Organization Education Services The problem of being
educated at a special education school or a school for the disabled is free of charge. Increasing educational
opportunities for people with disabilities and setting up service centers. Early Childhood Intervention for All Disabilities
And social services, including the problems of enterprises, private enterprises, and private sectors. Access to the
disabled by knowledge, ability, development of the rehabilitation model. Disability in the community to suit the
condition, problems and needs of each person with disabilities, and information, information and personnel to support
the rehabilitation of the disabled.
2. The need for social welfare work for disabled persons of the Maekasa Sub-district Administrative Center,
Mae Sot District, Tak Province. Medical Services People with disabilities need to get free medical treatment. Disabled
Facilities Shuttle service is available for disabled guests. Professional services They need knowledge and skills in their
career, such as Thai traditional massage, agriculture, handicrafts, trade, occupation, supplement to generate income.And
integration into the profession to create opportunities and strength in the disabled. Educational services I want to have
specific schools that teach and care for the disabled. It is hoped that the provision of educational services to the countryside
will be sufficient to meet the needs and desires of education. Compulsory or vocational education Social services
Discrimination against people with disabilities in society. Facilities for people with disabilities and acceptance and
participation in social activities.
Keywords: Social welfare for the disabled, Disability services center, Maekasa subdistrict administrative organization
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บทนา
ปัจจุบันมีผู้พิการในประเทศไทยเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากรายงานการสารวจความพิการของประชากรใน
ประเทศไทย ปี 2545 ของส านั กงานสถิ ติแห่ งชาติ พบว่ามีผู้ พิการร้ อยละ 1.7และเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 2.9 ในปี 2550
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2550) ผลของความพิการที่เกิดขึน้ สามารถส่งผลกระทบและเกิดปัญหาหลายประการต่อผู้พิการ
ตัง้ แต่ระดับปานกลางถึงรุนแรง(Davidhizar,1997) รวมถึงต่อผู้ดูแลและประเทศชาติได้ ตัวอย่างของผลกระทบประการแรก
เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผู้พิการ โดยพบว่าประเทศชาติต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูส ภาพร่างกาย
ผู้พิการไปจานวนมาก ดังผลการศึกษาของศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขที่ศึกษาต้นทุนในการดูแลผู้พิการที่มารับบริการที่ศูนย์ฯพบว่า เมื่อคิดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเฉพาะ
ค่าแรงและวัสดุแล้ว จะมีทุนต่อครั้งของผู้พิการที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเท่ากับ 434 บาท และจะมีต้นทุนต่อราย
ของผู้พิการที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยในเท่ากับ 18080 บาท และมีต้นทุนต่อวันนอนของผู้ป่วยในเท่ากับ 890 บาท
(วัชรา ริ้วไพบูลย์, 2544) ทาให้เกิดปัญหาในเรื่องการสูญเสียงบประมาณในการดูแลสุขภาพที่น่าจะควบคุมได้หากไม่มี
ความพิการเกิดขึน้
ต่อมาพรบ.ส่ งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่กาษา ตั้งอยู่เลขที่ 728 หมู่ 2 ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดตั้งเป็น “องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่กาษา” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศ ณ วันที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และต่อมาได้มีการขออนุญาตจัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยใช้ช่อื “ศูนย์บริการคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ หรือให้ความช่วยเหลือ
ตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด รวมทั้งการให้คาปรึกษาหรือช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการขอใช้
สิทธิประโยชน์แก่ คนพิการ ซึ่งได้รับใบอนุ ญาตจั ดตั้งตามใบอนุญาตเลขที่ 004/2558 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
โดยแยกจานวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 1.ผู้สูงอายุจานวน 1,596 ราย
2. ผู้พิการ 351 ราย และ3.ผู้ติดเชื้อเอดส์จานวน 30 ราย (แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา 3 ปี 2558 2561) จากข้อมูลคนพิการตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตาบลแม่กาษามีคนพิการ
ที่ขึ้นทะเบียนคนพิการจานวน 351 คน ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษาซึ่งเป็นองค์กรผู้ให้บริการ
มีภารกิจให้บริการและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตาบลแม่กาษา จากการให้บริการ
ประสบปัญหาขาด แนวทางการให้บริการที่ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสืบ
เนื่องมาจากศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษายังไม่มีข้อมูลเชิงลึกของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
จึงทาให้ไม่ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงที่จะใช้เป็นแนวทางจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตาบลแม่กาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริการนัน้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการ
ของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่ามีการจัดการตรงกับความ
ต้องการที่แท้ จริงของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนาผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ
สวัสดิการสังคมด้านคนพิการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาความต้องการการดาเนินงานด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความต้องการการดาเนินงานด้านผู้พกิ ารของศูนย์บริการคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก (จุรรี ัตน์ ผ่องแผ้ว ม.ป.ป. อ้างถึงใน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2547) ได้แก่
1. ความต้องการด้านการแพทย์
2. ความต้องการด้านการศึกษา
3. ความต้องการด้านสังคม
4. ความต้องการด้านอาชีพ
ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ขอ้ มูล ได้แก่ ศึกษาจากประชากรคนพิการที่มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดและผู้ดูแลผู้พิการที่อาศัยอยู่
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมจานวนทั้งสิ้น 351 คน
(แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา 3 ปี)
1.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1.3.1 ปัญหาดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พกิ ารของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1.3.2 ความต้องการการดาเนินงานด้านผู้พกิ ารของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาความต้องการการดาเนินงานด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการการดาเนินงานด้ านผู้พิการของ
ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก (จุรีรัตน์ผ่องแผ้ว
ม.ป.ป. อ้างถึงในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2547) ได้แก่ 1. ด้านความต้องการด้านการแพทย์
2. ด้านความต้องการด้านการศึกษา 3. ด้านความต้องการด้านสังคม 4. ด้านความต้องการด้านอาชีพผู้ให้ข้อมูลประชากร
คนพิการที่มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดและผู้ดูแลผู้พิการที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมจานวนทั้งสิ้น 351 คน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ปัญหาดาเนินงานสวัสดิการ
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สังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และความ
ต้องการการดาเนินงานด้านผู้พกิ ารของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการ
คนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหาแบบลงสรุปและพรรณาความ

ผลการวิจัย
1. ปัญหาการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พกิ ารของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้านมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก โดยแต่ละด้าน พบว่า
1.1 ด้านบริการทางการแพทย์ในภาพรวมมีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ส่วนใหญ่มมี ีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ การเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ รองลงมา
ได้แก่การสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับผู้พกิ ารมีปัญหามากน้อยเพียงใด และการสงเส
ริมฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยระยะแรกเริ่มพบความพิการ
1.2 ด้านบริการทางอาชีพ ในภาพรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารด าเนิน งานอยู่ใ นระดั บมาก ได้ แก่ การสนั บสนุ น ทุ น ในการประกอบอาชีพ ของหน่ว ยงานภาครัฐ
รองลงมาการจัดตั้งกองทุนฟนฟูสมรรถภาพผู้พิการและการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูอาชีพผู้พิการในศูนย์บริการคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา
1.3 ด้านบริการทางการศึกษาในภาพรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมากพบว่าส่วนใหญ่มีการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การไดรับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนสาหรับผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รองลงมาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกคนพิการทุกประเภทและข้อที่ 6 การจัดตัง้ ศูนย์บริการการชวยเหลือระยะ
แรกเริ่มเด็กเล็กสาหรับเด็กพิการทุกประเภท
1.4 ด้านบริการทางสังคมในภาพรวมมีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ
ที่มีการดาเนินงานในระดับมากที่สุด ได้แก่ สถานประกอบการ โรงงาน อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน รับผู้พิการเขา
ทางานตามความรู ความสามารถ รองลงมาการพัฒนารูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ ผู้พิการในชุมชนให้เหมาะสมกับ
สภาพปญหา และความตองการของผู้ พิ ก ารแตละประเภท ๆ และข้ อ มู ล ขาวสารและบุ ค ลากรเพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้านสังคม
2. ความต้องการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า
2.1 ด้านการบริการทางการแพทย พบว่า คนพิการต้องการการขอรับสิทธิต่าง ๆ การรักษาพยาบาลฟรี
ช่องทางอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และบริการรถรับ-ส่งสาหรับคนพิการ
2.2 ด้านการบริการทางอาชีพ พบว่าต้องการความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่แต่ละคนมีความ
ถนัด อาชีพ เช่น นวดแผนไทย เกษตรกรรม หัตถกรรม งานฝีมือ ค้าขายอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ และการรวมกลุม่
ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งในกลุ่มคนพิการ
2.3 ด้านการบริการทางการศึกษา พบว่าอยากให้มีโรงเรียนเฉพาะด้านที่สอนและดูแลคนพิการอยากให้มี
การกระจายบริการด้านการศึกษาพิเศษไปสู่ชนบทได้อย่างทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการ และอยากได้รับการศึกษา
ภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ
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2.4 ด้านการบริการทางสังคม พบว่า การเลือกปฏิบัตติ อ่ คนพิการที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ต้องการสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในสถานที่ต่าง ๆ และการยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัญหาการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ด้านบริการทางการแพทย์ พบว่ามีปัญหาการเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้
เพราะว่าการเดินทางไปใช้บริการประสบปัญหาเกิดความยากลาบากและญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ที่ชัดเจนและไม่มีความรู้เรื่องการรักษาโรคบางโรค
ทาให้เข้าไม่ถึงสิทธิที่ตนเองควรจะได้รับตามหลักของบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรท.74) และ (3) ซึ่งมีความ
แตกต่างกับผลการวิจัยของวุฒิชัย แพงจ่ อย (2553) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ” ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและความต้องการการดูแลของคนพิการมีประเด็นปัญหาและความต้องการของคน
พิการอย่างน้อย 3 ประเด็นคือ การไม่มีงานทาการไม่ได้รับการศึกษาและการไม่ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพจึงได้มแี นว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนพิการในเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริม
สุ ข ภาวะของคนพิก าร การพั ฒ นาอาชีพ เพิ่ม รายได้ ข องคนพิก ารในการเลี้ย งดู ต นเองอย่า งเพีย งพอการส่ ง เสริ ม
การศึกษาของคนพิการการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่ วมกับครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริม
คนพิการให้อยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจที่ดตี อ่ คนพิการ
1.2 ด้านบริการทางอาชีพ พบว่ามีปัญหาการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้
เพราะว่าด้วยข้อจากัดของคนพิการเองที่ประสบปัญหาความยากลาบากในการดาเนินชีวิตทั้งเรื่องความพร้อมของ
ร่างกาย การเดินทาง วุฒิการศึกษา ทาให้คนพิการให้ความสาคัญในเรื่องการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่
โอกาสที่คนพิการจะมารวมกลุ่มกันก็เป็นไปได้ยาก จึงไม่ค่อยมีแหล่งเงินทุนสาหรับคนพิการมากนัก มีเพียงเงินทุนกู้ยืม
เงิ น คนพิก ารวงเงิ น จากเดิ ม 40,00 บาทต่อ มาได้ ปรั บขยายเพิ่ม วงเงิ น เป็ น 60,000 บาท/คน ชึ่ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิ จั ย ของวุ ฒิ ชั ย แพงจ่ อ ย (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “แนวทางการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร”
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและความต้องการการดูแลของคนพิการมีประเด็นปัญหาและความต้องการของคนพิการ
อย่างน้อย 3 ประเด็นคือการไม่มีงานทาการไม่ได้รับการศึกษาและการไม่ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพจึงได้มีแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนพิการในเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริมสุขภาวะ
ของคนพิการการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพิการในการเลีย้ งดูตนเองอย่างเพียงพอการส่งเสริมการศึกษาของคน
พิการการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้อยู่ใน
สังคมอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจที่ดีต่อคนพิการ
1.3 ด้านบริการทางการศึกษาพบว่ามีปัญหาการไดรับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนสาหรับ
ผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากลาบากในการเดินทางยิ่งคนพิการที่
อยู่ห่างไกลตามชนบท ผู้ดูแลคนพิการยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
บางคนไม่ยอมรับและอายที่จะออกสู่สังคมเพราะกลัวถูกคนอื่นล้อเลียนชึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิชัย แพงจ่อย
(2553) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและความต้องการ
การดูแลของคนพิการมีประเด็นปัญหาและความต้องการของคนพิการอย่างน้อย 3 ประเด็นคือการไม่มงี านทาการไม่ได้รับ
การศึกษาและการไม่ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพจึงได้มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริมสุขภาวะของคนพิการการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพิการ
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ในการเลี้ยงดูตนเองอย่างเพียงพอการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้อยูใ่ นสังคมอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจที่
ดีต่อคนพิการ
1.4 ด้านบริการทางสังคมพบว่ามีปัญหาสถานประกอบการ โรงงาน อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน รับผู้
พิการเขาทางานตามความรู ความสามารถ ทั้งนี้เพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการทางานในสถาน
ประกอบการเนื่องจากคนพิการเองยังไม่ได้รับการพัฒนา เช่น เรื่องการเดินทาง วุฒิการศึกษา การพัฒนาฝีมือ ตาแหน่ง
งานที่ว่างของสถานประกอบการที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติของคนพิการที่มีอยู่ จึงทาให้คนพิการได้รับการบรรจุงานที่ไม่
เหมาะสมและไม่ตรงกับความสามารถของตนเอง และคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ถึงสิทธิของตนเองด้านอาชีพและการมี
งานทาของคนพิการ ชึ่งสอดคล้ องกั บผลการวิจั ยของ ธี ระศั กดิ์ พงษ์ ไกรรุ่ งเรือง (2552) ได้ วิจั ยเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดขอนแก่น ” ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่องค์ การ
บริหารส่วนตาบลได้มสี ภาพการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการคือการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 98.8
จากแนวคิดการช่วยเหลือในด้านเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือไม่มีสิ้นสุดควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนและดารงชีวิตร่วมกับสังคม
อย่างปกติทั่วไปการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลปัจจุบันจะเน้นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยั งชีพ
ผู้พิการซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับคนพิการที่มีอยูใ่ นตาบลตามสิทธิที่ผู้พกิ ารจะได้รับตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการสวัสดิการ
สังคมสาหรับผู้พิการในเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรถึงแม้กฎหมายบัญญัติการจัด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสาหรั บผู้ พิ ก ารจะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ พิ ก ารได้ ใช้ สิ ทธิ ที่ มี ในการบริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมจากภาครั ฐ
ซึ่งมีสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์สาหรับผู้พิการมากมายไม่วา่ จะเป็นการฝึกอาชีพการศึกษาทุนประกอบ
อาชีพเครื่องกายภาพบาบัด ฯลฯ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพื่อให้รับรู้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการปิดโอกาสสาหรับผู้พิการไม่ให้เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมจาก
ภาครัฐอย่างทั่วถึงปัญหาสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลได้แก่ขาดการประชาสัมพันธ์ขาดกลไกการตรวจสอบจาก
ประชาชนการบริหารอยู่ในระดับปิดสาหรับแนวคิดจากผู้ศึกษาการที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้คนพิการหรือคนด้อยโอกาส
ที่ตกอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถมีชีวิตในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนปกติธรรมดา
จาเป็นต้องสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอยู่ในสังคมชุมชนเหมือนคนปกติทั่วไปสนับสนุนและให้โอกาส
ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของการเสนอแนวคิ ดเห็ นในกลุ่ มของตนเองการมี ส่ วนร่ วมกั บกิ จกรรมต่ าง ๆ การให้ เกี ยรติ แ ละ
การยอมรับของคนในชุมชน
2. ความต้องการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่กาษาอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ด้านการบริการทางการแพทย พบว่าผู้พิการต้องการขอรั บสิทธิต่าง ๆ การรักษาพยาบาลฟรี ทั้งนี้
เพราะว่า ผู้พิการต้องการประสงค์จะขึ้นทะเบียนก็เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบางประการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้
สิทธิต่าง ๆ และการรับเบีย้ ยังชีพรักษาพยาบาลฟรีและกู้เงินได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง
(2552) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดขอนแก่น ”
ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนตาบลได้มสี ภาพการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการคือการจ่ายเบีย้
ยังชีพให้กับผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 98.8 จากแนวคิดการช่วยเหลือในด้านเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือไม่มีสนิ้ สุดควรมีการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆในชุมชนและดารงชีวิตร่วมกับสังคมอย่างปกติทั่วไปการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลปัจจุบัน
จะเน้นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พกิ ารซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับคนพิการที่มอี ยูใ่ นตาบลตามสิทธิที่ผู้พกิ ารจะได้รับ
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ตามพระราชบัญญัติการจัดการสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการในเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพการเกษตรถึงแม้กฎหมายบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ใช้สิทธิที่มีใน
การบริการสวัสดิการสังคมจากภาครัฐซึ่งมีสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์สาหรับผู้พกิ ารมากมายไม่ว่า
จะเป็นการฝึกอาชีพการศึกษาทุนประกอบอาชีพเครื่องกายภาพบาบัดฯลฯแต่องค์การบริหารส่วนตาบลยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพื่อให้รับรู้ทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการปิดโอกาสสาหรับ
ผู้พิการไม่ให้เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมจากภาครัฐอย่างทั่วถึงปัญหาสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลได้แก่
ขาดการประชาสัมพันธ์ขาดกลไกการตรวจสอบจากประชาชนการบริหารอยู่ในระดับปิดสาหรับแนวคิดจากผู้ศึกษาการ
ที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้คนพิการหรือคนด้อยโอกาสที่ตกอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถมี
ชีวิตในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนปกติธรรมดาจาเป็นต้องสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอยูใ่ น
สังคมชุมชนเหมือนคนปกติทั่วไปสนับสนุนและให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเสนอแนวคิดเห็นในกลุ่มของตนเอง
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ การให้เกียรติและการยอมรับของคนในชุมชน
2.2 ด้านการบริการทางอาชีพ พบว่าผู้พิการต้องการมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่แต่ละคนมี
ความถนัด เช่น นวดแผนไทย เกษตรกรรม หัตถกรรม งานฝีมือ ค้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และมีการรวมกลุม่
ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งในกลุ่มผู้พิการทั้งนี้เพราะว่า ผู้พิการต้องการสามารถสร้าง
รายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ซึ่ง สอดคล้องกับผลงานวิจัยวุฒิชัย แพงจ่อย
(2553) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนพิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริมสุขภาวะของคน
พิการการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพิการในการเลี้ยงดูตนเองอย่างเพียงพอการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการ
การจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้อยู่ในสังคม
อย่างเท่าเทียมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจที่ดตี อ่ คนพิการ
2.3 ด้านการบริการทางการศึกษา พบว่าผู้พิการต้องการอยากให้มีโรงเรียนเฉพาะด้านที่สอนและดูแลคน
พิก าร และให้ มีก ารกระจายบริ การด้ านการศึกษาพิเศษไปสู่ ชนบทได้อ ย่างทั่ ว ถึงเพีย งพอกับความต้องการ ทั้ง นี้
เพราะว่าผู้พิการต้องการเรียนรู้และมีหลักสูตรที่สอนเฉพาะทางสาหรับผู้พกิ าร เพื่อให้เกิดการพัฒนานาความรู้ที่ได้รับ
มาไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
วุฒิชัย แพงจ่อย (2553) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ผลการศึกษาพบว่าแนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนพิการในเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริม
สุขภาวะของคนพิการการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพิการในการเลีย้ งดูตนเองอย่างเพียงพอการส่งเสริมการศึกษา
ของคนพิการการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้
อยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจที่ดตี อ่ คนพิการ
2.4 ด้านการบริการทางสังคมพบว่าผู้พิการต้องการการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการเท่าเทียมกันในสังคม
ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในสถานที่ต่าง การยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ทั้งนี้เพราะว่า ผู้พิการการไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติ จัดและมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้อยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความ
เข้าใจที่ดีต่อคนพิการสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง (2552) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดขอนแก่น ” ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่องค์การ
บริหารส่วนตาบลได้มีสภาพการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการคือการจ่ายเบี้ ยยังชีพให้กับผู้พิการคิดเป็นร้อยละ
98.8 จากแนวคิดการช่วยเหลือในด้านเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือไม่มีสนิ้ สุดควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านอาชีพที่
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สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนและดารงชีวิต
ร่วมกับสังคมอย่างปกติทั่วไปการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลปัจจุบันจะเน้นจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้พิการซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับคนพิการที่มอี ยูใ่ นตาบลตามสิทธิที่ผู้พิการจะได้รับตามพระราชบัญญัติการ
จัดการสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการในเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรถึงแม้
กฎหมายบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ใช้สิทธิที่มีในการบริการสวัสดิการ
สังคมจากภาครัฐซึ่งมีสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์สาหรับผู้พิการมากมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพ
การศึกษาทุนประกอบอาชีพเครื่องกายภาพบาบัดฯลฯแต่องค์การบริหารส่วนตาบลยังขาดการประชาสัมพั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนเพื่อให้รับรู้ทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการปิดโอกาสสาหรับผู้พิการไม่ให้เข้าถึง
บริ ก ารด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมจากภาครั ฐ อย่ า งทั่ ว ถึ ง ปั ญ หาส าคั ญ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ แ ก่ ข าดการ
ประชาสัมพันธ์ขาดกลไกการตรวจสอบจากประชาชนการบริหารอยู่ในระดับปิดสาหรับแนวคิดจากผู้ศึกษาการที่จะ
พัฒนาและส่งเสริมให้คนพิการหรือคนด้อยโอกาสที่ตกอยูใ่ นภาวะกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถมีชีวิต
ในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนปกติธรรมดาจาเป็นต้องสนับสนุนให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอยู่ในสังคม
ชุมชนเหมือนคนปกติทั่วไปสนับสนุนและให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเสนอแนวคิดเห็นในกลุ่มของตนเองการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ การให้เกียรติและการยอมรับของคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดโครงการทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนพิการให้ครบ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ดา้ นบริการทางการแพทย์ ด้านบริการทางอาชีพ ด้านบริการทางการศึกษา และด้านบริการสังคม ใน
พื้นที่ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่แต่ละคนมีความถนัดในแต่ละด้าน เช่น นวด
แผนไทย เกษตรกรรม หัตถกรรม งานฝีมอื ค้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และสร้างกลุ่มในการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งในกลุ่มผู้พิการ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตาบล ควรมีข้อมูลคนพิการในท้องถิ่นทุกมิติ ทั้งด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ เพื่อนามาใช้พัฒนาผู้พิการให้ช่วยเหลือตนเองได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรหาแนวทางพัฒนาศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กาษา ในทุกมิติ เช่น ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านส่งเสริมสวัสดิการ
2. ควรทาการวิจัยเรื่องศักยภาพและข้อจากัดของผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่กาษา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาเพื่อขยายผลในระดับประเทศต่อไป
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แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพื้นบ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
Good agricultural practices for community-based vegetable seed production
under the royal seed production “Helping friends” project, the Chakrabandha
Pensiri plant devlopment center
เบญจมาศ สมหวังสกุล1* ทิพย์สุดา ตัง้ ตระกูล2 ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร3 และผานิตย์ นาขยัน1
Benchamat Somwagnsakun1*, Tipsuda Tangtragoon2, Pathipan Sutigoolabud3 and Phanit Nakayan1
บทคัดย่อ
จากสถานการณ์ ที่ประเทศไทยเกิดภัยธรรมชาติอยู่เป็นระยะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงทรงมีแนวทางในการฟื้นฟูความเป็นอยูด่ ้านปากท้องของประชาชน และสิ่งที่สาคัญอันดับต้น ๆ คือ เมล็ดพันธุ์
ผักเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้นามาเพาะปลูกเป็นอาหาร ขาย หรือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ การวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อจัดทาคู่มอื และขยายผลการผลิต เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านในโครงการผลิตเมล็ด
พันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เจาะจง คือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 3 ชุมชน และกลุ่มขยายผล 1 ชุมชนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประยุกต์กระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดขี องชุมชน เครื่องมือในการทาวิจัยที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์
สนทนากลุ่ม การบันทึกภาคสนาม และแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ชุมชนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน โดยมีการวาง
แผนการผลิตทั้งปี ให้สอดคล้องกับสภาพภูมสิ ังคมของชุมชนนั้น ๆ ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้เดิม จึงทาให้
ผลผลิตออกมามีคุณภาพ และเมื่อนามาเปรียบเทียบกับหลักทางวิชาการในการผลิตพืช พบว่าแนวปฏิบัติของชุมชนมี
ความสอดคล้องกับหลักวิชาการ การนาคู่มือมาขยายผล พบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองคิดเป็นร้อย
ละ 62 และต้องมีผู้ให้คาแนะนาประกอบ ส่วนเนื้อหามีประโยชน์ ชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทาให้
เกิดความรู้ที่ต่อยอดได้ ผลวัดความพึงพอใจ ส่วนใหญ่ชอบความเรียบง่ายของเนื้อหา
คาสาคัญ: แนวปฏิบัตทิ ี่ด,ี เมล็ดพันธุ์, ชุมชนพื้นบ้าน, เพื่อนช่วยเพื่อน

1

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสงั คมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ 50290
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Abstract
Since Thailand has periodically faced with natural disasters, Her Royal Highness Princess Sirindhorn
Debaratanasuda has the great idea and ways to recover people’s living. One of the most important basic ways
is giving vegetable seeds to farmers or people who suffer from disasters so that they can grow the seeds and have
vegetables to eat, to sell and to utilize them. This research aimed at studying the good practice, creating the
manual and increasing production of the local vegetable seeds of the royal project named “Peer Assist” of the
Prince ChakrabandPensiri Center for Plant Development. The samples were three agricultural groups and one
extended community. This study was a qualitative study applying the process of managing knowledge to find the
best practice for the communities. The instruments were interview questions, group discussion, field note and the
questionnaires surveying the satisfaction and the assessment evaluating knowledge obtained. According to the
findings, the three sample groups had good practice to produce the local vegetable seeds by planning the production
together with the Prince Chakraband Pensiri Center for Plant Development to conform to their geosocial conditions
by using local wisdom and traditional knowledge in the production. Moreover, they were proud to be parts of
people following the project of Her Royal Highness Princess Sirindhorn Debaratanasuda. As a result, the products
had good qualities. Furthermore, their practices were found to be relevant to academic principles when compared
with the academic principles of plant production. Also, it was found that 62% of the sample groups could study the
manual by themselves and also needed assistance some topics. The content of the manual was found to be
beneficial, clear and easily understandable so it can be used to find more new knowledge for further study. Also,
the simplicity of the content was satisfied.
Keywords: Good practices, Vegetable seeds, Seed production, Local community, Peer assist

บทนา
จากสถานการณ์ ที่ประเทศไทยเกิดภัยธรรมชาติอยู่เป็นระยะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงทรงมีแนวทางในการฟื้นฟูความเป็นอยูด่ ้านปากท้องของประชาชน และสิ่งที่สาคัญอันดับต้น ๆ คือ เมล็ดพันธุ์
ผักเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร หรือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ได้นามาเพาะปลูกเป็นผัก เพื่อรับประทานในครัวเรือน อีก
ทั้งยังสามารถนาไปขาย หรือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อไปได้ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ราษฎรเข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพืน้ บ้าน จึงได้เริ่มเกิดขึ้น ดังพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง ณ วังสระปทุม ใจความตอนหนึ่งว่า “… ปัจจัยสาคัญของการเกษตรนอกจากเรื่องน้าและ
ดินแล้ว การมีพันธุ์พืชที่ดใี ห้เกษตรกรปลูกเป็นเรื่องที่สาคัญมาก อีกอย่างก็คือการทาเอง จัดการเอง ทาให้เราได้ศึกษา
วิธีการว่า พันธุ์ต่าง ๆ นอกจากทาให้มีปริมาณที่มากขึ้นแล้ว คุณภาพที่เหมาะสมแต่ละแห่งจะทาอย่างไร เพราะถ้าเรา
ทาเองจะทราบว่า ตรงไหนต้องทาอย่างไรเป็นความรู้ของเราทุกคนด้วย…”
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ทาความเข้าใจและชักชวนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ผัก เพื่อสะสมไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สาหรับช่วยเหลือฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ ทาให้เกิดการผสมผสาน
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับหลักวิชาการสมัยใหม่
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ถ้ า มีคู่ มือ แนวปฏิบัติที่ดี ในการผลิต เมล็ ด พัน ธุ์ ผั ก ที่ เข้ า ใจง่ า ย ปฏิบัติต ามได้ และเป็ น การสนั บสนุ น การ
ดาเนินงานในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” อีกทั้งยังคงรักษาพันธุ์พืชอาหารพื้นถิ่นให้คง
อยู่ในชุมชน ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาแนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพืน้ บ้าน ในโครงการผลิตเมล็ด พันธุ์ผักพระราชทาน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
2. สร้างคู่มอื แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพืน้ บ้าน
3. ขยายผลการใช้คมู่ อื แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพืน้ บ้าน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักโดยชุมชนพื้นบ้าน การศึกษาเฉพาะกรณี โดยศึกษาถึง
ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 6 ชนิด ในชุมชนพืน้ บ้านที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อน
ช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพั นธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในรูปแบบของชุมชน
ร่ ว มกั บศู น ย์ฯ และประโยชน์ที่ได้ รับ ศึ ก ษาจากตัว บุ คคลในชุม ชนเพื่อ ให้ ได้ข้ อ มูล ความรู้ ที่ม าจากชุม ชนอั น จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการ พัฒนาบนรากฐานของความรู้ในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สถานที่ดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษาชุมชนต้นแบบ ดังนี้คือ 1. บ้านสันยาว ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2. บ้านสัน
บุญเรือง ตาบลเกาะ ช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 3. บ้านดงป่าสัก ตาบลบ้านด้าย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. พื้นที่ศึกษาชุมชนขยายผล 1. ชุมชนบ้านโพธนาราม ตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม บันทึกภาคสนาม
ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลใช้วธิ ีการเชิงคุณภาพโดยมีการดาเนินงานดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล แบบเจาะลึก ที่ จะได้ข้ อ มูล มากกว่า การน าข้ อ มูล มาเปรี ย บเที ย บเชิง ประมาณ จึ ง ต้อ งค านึงถึ งตั ว แทนของ
ประชากร เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลมาอ้างอิงถึงประชากรได้มากที่สุด
ตารางที่ 1 แสดงจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ชื่อกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน)
ขนาดประชากร(ครัวเรือน)
บ้านสันยาว
79
บ้านสันบุญเรือง
80
บ้านดงป่าสัก
37
รวม
196

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
4
7
6
17
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กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อขยายผล
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย คานึงถึง
สัดส่วน องค์ประกอบของประชากร เนื่องจากต้องการกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ครัวเรือน ประกอบด้วย
ตารางที่ 2 ขนาดของกลุ่มประชากรขยายผล
ชื่อกลุ่มตัวอย่าง
1. บ้านโพธนาราม
รวม

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(ครัวเรือน)
50
50

รูปแบบการทาวิจัย ดังนี้
1. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างละเอียด
เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีผลงานที่ดแี ละร่วมโครงการฯอย่างต่อเนื่อง
3. ทบทวนข้อมูลหลาย ๆ รอบ พิจารณาเลือกชุมชน จาก ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ต่อปี ต่อชนิด และการดาเนินงาน
อย่าต่อเนื่อง
4. ลงพื้นที่สารวจบริบทพื้นที่ชุมชน 3 ชุมชนที่คัดเลือกศึกษาวิจัย
5. วางแผนจัดเวทีสนทนากลุ่มและกิจกรรมระดมความคิดภายในกลุ่ม และตั้งประเด็นคาถาม
6. รวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทาในรูปแบบคู่มอื กลาง 1 เล่ม
7. จัดเวทีวิชาการเพื่อนาเสนอคู่มอื กลาง และทบทวนความถูกต้อง
8. คัดเลือกชุมชนเพื่อนาคู่มอื ไปเผยแพร่และทดสอบการใช้งาน
9. แบบสอบถามความเข้าใจในคู่มือ
10. นาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้เป็นฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การจัดเวทีสนทนากลุ่ม มาทารูปแบบคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักโดยชุมชนท้องถิ่น โดยแยกเป็นแต่ละชนิดพืช จากนั้นนาคู่มอื ที่ได้ ไปใช้ทดลองกับ 1 หมู่บ้าน เพื่อวัดความพอใจและ
ปัญหาอุปสรรคในการใช้คู่มือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจะทาไปพร้อม ๆ กัน ตลอดเวลาการ
ดาเนินการวิจัย ด้วยการบันทึกทุกครัง้ ที่ทาการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โดยชุมชนพื้นบ้านในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พบว่า จังหวัด เชียงรายมีสภาพภูมิสังคม
เหมาะสมกับการปลู กพืชผักเป็ น อย่างมากเนื่องจากอากาศเย็ นมีฝนน้อ ยและสภาพทางสั งคมส่ วนใหญ่ ทาอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกพืชผัก ทานาเป็นพืน้ ฐานเดิม ดังนัน้ วิธีการในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักจึงไม่ใช่เรื่องยาก ประกอบกับ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ ญศิริ ได้ประสานงานในพื้นเป็นอย่างดีทาให้เกิดการขับเคลื่อนการทางานควบคู่ กัน
ระหว่างวิธีการแบบชาวบ้านและแบบวิชาการ
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ส่วนที่ 2 สร้างคู่มอื แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพืน้ บ้าน
ผู้วิจัยได้เปิดเวทีสนทนาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปฏิบัติได้ดี โดยมีผู้นาชุมชน หัวหน้ากลุ่มในโครงการฯ และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯที่ผู้รับผิดชอบในโครงการฯ คัดเลือก จานวน 10 คน เพื่อให้งา่ ยต่อการถอดบทเรียนและได้ข้อมูลเฉพาะ
เรื่องมากขึ้น
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (2552) เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่มอื คือ
ขั้นตอนที่ 1 บ่งชีค้ วามรู้(Knowledge identification)
ศึกษาความรู้จากเอกสาร การดาเนินงานในโครงการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”การ
บ่งชี้ความรู้ เป็นการศึกษาข้อมูลการดาเนินโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์
พั ฒ นาพั น ธุ์ พืชจั ก รพั น ธ์ เพ็ ญ ศิ ริ เพื่อ ให้ ทราบความเป็ น มาของโครงการฯและจ านวนชุม ชนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ประโยชน์ของโครงการและการชวนให้ชุมชนเข้าร่วมเพื่อนผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
ขัน้ ตอนการทางานร่วมกับชุมชน ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ชักชวนให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ
2. ชุมชนทีม่ คี วามสนใจ แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯมาที่ศูนย์ฯ
3. จากนั้นศูนย์ฯเข้าพิจารณาความพร้อมความเหมาะสมของชุมชนในการเข้าร่วม
4. ศูนย์ฯดาเนินการเสนอขอพระราชนุมัติให้ชุมชนดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฯ
5. เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯแล้วนั้น ศูนย์ฯเข้ าทาความเข้าใจในการ ดาเนินโครงการฯ
กับชุมชน
6. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ วางแผนการผลิตตลอดปีของแต่ละชนิดพืช
7. ประสานงานผ่านตัวแทนกลุ่มหรือผู้นาชุมชน แจ้งแผนผลิตกับสมาชิกทราบ
8. ประสานงานผ่านตัวแทนกลุ่มหรือผู้นาชุมชน แจกเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะกล้าตาม แผนการผลิตที่ได้แจ้ง
โดยผู้นากลุ่มหรือผู้นาชุมชนเป็นผู้กระจายเมล็ดพันธุ์
9. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯออกติดตามการเพาะปลูกทุกขั้นตอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ ควบคุมการผลิต
ให้เป็นไปตามแผนรวมถึงการแก้ไขป้องกันและจัดการโรคแมลงใน แปลงอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร
10. รับซื้อเมล็ดพันธุ์โดยนัดหมายล่วงหน้า ผ่านผู้ประสานงานกลุ่มและผู้นาชุมชนโดยให้รวมกลุม่ กันตาม
จุดนัดหมายและช่วยกันคัดผลผลิตร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้ ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน”เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการค้นหาข้อมูล
ที่ฝังลึกอยู่ในตัวกลุม่ ของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าว
1. ผู้ วิจั ย ได้ จั ดเวที ส นทนากลุ่ ม และการสั ม ภาษณ์แ บบเจาะลึก ในกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต เมล็ด พั น ธุ์ จ านวน 10 คน
3 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯกว่า 5 ปี หรือ 3 ปี จนได้ข้อมูลเกี่ยวการการจัดการดูแลผลิตจนกระทั้ งเก็บเกี่ยว แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะคือ 1) ขั้นตอนเพาะปลูก 2) ขั้นตอนดูแลการเจริญเติบโต 3) ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
2. เก็บข้อมูลภาพถ่ายในแปลงผลิตแต่ละชนิดพืชแต่ละแปลงของเกษตรกร คือการลงพื้นที่เพื่ อเข้าศึกษาดู
การจัดการและการเก็บเกี่ยวผลผลิต
3. ชุมชน องค์ความรู้ของแต่ละคน เป็นนอย่างไรบ้าง
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ในขั้นตอนการจัดความรู้ให้เป็นระบบสามารถจาแนกการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักทั้ง 7 ชนิดออกเป็นแต่ละขั้นตอน
กระชับเนื้อหาเข้าใจง่าย ดังนี้ 1) ระยะเวลาการผลิต 2) การให้น้า 3) การให้ปุ๋ย 4) การตรวจแปลง 5) การจัดการโรค
แมลง6) ระยะเก็บเมล็ดพันธุ์
ตารางที่ 3 วิธีการดูแลผลผลิตจนกระทั้งเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ พืชทั้ง 7 ชนิด ดังนี้
ขั้นตอน
ชนิดพืช
การผลิต
น้าเต้า
ฟัก
ฟักทอง
ถั่วฝักยาว
ถั่วพู

บวบ
บวบเหลี่ยม
หอม
ตค-มค ตค-มค

ระยะเวลา ตลอดปี มีค-ตค ตค-กพ
มค-กพ
สค -มค
การผลิต
ให้น้า
ให้น้าทุกวันห้ามขาด งดให้น้าช่วงเก็บเกี่ยว
ปุ๋ย
15-15-15
ตรวจ
-ถอนต้นที่มีลักษณะผิดไปจากสายพันธุ์ทงิ้
แปลง
-ถอนต้นที่มีลักษณะดอก สีดอกผิดปกติทงิ้
การจัดการ ระวังไม่ให้นาขั
้ งแปลง เนื่องจาก ทาให้เกิดโรค
โรคแมลง -รากเน่า
- ทากาวดักแมลง ป้องกันด้วงเต่าแตงแดง
-ใช้ไตโคเดอร์ม่ารดแปลงโคลนเน่า - ห่อผลผลิตป้องกัน แมลงวันทองเจาะผล
ระยะเก็บ -ทยอยเก็บผลที่แก่ ให้สังเกตผลที่มี
ฝักเริ่มแก่ -ทยอยเก็บ -ทยอยเก็บผลที่แก่ ให้
เมล็ดพันธุ์ แป้งขึ้นสีขาวๆเปลือกแข็งๆ ระยะเก็บ พองเก็บ
ผลที่แก่มสี ี สังเกตผลที่มีสเี หลือง
ประมาณ 15-20 วัน
ฝักที่มีสี
น้าตาล - ระยะเก็บประมาณ 15-นาผลที่แก่แล้ว มาวางบ่มไว้ประมาณ เหลืองฟาง นา มาตาก 20 วัน
20 วัน
ข้าว
-แกะเอา
-นาผลที่แก่แล้ว มาวาง
-แกะเอาเมล็ดออกมาพร้อมไส้ ใน
นาไปตาก เมล็ด
บ่มไว้ประมาณ 20 วัน
ขั้นตอนนีห้ ้ามล้างให้นาเมล็ดพร้อมไส้ ทั้งฝักจน ออกมา
หรือมัดแขวนไว้ในที่ที่ลม
มาบ่มใส่ถุงพลาสติกทิ้งไว้ 1 คืน
แห้งจึงแกะ ตากแดด
โกรก
- เมื่อบ่มครบ 1 คืนให้นามาล้างแล้ว
เมล็ด
หรือผึ่งในที่ -แกะเอาเมล็ดออกมา
ตากแดด ประมาณ 2-3 แดด จึงเก็บ ออกมา
ร่มอีก 2-3 ตากแดดหรือผึ่งในที่รม
ทาพันธุ์ต่อไป
แดด
อีก 2-3 แดด
ขั้นตอนที่ 4 ประมวลกลั่นกรองความรู้(Knowledge codification and refinement)
การวิเคราะห์องค์วามรู้และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้จัดเวทีสนทนากลุ่มครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การทาเวทีเป็นการสรุปเรียบเรียงข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
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ตารางที่ 4 ตารางเทียบเคียง หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ตามหลักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2548)(2) กับแนวทางที่
ชุมชนปฏิบัติ
ความสอดคล้อง
หลักวิชาการ
ชุมชนปฏิบัติ
ตามหลักวิชาการ
1. เมื่อจะผลิตพืชใดจะต้องรู้จักพืชนั้นให้มากตั้งแต่การปลูก เป็นพืชที่ชุมชนมีความคุ้นเคยปลูก สอดคล้อง
การดูแลรักษา โรค-แมลงที่สาคัญและที่สาคัญคือ
เป็นอาหารในครอบครัว
2. การควบคุมพันธุกรรมให้คงที่
สอดคล้อง
ใช้เมล็ดพันธุจ์ ากศูนย์ฯ
3. ระยะความห่างของพันธุ์อื่น ๆ
มีการกาหนดระยะห่าง แยกชุมชน/ สอดคล้อง
ชนิด
4. การปลูกในช่วงเวลาที่ดอกบาน
มีตารางคานวณช่วงเวลาดอกบาน สอดคล้อง
5. การถอนต้นที่เป็นพันธุ์ปนออกจากแปลงผลิตด้วย
มีการตรวจแปลงถอนต้นไม่ตรงตาม สอดคล้อง
โรคพืชมีความสาคัญมากต่อต้น และสามารถติดไปกับ
สายพันธุ์ทงิ้ และที่เป็นโรคไวรัส
เมล็ดพันธุ์ได้
6. การวางแผนการผลิตเมล็ด
มีตารางแผนการผลิต
สอดคล้อง
7. ควรหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวเมล็ดในฤดูฝน
เว้นช่วงเก็บในฤดูฝนเนื่องจากไม่มี สอดคล้อง
แดดตากเมล็ด
8. การดูแลรักษาต้นพืชให้มีความแข็งแรงตัง้ แต่ระยะแรก
มีการดูแลอย่างดีตั้งแต่เพาะกล้า สอดคล้อง
9. การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ จะต้องเก็บในระยะที่เมล็ดแก่
ชุมชนเก็บผลิตตามที่ศูนย์ฯแนะนา สอดคล้อง
โดยมีเจ้าหน้าที่ลงไปแจ้งระยะที่
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว
10. ตากในที่ร่ม ไม่วางบนพืน้ ซีเมนต์
ตากเมล็ดในที่ร่มใต้ถุนบ้าน และวาง สอดคล้อง
ในกระด้งหรือแขวนบนราวไม้ไผ่
11. การเก็บรักษาเมล็ดควรเก็บไว้ในสภาพความชื้นสัมพัธ์
เก็บในที่แห้ง
สอดคล้อง
ต่า
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล (Knowledge Access) และวัดความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม เป็นส่วนที่ 3 ของ
งานวิจัย คือการเปิดเวทีสนทนาครั้งที่ 4 เพื่อขยายผลข้อมูลโดยผู้วิจัยนาข้อมูลคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สร้างเป็นคู่มือ
แบบขยายเป็นโปสเตอร์ นาไปจัดแสดงให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูล
ในส่วนที่ 3 การขยายผลเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้วิจัยนาคู่มือการผลิตที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปขยายผลใน
ชุมชนและประเมินความเข้าใจในการใช้คู่มอื ในรูปแบบของแบบสอบถามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจในคู่มือ
ผลการทดสอบแบบประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในช่วงวัย 50-60 ปีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 80 เป็นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 72
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิ ดเป็ นร้ อยละ 70 รองลงมาคื อค้าขายและรั บจ้างทั่วไป มีรายได้จากการขายผลผลิ ตทาง
การเกษตรรกเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ30 และไม่ระบุรายได้อาจเพราะจารายได้ไม่ได้หรือรายได้ไม่
แน่นอนคิดเป็นร้อยละ 47 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์ในการปลูกผักพื้นบ้านมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43
และเคยปลูกในระยะ 1-3 ปีคิดเป็นร้อยละ21 ทาให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะปลูกบ้างหยุดไปบ้างปะปนกันไปใน
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แต่ละปี ส่วนประสบการณ์ในการทาเมล็ดพันธุ์ผักนัน้ ไม่เคยทามาก่อน คิดเป็นร้อยละ 30 และเคยทามีประสบการณ์มากกว่า
5 คิดเป็นร้อยละ 28
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ คิดเป็นร้อยละ 70 ในการศึกษาคู่มือส่วนใหญ่ศึกษาด้วยตัวเองคิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนที่เหลือมีผู้
คอยให้คาแนะนาและสอบถามบ้างในเรื่องที่ไม่เข้าใจ
จากการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบคู่มืออยูใ่ นระดับพึงพอใจมากในส่วนเนื้อหามีสาระและประโยชน์สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง มีความชัดเจนเข้าใจง่าย โดยวิเคราะห์จากประเด็นแบบสอบถามแต่ละข้อไม่ตา่ งกันมาก
การประเมินความรู้ที่ได้รับหลังจากศึกษาคู่มอื มีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาคู่มอื ได้ความรู้ในกระบวนการ
การทางานร่วมกับชุมชนในระดับที่ดีที่สุด รองลงมา คือได้ความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติตาม ประยุกต์ใช้และเพิ่มเติม
ความรู้เดิมที่มีอยู่ ทาให้เกิดความรู้ใหม่สามารถนาไปต่อยอดได้

สรุปผลและอธิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย นี้ส ามารถอภิ ป รายผล ได้ 3 ส่ ว นคื อ 1) ศึก ษาแนวปฏิบัติ ที่ ดี ใ นการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก
โดยชุมชนพื้นบ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 2) สร้างคู่มอื แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการผลิต
เมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพืน้ บ้าน 3) ขยายผลเครือข่ายการผลิต เมล็ดพันธุ์
ส่วนที่ 1 ศึกษาแนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โดยชุมชนพืน้ บ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
จากการวิ จั ย ทาให้ ทราบว่า การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก พื้น บ้ า น ในโครงการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก พระราชทาน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของคนในพื้น ที่ เป็ น เป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากชุมชนที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ ฯ อยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมกับการผลิตพืชผัก คือมีอ ากาศเย็น มีฝนไม่มากและอากาศร้อนไม่
นาน ประกอบกับความรู้พ้ืนฐานของการประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา
ทาสวนผลไม้ และปลูกผักทั้งปลูกไว้รับประทานเองในครัวเรือนและปลูกขายเป็นอาชีพ อยู่แล้วนั้น การที่ศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เข้ามาชักชวนให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความสนใจและมั่นใจว่า
ทาได้ไม่ยากและในการทาวิจัยครั้งนี้ได้เห็นแรงบัลดาลใจของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯมีความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมรีฯ และได้เป็นส่วนหนึ่ งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ จึงทาให้ชุมชนยิ่งมีความตั้งใจที่จะทาให้ดีย่ิงขึ้น สิ่งที่ชุมชนได้รับจากโครงการ ฯ
ที่ ม ากกว่า ความภู มิใจแล้ว คื อ เรื่อ งของรายได้จ ากการขายเมล็ด พั นธุ์ ใ ห้กั บศู น ย์พั ฒนาพั น ธุ์ พืชจั กรพั น ธ์ เ พ็ญศิริ
เกิดแหล่งอาหารในชุมชนจากการปลูกพืชต่าง ๆ มีการรวมกลุม่ กันเพื่อช่วยเหลือคอยดูแลผลผลิตร่วมกันทาให้เกิดการ
พูดคุยกันของคนในชุมชนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและส่งถึงความเข้มแข็งในชุมชน เกิดการแบ่งปันกันระหว่างชุมชนต่อชุมชน
แบ่ ง ปั น เมล็ ด พั น ธุ์ แ บ่ ง ปั น ความรู้ และมี ก ารแลกเปลี่ ย นเทคนิค ต่า งๆร่ ว มกั น ที่ เห็ น ได้ ชัด เจนคื อ ชุม ชนที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไม่รู้ตัว คือ 1) ความพอประมาณ พอเพียง ชุมชนรู้จักที่จะ
ประมาณตัวเองว่าสามารถผลิตได้มากน้อยแค่ไหนโดยไม่ทาเกินกาลังตัวเอง ผลิตในพื้นที่ที่ว่ าง ๆ เช่น พื้นที่หน้าบ้าน
พื้นที่หลังบ้าน ตามหัวไร่ปลายนา ในส่วน และเลือกผลิตชนิดพืชที่ชุมชนคิดว่าตัวเองสามารถทาได้ดี และทดลองพืชที่
ไม่รู้จักในปริมาณน้อย ๆ ก่อนพอเรียนรู้ได้แล้วจึงขยับขยาย เป็นความพอดีพอประมาณที่ดี 2) มีเหตุผลในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ชุมชนจะดื้อทาทั้งที่ตัวเองประสบโรคแมลงจะคอยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทราบและหากต้องปฏิบัติการถอนทิ้งทาลาย ก็ทาความเข้าใจและปฏิบัติตามถึงแม้จะมีความเสียดายอยู่บ้างซึ่งเป็น
ปกติของเกษตรกร ในกรณีที่ปลูกพืชในชนิดที่สามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ ก็เข้าใจว่าไม่นามาปลูกร่วมกันโดยชุมชน
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และศู น ย์ ฯ ก็ ท าความเข้ า ใจอย่ า งมี เหตุ ผ ลต่ อ กั น และที่ ส าคั ญ ชุ ม ชนที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯเข้ า ใจในเหตุ ผ ลของ
วัตถุประสงค์การผลิตเมล็ดพันธุ์ พระราชทานเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัยพิบัตติ า่ ง ๆ เป็นการได้ช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยจึงทาให้ ผลผลิตออกมาอย่างดี 3) มีภูมิคมุ้ กัน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชนจะได้ภูมิคมุ้ กันจากสังคมทุนนิยม
ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการค้าขายเข้าถึงทุกชุมชน เมล็ดพันธุ์กลายเป็นธุรกิจและไม่สามารถนาเมล็ดที่ซื้อ
ขายในท้องตลาดมาปลูกขยายพันธุ์ต่อไปได้ แต่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯดังกลายจะได้ทาวิธีการผลิตเม็ดพันธุ์ผักและ
เมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ฯซื้อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถนามาปลูกรุ่นต่อรุ่นได้ไม่กลายพันธุ์เก็บไว้เป็นแหล่งอาหารให้กับ
ครอบครัวต่อถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่มากในยุคที่เมล็ดพันธุ์กลายเป็นธุรกิจทางการค้า ความรู้คู่คุณธรรม ชุมชนเกิดองค์
ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถถ่ายทอดระหว่างชุมชนต่อชุมชนด้วยการบอกเล่าและเป็นการเพิ่มพูนความรู้
เดิมที่มีอยู่จากการที่ศูนย์ ฯ ได้เข้าไปให้คาแนะนาเวลาที่เกิดปัญหาต่าง ๆ และรักษาความรู้ภูมปิ ัญญาเดิมที่เคยมีมาใช้
ร่วมกับความรู้ใหม่ และที่สาคัญขบวนการในการผลิตต้องมีความซื้อสัตย์ต่อกันระหว่างชุมชนและศูนย์พัฒนาพันธุ์พชื
จักรพันธ์เพ็ญศิริทั้งในการรับซื้อ ในการขบวนการผลิตที่ไม่ให้มสี ายพันธุ์อ่นื มาปะปนชุมชนต้องค่อยดูแลกันหากมีใครที่
ไม่มีคุณธรรมนา เมล็ดจากที่อ่ืนมาปะปนก็จะทาให้ทั้งชุมชนเดือดร้อนถูกระงับการซื้อขายจากศูนย์ฯ ตรงนี้เป็นการใช้
คุณธรรมความ ซื่อสัตย์
ส่วนที่ 2 สร้างคู่มอื แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพืน้ บ้าน
จากการใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (2) ทาให้เห็นกระบวนการทางานและได้เรียนรู้วิธีการผลิตเมล็ด
พันธุ์ผักจากชุมชนที่มีการผสมผสานระหว่างหลักวิชาการและวิธีการแบบชาวบ้านได้อย่างลงตัวและเข้าใจในหลักการ
เป็นอย่างอย่างดี ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชีค้ วามรู้
เป็นขั้นตอนที่ทาให้เราวิเคราะห์ว่าตัวผู้ทาวิจัยเองมีความรู้มากพอหรือยังในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ทั้ งนี้
หัวข้อคือ แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โดยชุมชนพื้นบ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อน
ช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานคืออะไรทาอะไรบ้าง และ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีความเป็นมาอย่างไร ชุมชนไหนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตไปเพื่อนอะไร จึงต้องทา
การแสวงหาข้อมูลและความรู้เหล่านีต้ อ่ ไป
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้
วางแผนการแสวงหาความรู้ โดยตั้งคาถามว่า โครงการเริ่มต้นอย่างไร และชุมชนไหนเข้าร่วมโครงการบ้าง
จึงเริ่มต้นหาข้อมูลดังนี้
1. ศึก ษาจากข้ อ มู ลทุ ติย ภู มิ คือ เอกสารประวั ติค วามเป็ น มาของศู นย์พั ฒ นาพั น ธุ์ พืชจั กรพั น ธ์ เพ็ญศิริ
และความเป็นมาในการเริ่มต้นโครงการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน
และข้อมูลจากตาราการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
2. ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ คือความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
โดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า 5 ปี จานวน 3 ชุมชน คือ 1) ชุมชน บ้านสันยาว ตาบลห้วยไคร้
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2) ชุมชน บ้านสันบุญเรือง ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 3) ชุมชน
บ้านดงป่าสัก ตาบลบ้านด้าย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเปิดเป็นเวที สนทนากลุ่มเก็บรวมรวมความรู้จากการ
สนทนากลุ่ม ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” รวมถึงทราบ
ขัน้ ตอนการทางานร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
หลังจากการรวบรวมความรู้ได้แล้ว นาความรู้ที่ได้มาแบ่งแยกเป็นแต่ละชนิดพืช จานวน 7 ชนิดพืช 1) น้าเต้า
2) ฟัก 3) ฟักทอง 4) บวบเหลี่ยม 5) บวบหอม 6) ถั่วพู 7) ถั่วฝักยาว แต่ละชนิดพืชจะแยกวิธีการจัดการปลูก การดูแล
และการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เป็นขัน้ ตอนตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลกลั่นกรองความรู้
ในขั้นต้อนนี้นาความรู้ที่ได้มากลั่นกรองร่วมกันกับชุมชนต้นแบบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและแก้ไขส่วนที่ เข้าใจไม่
ตรงกันให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เป็นการเรียบเรียงความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการเก็บเมล็ดพันธุ์ผัก รายละเอียดต่าง ๆ
แต่ละขั้นตอนและวิธีการดูแลจัดการได้อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดในขั้นตอนที่3และเทียบเคียงกับหลักการผลิตเมล็ด
พันธุ์ผักในแบบวิชาการควบคู่กันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล
เป็นขั้นตอนที่นาข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว เผยแพร่แก่เกษตรกรหรือชุมชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ด
พันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อได้ลองศึกษาเนื้อหาผ่านการจัดอบรมในอาคารเอกนประสงค์ ของชุมชน
บ้านโพธิ์นาราม ตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 3 ขยายผลเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์
การขยายผลเครือข่ายการผลิต เมล็ดพันธุ์คู่มือที่สมบูรณ์แล้วได้นาไปขยายผล ในกลุ่มชุมชนที่ไม่เคยเข้าร่วม
และได้ทาแบบประเมินผล ชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เนื่องจากอ่านแล้วเข้าใจง่ายทาตามได้จริง เนื้อหาสั้นกะทัดรัด
ภาษาไม่เป็นวิชาการมาก
และเป็นขั้นตอนที่แสดงความคิดเห็นของข้อมูลผ่านกระบวนการตอบแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 หัวข้อ คือ
หัวข้อที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
หัวข้อที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อที่ 3 การประเมินความรู้ที่ได้รับ รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขั้นตอนนี้ทาให้ทราบว่าผลจากการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานทาให้ชุมชนดีข้นึ อย่างไรบ้าง
1. ด้านสังคม ทาให้ชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดเี กิดการรวมกลุม่ มีความห่วงใยดูแลซึ่งกันและกัน แบ่งปันกันทั้งด้าน
ความรู้เทคนิควิธี อาหาร เมล็ดพันธุ์
2. ด้านเศรษฐกิจ มีรายได้เสริมจากการขายเมล็ดพันธุ์ ขายผลอ่อน ลดต้นทุนการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักบางชนิดใน
ครัวเรือน มีแหล่งอาหารในบ้านจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เน้นการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมี
ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างดี ระบบนิเวศไม่ ถูกทาลายและยังนาไปใช้กับ
เกษตรกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ตอ่ ไป

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ 3 ส่วน คือ 1) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดใี นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โดยชุมชนพื้นบ้าน
ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 2) สร้างคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผัก
โดยชุมชนพืน้ บ้าน 3) ขยายผลเครือข่ายการผลิต เมล็ดพันธุ์ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ศึก ษาแนวปฏิบัติที่ดี ใ นการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก โดยชุม ชนพื้น บ้ า น ในโครงการผลิ ต เมล็ ด พั นธุ์
ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
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จากการศึกษาวิจัย ทาให้ทราบว่าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นโครงการการที่
ดีมีประโยชน์และให้คนในชุมชนได้รักษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่กาลังจะเลือนหายไป รวมถึงได้สอดแทรกความรู้ด้าน
วิชาการที่ถูกต้องจนกลายเป็นความรู้ที่พอดีกับชุมชนผสมผสานกันและเกิดความรู้ใหม่ ๆ จากการประยุกต์ใช้ความรู้
กับวัสดุอุปกรณ์ที่พอหาได้ง่ายในชุมชน ไม่ต้องมีรูปแบบที่ตายตัวแต่ไม่ผิดไปจากหลักการด้านวิชาการที่ถูกต้องทาให้
แนวปฏิบัตนิ ้เี ป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาเรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ
ส่วนที่ 2 สร้างคู่มอื แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักโดยชุมชนพืน้ บ้าน
การสร้างคู่มือโดยใช้หลักการจัดการความรู้ ทาให้เห็นคุณค่าและการถ่ายทอดของคนในชุมชนที่ชัดเจนแต่ที่
น่าตกใจคือคนชุมชนที่มีองค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย ดังนั้นการจัดการความรู้เก็บไว้ในรูปแบบของคู่มือจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ ทาให้ความรู้ที่ได้ไม่เลือนหายไปหรือสามารถนามาปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อศึกษาดูการพัฒนาความรู้ในเรื่องนัน้ ๆ
ได้เป็นอย่างดี
ส่วนที่ 3 ขยายผลเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์
การขยายผลเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ลงสู่ชุมชนอื่นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาลังจะเลือนหายไป และเป็น
การทดสอบความเข้าใจในรูปแบบของคู่มอื กับกลุ่มเป้าหมาย การใช้คมู่ อื ที่มีภาษาเรียบง่าย เข้าใจง่าย สื่อสารกับคนใน
ระดับชุมชนได้ ผ่านสื่อที่เป็นคู่มอื ทาให้สามารถขยายผลความรู้ได้เร็วขึน้ เห็นคุณค่าของความรู้ในการผลิตเมล็ดเมล็ด
พันธุ์ไว้ใช้เองในครัวเรือนได้

ข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการจัดการดูแลของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
1. การกาหนดราคาที่แน่นนอนให้กับเกษตรกร ไม่ให้เกิดการแปรรวนมากนักเพราะปัจจุบันเห็นว่ายังมีการตัง้
ราคาซื้อขายแบบขึน้ ๆ ลง ๆ
2. ปัญหาด้านบุคลากร การทางานของศูนย์ฯ ยังขาดบุคลากรเรื่องการลงพื้นที่การเอาใจใส่ดูแลการตรวจ
แปลง เพราะพื้นที่อยู่ไกลเจ้าหน้าที่เข้าถึงยากเกิดความเสียหายได้เร็วในเรื่องโรคแมลงระบาดและช่วงระยะเวลาเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ช่วยเหลือได้ช้า
3. การรับซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อนาเก็บไว้ในห้องเก็บควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้อง
รีบรับซื้อผลผลิตทันที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในในมือเกษตรกรแต่ปัจจุบันยังคงล้าทาให้เมล็ดพันธุ์ชนื้ เกิดเชื้อรา
แนวทางการแก้ไข
1. มีการสารวจราคาจากท้องตลาดในชุมชนท้องถิ่นหรือตลาดกลาง ก่อนมีการตั้งราคารับซื้อ
2. จัดบุคลากรเฉพาะงานให้มีระบบ งานติดตามส่งเสริมงานวางแผนงานรับซื้อให้เพียงพอกับพืน้ ที่การผลิต
3. จัดตารางการรับซื้อให้ชัดเจนตามรอบการเก็บเกี่ยว
ปัญหาด้านเกษตรกร
1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตมีเมล็ดอ่อนปน เมล็ดไม่สมบูรณ์ปนมา
2. การเอาใจใส่ดูแลไม่ทั่วถึงในฤดูการทาเกษตรกรรมหลัก จะมุง่ เน้นที่งานหลักมากกว่าทาให้ผลผลิตออกไม่
ดีเท่าที่ควร เช่นในฤดูกาลทานาเป็นต้น
3. ด้านของเวลาตามแผนการเพาะปลูกเนื่องจากบางครัง้ ติดภารกิจในชุมชนบ้าง ส่วนตัวบ้าง หรือลืมบ้าน
ทาให้ ผลผลิตออกล่าช้าไม่ตรงตามฤดูกาลเสียหายต่อการเก็บเกี่ยวหากต้องเจอฤดูฝน
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แนวทางการแก้ไข
1. เข้มงวดเรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ก่อนส่งขาย
2. ทาความเข้าใจกับเกษตรกรเรื่องความสาคัญในการดูแล และวางแผนให้มีระยะห่างจากพืชหลัก
3. อาจต้องแก้ปัญหาร่วมกันกับชุมชนก่อนการวางแผนการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชนและทา
ความเข้าใจให้เห็นผลผลิตที่เสียหายจากการล่าช้าในการเพาะปลูก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาวิจัยติดตามการใช้คู่มือในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ว่าส่งผลต่อผู้นาไปใช้ได้จริงอย่ างไรและควรแก้ไข
ปรับปรุงอย่างไรบ้าง
2. ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่นิยมรับประทานในแต่ละภูมภิ าค เพื่อเก็บรักษาไม่ให้เลือน
หายไป
3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความสาคัญและปัญหาเมล็ดพันธุ์ผักในยุคปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ อง
คนในชุมชนอย่างไร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัยในครัง้ นี้
และขอขอบพระคุณสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทาให้งานวิจัยนีส้ าเร็จเรียบร้อยด้วยดี
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แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์: กรณีศกึ ษา บ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
Establishment of an occupational groupof artificial funeral flowers: A case study
of Ban Talung Tai Don Salaep sub-district HuaiKrachao district Kanchanaburi
province
นพรัตน์ ไชยชนะ1* จักษุมาลย์ วงษ์ท้าว1 และพลวัต วุฒิปหระจักษ์1
Nobparat Chaichana1*, Jaksuman Wongtaw1 and Pollawat Wuttiprajack1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพดอกไม้จนั ทน์ชุมชนบ้านตลุง
ใต้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลจากภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกของกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทร์ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลโดยการตรวจสอบทุกขั้นตอน กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ คือ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการกลุม่
ดอกไม้จันทน์และพัฒนาการอาเภอห้วยกระเจาพื้นที่ศึกษา คือบ้านตลุงใต้ หมู่ที่ 6 ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัยพบว่า บ้านตลงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 85 เปอร์เซ็นต์ ดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริบทพื้นที่ในการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ในชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนา ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน พบว่า จุดแข็ง คือ ชุมชนมีการ
สร้างอาชีพเสริมในชุมชน เช่น การทาขนมปังอบเนย การทาขนมสอดไส้มะพร้าว ข้าวต้มมัด ปลากริมไข่เต่า ไก่กระทอก
โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัวและในกลุ่มของตนเอง จุดอ่อน คือ การเข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาชิกชุมชน พบว่า สมาชิกในชุมชนไม่ให้ความสนใจโอกาส คือ หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนเช่น โครงการส่งเสริมอาชีพการทาน้ายาเอนกประสงค์ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
อุปสรรค คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพทาให้ชุมชนเสนอความต้องการร่วมกั น
ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการผลิตดอกไม้จันทน์ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รอง
ประธานกรรมการ เลขานุ การ และที่ ปรึ กษาการด าเนินงานของกลุ่มมีการประชุมวางแผนทุ กครั้ งปั จจุบันกลุ่ มผลิต
ดอกไม้จันทน์มีสมาชิกจานวน 19 คน อุปสรรคของการจัดการกลุ่มดอกไม้จันทน์ คือ ขาดงบประมาณในการดาเนินงาน
ของกลุ่มกล่าวได้วา่ แนวทางในการพัฒนาของกลุ่มอาชีพการทาดอกไม้จันทน์ มีปัจจัยที่ทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จ คือ
การส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐ (สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอห้วยกระเจา) โดยพัฒนากรให้การสนับสนุนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การสร้างความเข้มแข็ง, การพัฒนากลุ่มอาชีพ, ดอกไม้จันทน์
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Abstract
The objective of this area study was to explore the context of the operating area, and to investigate the
establishment of the occupational group of artificial funeral flowers. The study employed qualitative research methods.
Data were collected from related documents and from the field through participant and non-participant observations, indepth interviews, operational records, and collaborative learning with members of the artificial funeral flowers making
group. The data were validated at every step. Key informants were community leaders, committee members of the
artificial funeral flowers group, and HuaiKrachao District development officers. The study area was Ban Talung Tai,
Village No. 6, Don Salaep Sub-district, HuaiKrachao District, Kanchanaburi Province.
The study found that in Ban Talung Tai, Don Salaep Sub-district, HuaiKrachao District, Kanchanaburi
Province, 85% of people in this community are agriculturists who lead their lives according to the principle of
sufficiency economy. The area context revealed that operations of occupational groups in the community are ready
for development. The results of environmental and potential analyses of the community indicate that the strength
of the community is creations of extra occupations such as bakery, especially buttered bread, and Thai snacks such
as KhanomSotsaiMaphrao, Khao Tom Mat, PlakrimKhai Tao, and Kai Krathok. Bodies of knowledge are transferred
to family members as well as group members. However, the weakness is a lack of participation of some community
members who are not interested in the activities. The opportunity is local organizations provide financial support for
community development projects such as Waring long traditional skirts not short ones project, Making a multipurpose solution project, and Making bio-compost project. The threat is low crop prices. The results of potential
analysis revealed a common need for establishing an occupational group of producing artificial funeral flowers. The
group was set up with the group management consisting of chairperson, vice chairperson, committee members,
secretary and advisor. The group always holds a meeting to plan on doing their work. Presently, the group has
19 members. The problem of the group is a lack of operational budget.It can be said that the development of the
artificial funeral flowers group has success factors. Onefactor is participation of members who work together in
thinking, doing, making decisions, and planning, and another factor is support from a government organization
(Office of HuaiKrachao District Community Development) by development officers who continuously provide
academic support.
Keywords: Srengthening, Occupational group development, Artificial funeral flowers
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บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 1– 11 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ประเทศสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว พ้นจากการถูกจัดให้เป็นประเทศที่ยากจน แต่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจดังกล่าวนั้น เป็นเพียงแค่การเจริญเติบโตในลักษณะของภาพรวมภายนอกที่ยังขาดความสมดุลของการ
พัฒนาที่แท้จริง เพราะปัญหาความยากจนยังคงมีอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น มีความเหลื่อมล้าของการกระจาย
รายได้ การกระจายความเจริญระหว่างชนบทกับเมืองและการกระจายผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มคนในสังคม แสดงให้
เห็ น ถึ ง การพั ฒ นาที่ ล้ ม เหลว และไม่ยั่ ง ยืน คื อ มีเศรษฐกิ จ ที่ ดี แ ต่สั ง คมมีปัญ หาคุ ณ ภาพชีวิ ต ของประชาชนต่ าลง
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 6)
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา นอกจากทาให้เกิดความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และทาให้ปัญหาความ
ยากจนทวีความรุนแรงขึ้น ยังเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น ซึ่งทาให้
เกิ ด ความขั ด แย้งในสั ง คมมากขึ้น สั ง คมไทยตกอยู่ใ นกระแสวั ตถุ นิย มบริ โ ภคนิย ม ทาให้ เกิ ด วิก ฤต ด้ า นศีล ธรรม
จริ ย ธรรม และเป็ น ปั ญ หาด้ า นสั ง คมมากยิ่ง ขึ้น (คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2554)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจที่มีความสลับซับซ้อนเปลี่ยนแปลง นาไปสู่
กติกาการค้าและการลงทุน มีการรวมกลุ่มทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่มีรากฐาน
เปราะบางทางเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาที่ยึดตัวเงินเป็นหลักแต่ไม่ให้ความสาคัญด้านมิติทางสังคม
เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนไทย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สังคมไทย จึงเป็นสังคมที่ปราศจาก
ภูมิคุ้มกันที่สามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554) จุดอ่อนของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาพบว่าระบบบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ ทีร่ ับเอาระบบ
เศรษฐกิจเศรษฐกิจทุนนิยมที่ปราศจากเงื่อนไข มาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มีความสาคัญมากสาหรับประเทศกาลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุ มชนมี
ความมั่นคง แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศมีความมันคง แข็งแรง ตามไปด้วยประเทศที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชน อย่างเช่นอิตาลีที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจครอบครัว หรือเศรษฐกิจชุมชน และการ
ประกอบการด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือนสามารถส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ขยายตัวมาเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีจนทาให้ประเทศ
อิตาลีกลายมาเป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่อาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศเมื่อพิจารณาถึงปัญหา ข้อจากัด และโอกาสในการพัฒนาแล้ว การพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม
ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ นั่นคือ จะต้องส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2556: 2)
การวิจั ย ครั้ ง นี้เป็ น การศึก ษาเชิง พื้น ที่ เพื่อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บชุม ชนบ้ า นตลุ งใต้ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทาดอกไม้จันทน์ในชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อน แนวคิ ดบูรณา
การเชิงระบบที่ต้องขับเคลื่อนไปแบบองค์รวมร่วมกัน ด้วยความรู้ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติการ การ
ติดตามและการประเมินผล โดยท้องถิ่นจะเป็นผู้นาการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ร่วมไปกับชุมชนให้สามารถบรรลุการ
ปฏิบัตภิ ารกิจของแต่ละภาคส่วนไปร่วมกันได้
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พื้นที่ชุมชนบ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ชุมชนที่สามารถ
พึ่งตนเองได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนทางด้านวิชาการมาโดยตลอด โดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วม ชุมชนร่วมศึกษา ร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจกาหนดแนวทางการพัฒนา ทดลองดาเนินการตามแผนและ
ประเมินผลเบื้องต้น จากการร่วมกันใช้ศักยภาพในการพัฒนากลุ่มอาชีพของหมู่บ้านให้มีความพร้อมตามบริบทของ
ชุมชน และได้ทดลองเรียนรู้การประกอบการเพื่อให้มีประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะการประกอบการให้เพียงพอที่จะ
พัฒนาสู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคตด้วยตนเอง โดยได้ให้ความสาคัญกับการร่วมมือกันตามบทบาทของแต่
ละภาคส่วนที่เสริมเติมเต็มระหว่างกันของภาคีการพัฒนาที่มีประชาชนในหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางของการร่วมรับรู้ คิด
พิจารณา ตัดสินใจ และดาเนินการ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่พ่งึ ตนเองอย่างเข้มแข็งได้ต่อไปผลผลิตของการวิจัยจึงจะได้
เป็นการจัดตั้ง แผนการประกอบการและการเริ่มดาเนินการกลุม่ อาชีพของแต่ละหมู่บ้าน ที่คาดหวังได้วา่ จะเกิดผลลัพธ์
คือ การมีกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญในการยกระดับความสามารถของกลุ่มอาชีพ ซึ่งเกิดจาก
ความต้องการของชุมชน เพื่อดาเนินการประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ทีดี ที่เป็น
ต้นทุนที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันให้มีเวทีแสดงศักยภาพความสามารถรวมถึงการอมองเห็นคุณค่าของตนเอง มีความ
มั่นใจในการคิดพึ่งตนเองได้มากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึน้ ให้มีประสิทธิภาพด้วยการศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ โดยร่วมกับภาคีในท้องถิ่นในการสร้างพัฒนากลุ่มอาชีพในหมู่บ้านตลุงใต้
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งระดับการแข่งขัน
ระดับภูมภิ าคและระดับโลกในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม อาชีพ ดอกไม้จัน ทน์ชุมชนบ้า นตลุงใต้ ตาบลด่า นแม่แสลบ อาเภอห้ ว ย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

กรอบแนวคิดและทฤษฏี (ถ้ามี)
การศึกษาครัง้ นี้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มในการพัฒนา ได้ถูกนามาอธิบายในหลายความหมายไม่วา่ จะเป็นกลุ่ม
ชาวบ้าน กลุ่มเพื่อนเกลอ องค์กรชุมชน องค์การชาวบ้าน หรือองค์กรภาคประชาชน โดยแนวคิดหลักของคาว่า “กลุ่ม”
มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้คนในสังคม ชุมชน และมารวมกันเป็นเพื่อน เป็นกลุ่ม เพื่อร่วมคิดร่วมทาการ
พัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชน โดยมีผู้ให้นยิ ามของคาว่า “กลุ่ม” ดังนี้ (โกวิทย์
พวงงาม, 2553: 295 – 298) ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยอมรับว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการในการทางานกับชุมชน
อย่างหนึ่งมากกว่า โดยที่มุ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวบุคคลเป็นประการสาคัญ โดยเฉพาะความสานึก
ในปัญหาต่าง ๆ หรือเมื่อเกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมา ก็จะเริ่มคิดค้นหาทางออกให้แก้ปั ญหานั้นโดยร่วมกันตัดสินใจ
จนกระทั่งถึงขั้นลงมือกระทาการตามที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจไว้ตอนต้น การพัฒนาชุมชนนั้น ถือได้ว่า คนเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและพลังงานซ่อนเร้นแฝงอยู่ อันได้แก่ กาลังความคิด แรงงาน ฝีมือ ทักษะ ฯลฯ ซึ่ง
พลังงานเหล่านี้ถ้าได้รับการขุดค้นและนามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนก็จะสามารถบันดาลความสาเร็จทั้งปวงให้แก่
ชุมชนได้ต่อไปในอนาคต โดยแนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดังนี้
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1. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม กลุ่ม (Group) หมายถึง กลุ่มในหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นการวมกลุ่มของประชาชน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการอุดมการณ์เหมือนกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกในการครองชีพ ซึ่งนาไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมูบ่ ้าน (พงศ์ศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์, 2540)
กล่าวโดยสรุป กลุ่ม หมายถึง กลุ่มในหมู่บ้านที่มีลักษณะการรวมตัวของประชาชน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมา
ทางานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของตนเองที่นาไปสู่การพัฒนาตนเองและชุมชน
2. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การและการบริ ห ารจั ด การ การจั ด การ ตรงกั บ ค าในภาษาอั ง กฤษว่ า
“Management” เหมือนกับคาว่า Administration” คาว่า “การจัดการ” หรือการบริหาร มีผู้ให้คานิยามไว้หลายอย่าง ใน
ที่น้ี หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ดาเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วม
แรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักต่อความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวังในด้าน
ความเจริญก้าวหน้า ในการปฏิบัตงิ านของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กา
หนด (พะยอม วงศ์สารศรี และคณะ, 2545: 25-26) ความหมายของการจัดการในปัจจุบันจะเน้นเรื่อง ประสิทธิผล
(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนั้น ความหมายของการจัดการในแนวความคิดนี้ เป็นกระบวนการใน
การบริหาร และประสานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ หากมองการจัดการทางธุรกิจในเชิงกระบวนการตามแนวความคิดการจัดการแล้ว
กล่าวได้วา่ กระบวนการในการจัดการธุรกิจนัน้ ประกอบไปด้วย 5 ขั้น ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จาเป็นสาหรับผู้บริหาร
ทุกคนต้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจ หรืองานทั้งหลายของคนในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์การทาอยู่ประสบผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้วิธีการวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การจัดการคนเข้าทางาน
(Staffing) การอานวยหรือการสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling)
3. แนวคิ ด เกี่ย วกั บ เศรษฐกิจชุ ม ชน เศรษฐกิ จ ชุม ชน คื อ การด าเนิน กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต่า งๆ ทั้ ง
ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ทั้งในด้านการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจชุมชน คือ ให้มีสว่ นร่วมคิด (Thing) ร่วมทา (How) ร่วมรับผลประโยชน์
(For whom) บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู่จากการใช้ทุนของชุมชน ทั้งที่เป็นสินค้าทุน (เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ฯลฯ ที่มีอยู่หรือจัดหามาได้ตามศักยภาพ) ทุนทางเศรษฐกิจ (ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น เช่น ที่ดิน แหล่งน้า สภาพภูมิประเทศ การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น)
และทุนทางสังคมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น ที่ มีลั ก ษณะองค์ ร วม ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมวั ฒ นธรรม
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและรวมถึงระบบคุณค่า โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ดี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสว่ นร่วมในการคิดเรียนรู้ และร่วมตัดสินใจ คิดเป็น ทาเป็น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวด้วยการ
พัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนขึ้นมา จนเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพและเลีย้ งดูตนเอง (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2556) สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (เสรี พงศ์พิศ, 2552) โดยที่การพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ด้าน
เศรษฐกิจคือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน ซึ่งจะสามารถเพิ่มทรัพย์สินได้
ด้านสังคมคือ การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ปราศจากความขัดแย้ง
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วิธีวิทยาการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยมีการวางแผนโดยใช้เทคนิคเพื่อให้ได้
ข้อมูลลึกและละเอียดมีความน่าเชื่อถื อ การค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ตารา(Documentary
Study) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เครื่องมือการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเสวนา
กลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ประชากรการศึกษา ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key Informant) แบบเจาะจง 4 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการกลุ่ม จานวน 4 คน 2) สมาชิกกลุ่มจานวน 3 คน 3) กลุ่ม
ผู้นาชุมชน จานวน 4 คน 4) เจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 4 คน ซึ่งมีขนั้ ตอนการดาเนินการศึกษา คือ
1) ศึกษาบริบทชุมชนและสภาพการดาเนินงานของกลุ่ม
2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลุ่ม โดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ศึกษาและผู้ให้ข้อมูล แล้วนามาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
อาศัยมุมมองจากบุคคลภายนอกและภายในชุมชนเป็นหลัก
4) กิจกรรมการประชุมเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันโดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทนกลุ่ม
โดยเฉพาะหลากหลายสถานะซึ่งแตกต่างกันและมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้นาชุมชน และชาวบ้านในชุมชน จานวน 8 ราย
มาร่วมกันทางานและสร้างวิสัยทัศน์เพื่อให้ได้แผนหรือแนวทางปฏิบัติ สาหรับนาไปปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม
วิสัยทัศน์ของกลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม มาทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยนาเอาหลักของ Triangulation Method มาใช้ในการออกแบบการศึกษา กล่าวคือใช้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (Source Of data) และใช้วธิ ีการที่หลากหลาย (Multi-Method) สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพ รวมทั้งมีขนั้ ตอนการวิจัยที่เป็นระบบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้ของการศึกษา

ผลการศึกษา
บริบทชุมชนบ้านตลุงใต้
ชุมชนบ้านตลุงใต้ หมู่ที่ 6 ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เดิมหมู่บ้านแห่งนี้ใช้ช่อื ว่า
"บ้านห้วยตลุง" เนื่องจากบริเวณมีลาห้วยไหลทอดยาวมาจากอาเภอห้วยกระเจา ในปี พ.ศ. 2511 เริ่มมีชาวบ้านจานวน
หนึ่งซึ่งอพยพมาจากบ้านเขารักษ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียง ห่างกันประมาณ 20 กิโลเมตร เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
บ้านตลุงใต้ในปัจจุบัน จนกระทั่งทางอาเภอห้วยกระเจาจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านห้วยตลุง" ปี
พ.ศ. 2530 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น "บ้านตลุง ใต้" เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ทางด้านทิศใต้ของอาเภอห้วย
กระเจา ดังคากล่าวของผู้ใหญ่บ้านบ้านตลุงใต้ กล่าวว่า
“….ในอดี ต มีล าห้ ว ย ชาวบ้ า นจึ ง เรี ย กล าห้ ว ยนี้ว่า ”ล าห้ ว ยตลุ ง ”ต่ อ มา
ชาวบ้านได้มาสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจานวนมากทางราชการจึงได้
จัดตั้งเป็นหมูบ่ ้านโดยตั้งชื่อหมูบ่ ้านตามชื่อที่เรียกลาห้วยว่าบ้านห้วยตลุงส่วนคาว่า
ใต้ สันนิฐานว่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอห้วยกระเจา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘‘บ้าน
ห้วยตลุงใต้’’ แต่ต่อมาคาว่าห้วยหายไปจึงเรียกว่า ‘‘บ้านตลุงใต้’’....." (สัมภาษณ์
นายสุวัฒน์ หมดทุกข์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
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“ชุมชนที่น้ี เป็นชุมชนการทาการเกษตร ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นพี่
น้องกันหมด เดิมที่น้ีเราเรียกว่า ห้วยตลุง ต่อมาอาเภอ ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ตลุง
ใต้” (สัมภาษณ์ นางสาวหทัยชนก ตันธนะชัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

ภาพที่ 1 พัฒนาการของชุมชนบ้านตลุงใต้
ที่มา: ทีมผู้จัย 15 ธันวาคม 2559
1.1 สภาพภู มิศ าสตร์ พื้น ที่ ข องชุม ชนบ้ า นตลุ ง ใต้ ต าบลด่ า นแม่แ สลบ อ าเภอห้ ว ยกระเจา จั ง หวั ด
กาญจนบุรี มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตทหาร (ไม่มีเอกสารสิทธ์) จานวนพื้นที่รวมทั้งหมด
ประมาณ 3,650 ไร่ เป็นพืน้ ที่อยูน่ อกเขตชลประทาน ทาให้ประสบปัญหาเรื่องน้าทาการเกษตร ในปีที่ฝนทิง้ ช่วงจากภัย
แล้งตามธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนเสียหายและเดือดร้อนเรื่องน้าเป็นอย่างมาก
1.2 ศูนย์กลางชุมชน ศูนย์กลางชุมชนมี 3 แห่ง ประกอบด้วย
1) ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน เป็นศูนย์กลางที่เป็นทางการ ซึ่งหากมีการประชุมหรือหารือกันในเรื่องเกี่ย วกับ
ปัญหาและโครงการต่าง ๆ ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
2) ร้านก๋วยเตี๋ยว นางสุกัญญา พรมชนะ (ป้ายา) เป็นศูนย์กลางที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งชาวบ้านจะมานั่งหารือ
กันถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ประจาวันภายในชุมชน
3) ร้านค้าชุมชน เป็นศูนย์กลางที่เป็นทางการของชุมชนที่ สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ร้านค้าชุมชน เป็นศูนย์กลางที่ชาวบ้านในชุมชนซื้อของอุปโภคและบริโภค เป็นร้านค้าประจาชุมชน สถานที่แห่งนี้มกี าร
ใช้จัดประชุมหมูบ่ ้านประจาในทุก ๆ เดือน

ภาพที่ 2 แผนที่เดินดินบ้านตลุงใต้
ที่มา: ทีมนักวิจัย 15 ธันวาคม 2559
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1.3 สถาบันภายในชุมชน
1) สถาบันศาสนา สมาชิกในชุมชนบ้านตลุงใต้ ตาบลด่านแม่แสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดสันติคีรี (วัดตลุงใต้) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
วัดสันติคีรี ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสชื่อพระครูใบฎีกาจานง ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียก “หลวงพ่อจานง”
2) สถาบันการศึกษา สาหรับสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่มีความสาคัญและมีบทบาทในการขัดเกลา
สมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น โดยบ้านตลุงใต้ ตาบลด่านแม่แสลบ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี มีสถาบันการศึกษา จานวน 1 หน่วย คือ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ปัจจุบันมีจานวนนักเรียน จานวน
250 คน โรงเรียนบ้านตลุงใต้ก่อสร้างตัง้ แต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ 2482 โดยมีนายปลื้ม ทวีศรี ผู้ใหญ่บ้านคนแรก เป็น
ผู้สร้างโรงเรียนขึ้นมาโดยมีชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างจนมีโรงเรียนเกิดขึ้นมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีโต๊ะเก้าอี้จานวน
14 ชุด จนปัจจุบันกล่าวได้วา่ โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
3) สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่มีความสาคัญและมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่น
กล่าวได้วา่ ชุมชนบ้านตลุงใต้ ตาบลด่านแม่แสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย
และมีการใช้แรงงานในครอบครัวในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลักในการดารงชีวติ
4) สถาบันทางเศรษฐกิจ สมาชิกชุมชนบ้านตลุงใต้ ตาบลด่านแม่แสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ประกอบด้วย การทานาประมาณ 60 ครัวเรือน ทาไร่
65 ครัวเรือน ทาผักสวนครัว 10 ครัวเรือน เลีย้ งสัตว์ 16 ครัวเรือน ค้าขาย 12 ครัวเรือน และรับจ้างทั่วไป 40 ครัวเรือน
ดังกล่าวกล่าวได้ว่า สถานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
กล่ า วได้ ว่า ชุม ชนบ้ า นตลุ ง ใต้ อ าเภอด่ า นแม่แ ลบ อ าเภอห้ ว ยกระเจา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เป็ น ชุม ชนที่ มี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ลัก ษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนส่งผลต่อพัฒนการของชุมชน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และวิถีการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชน
2. แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ชุมชนบ้านตลุงใต้
บ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวดักาญจนบุรี ลักษณะชุมชนเป็นสั งคมเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะยึดการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้มีการ
ดาเนินการขององค์กรชุมชนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพการทอผ้า กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มจักรสานตะกร้า ฯลฯ ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นจากความต้องการของคนในชุมชน และการส่งเสริมจากหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ สานักพัฒนาการอาเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จั นทน์ในชุมชนบ้ านตลุงใต้ ตาบลด่านแม่แสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่ชุมชนร่วมกันค้นหาศักยภาพของตนเอง และสามารถนามาสู่การจัดตั้งเป็นกลุ่ม
อาชีพในชุมชนแห่งนี้ ดังนี้ผู้วจิ ัยจึงขอเสนอ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดตั้งกลุม่ อาชีพดอกไม้จันทน์ ดังนี้
2.1 การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและศั ก ยภาพชุ ม ชน (SWOT) บ้ า นตลุ ง ใต้ ต าบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
การศึก ษาชุม ชนและการเรีย นรู้ส ภาพปัญ หาของชุม ชน เกิด ขึ้น จากเวทีป ระชาคมร่ว มกัน ระหว่า ง
สมาชิกในชุมชน ทีมนักวิจัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชนบ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี

ภายใน

ภายนอก

Opportunities

-สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ห้วยกระเจาได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทา
โครงการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชน

Threats

-ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า

Strengths

Weaknesses

-ชุมชนมีปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ใน
ด้านรักษาโรคแบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ผู้นาชุมชนมีความรู้ความสามารถ
มีผลงานที่ดที าให้สมาชิกและคนใน
ชุมชนเชื่อถือได้และทาให้คนใน
ชุมชนสามัคคีกัน
-มีการวางแผนการพัฒนาหมู่บา้ น
ล่วงหน้าทุกปี
มีการประชาคมหมูบ่ ้านทุกเดือน
กลยุทธ์ (SO)
-สร้างอาชีพเสริมในชุมชน
-มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่างๆ
-ชุมชนมีความสามัคคี และมีการจัด
โครงการโดยการได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ และองค์กร
ส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์(ST)
-มีการวางแผนล่วงหน้าในการทา
เกษตรในปีตอ่ ไป
-แก้ไขปัญหาในด้านการเกษตรใน
ชุมชน

-เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยา
ปราบศัตรูพชื มาในการเกษตร ส่งผลต่อ
ต้นทุนในการผลิตสูง
-คนในชุมชนมีความรู้และความเข้าใจ
น้อยในการร่วมกิจกรรมหรือร่วมกลุ่มใน
การทาอาชีพเสริม
-ชุมชนประสบปัญหาภัยแล้ง ทาให้น้าใน
การทาการเกษตรไม่เพียงพอ

กลยุทธ์(WO)
-รวมกลุม่ จัดการบริหารน้าในการเกษตร
-ส่งเสริมอาชีพ และมีตลาดรองรับสินค้า
-มีวทิ ยากรให้ความรู้ การเรียนรู้
เทคโนโลยี และการฝึกอาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน
กลยุทธ์(WT)

-

ที่มา: ทีมวิจัยชุมชน 18 ธันวาคม 2559
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน (SWOT Analysis)
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของชุมชนบ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี ทาให้ทีมวิจัยทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดของภายในชุมชนและนาผลที่
วิเคราะห์ มาสอบถามความต้องการของชุมชน ซึ่งสรุปได้ว่า ชุมชนบ้านตลุงใต้ต้องการโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพการทาดอกไม้จันทน์ โดยต้องการวิทยากรที่มคี วามรู้ความสามารถในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ด้านการผลิต
ดอกไม้จันทน์และความรูใ้ นการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน ดังคากล่าว
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“...อาชีพการทาดอกไม้จันทน์ เป็นสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการเนื่องจาก
ชาวบ้านที่น้ีเคยได้รับการอบรมมาแล้ว แต่ยังไม่มีการให้ถูกจัดขึ้นให้เป็ นรูปธรรม
...” (สัมภาษณ์ นายเสนา จุลทรักษ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
“...การทาดอกไม้จันทน์ น่าจะเป็นอาชีพได้ เพราะคนในชุมชน ต้องตาย
และในการจัดงานศพต้องใช้ดอกไม้จันทน์...” (สัมภาษณ์ นางทองเหมาะ พิมศร
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
จากความต้องการสู่การร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ชุมชนบ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพทาให้ชุมชนเสนอความต้องการร่วมกัน สาหรับหลักการสาคัญ
ของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์บ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มาจากความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชน ซึ่งกลุ่มอาชีพการทาดอกไม้จันทน์เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการในชุมชนมีรายได้เพิ่มเติม
โดยสมาชิ กในชุ ม ชนเองต้ อ งการวิ ทยากรที่ มี ความรู้ ค วามสามารถในการช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ ด้ า นการผลิ ต
ดอกไม้จันทน์และความรู้ในการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการผลิตดอกไม้จันทน์ โดยมี
รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และที่ปรึกษา ดังนี้
การศึกษาถึ งความเป็ นมาของการรวมกลุ่ มอาชีพการทาดอกไม้จั นทน์ การศึกษาถึ งความเป็ นมาและการ
ก่อกาเนิด รวมถึงสาเหตุของการรวมกลุ่มผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนาการรวมกลุ่ม และการ
ก่อตั้งกลุ่ม วันที่ 9 เมษายน 2560 พบว่า กลุ่มดอกไม้จันทน์ ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของชุมชน ในเดือน พฤษภาคม
2560 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่สุวัฒน์ หมดทุกข์ และนักพัฒนากรอาเภอห้วยกระเจา ที่เข้ามาสนับสนุน
ความรู้ทางวิชาการ และมีการจัดตัง้ คณะกรรมการทางานในกลุ่มการทาดอกไม้จันทน์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกลุ่ม นาย
สุวัฒน์ หมดทุกข์ รองประธานกลุ่ม นางทองเหมาะ พิมศร กรรมการ ประกอบด้วย นางนวภรณ์ หมดทุกข์, นายเสนา
จุลทรักษ์, นายธนู เดชา, นายเลิศ ทวีศรี, นายไสว วิเศษสิงห์, และนางสาวสุพร จุลทรักษ์ เลขานุการ นางสาวฟาติมา
หมดทุกข์ ที่ปรึกษา ประกอบด้วย พัฒนากรอาเภอห้วยกระเจา
การดาเนินงานของกลุ่มมีการประชุมวางแผนทุกครั้ง ปัจจุบันกลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ มีสมาชิกจานวน 19 คน
อุปสรรคของการจัดการกลุ่มดอกไม้จันทน์ คือ ขาดงบประมาณในการดาเนินงานของกลุ่ม สรุปได้ว่าแนวทางในการพัฒนา
กลุ่มอาชีพการทาดอกไม้จันทน์ มีปัจจัยที่ทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จ คือ การส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐ (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอห้วยกระเจา) โดยพัฒนา
กรให้การสนับสนุนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการภายในกลุ่มการทาดอกไม้จันทน์ จากการร่วมติดตามผลการดาเนินงานของกลุ่มดอกไม้จันทน์
ณ บ้านตลุงใต้ ตาบลด่านแม่เเสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พบว่าภายใต้การ
ดาเนินงานของกลุ่มที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทางด้านการรับองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาอบรม
หรือพาไปศึกษาดูงานยังสถานที่ต่าง ๆ การดาเนินงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตดอกไม้จันทน์นั้น
ปรากฏว่า มีกลุ่มแม่บ้านการผลิตดอกไม้จันทน์ ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เข้ามาติดตามผลร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ และเสนอประเด็นการทาดอกไม้จันทน์เพื่อให้ชุมชนได้จาหน่ายต่อไป
สากรับการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพการทาดอกไม้จันทน์ บ้านตลุงใต้ ตาบลด่านแม่เเสลบ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรีมีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้
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1. ด้านสภาพการดาเนินงานของกลุ่มการผลิตดอกจันทน์บ้านตลุงใต้ กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์จัดตั้งกลุ่ม
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ตามความต้องการของชุ มชนบ้านตลุงใต้ โดยได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ทางวิชาการ
การผลิตดอกไม้จันทน์จากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้สมาชิก มีความรู้ด้าน
อาชีพ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว โดย ชุมชนมีความรู้ในเรื่องการผลิตดอกไม้จันทน์จากการอบรมจาก
หน่วยงานในชุมชน ซึ่งได้แก่ การให้ความรู้การทาดอกไม้จันทน์จากองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แสลบ จุดเด่นของ
กลุ่ม คือ มีผู้ให้ความสนใจการทาดอกไม้จันทน์ ได้รับให้มีการออกร้านเสนอชิ้นงาน คือ การออกร้านในงานต่างๆ ทัง้ ใน
และต่างจังหวัด การสั่งทางโทรศัพท์ กลุ่มมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ที่มาจากการเลือกตัง้ ของสมาชิก ประกอบด้วย
ตาแหน่งประธาน รองประธาน บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และ คณะบริหารจัดการ ที่ดาเนินการ
แก้ไขปัญหากลุ่ม อานวยความสะดวก การให้ ความรู้การกากับติดตาม การรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก มี การ
แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก มีสวัสดิการต่างๆเช่น เงิน ช่วยค่าทาศพ และให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่า มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย รายงานงบทางการเงิน ทุกครัง้ ที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีและมี
กรรมการ ตรวจสอบการดาเนินงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทาง ที่กาหนดไว้ ดังคากล่าว
“การดาเนินงานของกลุ่มการทาดอกไม้จันทน์มกี ารประชุมวางแผน ตลอด
ทุกเดือน และสิ่งที่เป็นที่ตอบรับอย่างดี ในการเข้าไปโชร์ดอกไม้จันทน์ในงานชุมชน
หรือต่างชุมชน” (สัมภาษณ์ สุพร จุลทรักษ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
2. ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มการทาดอกไม้จันทน์บ้านตลุงใต้ ตามลาดับความสาคัญได้ดังนี้
2.1 ด้านคน จานวนสมาชิกกลุ่มการทาดอกไม้จันทน์ ลดจานวนลงเรื่อย ๆ สมาชิกที่เหลือจะ เป็นผู้สูงอายุ
เนื่องจากกระบวนการผลิตของกลุ่มต้องใช้แรงงาน ที่มีฝีมือ ละเอียดอ่อน มีความประณีตเป็นอย่างมาก ทาให้ขาด
ช่างฝีมอื ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สมาชิกที่มีฝีมอื ในการผลิต สินค้ามีน้อยสมาชิกในกลุ่มหันไปประกอบอาชีพอื่นที่
ให้ ผลตอบแทนที่มากกว่า สมาชิกที่ที่เข้ามาส่วนใหญ่เข้าเพื่อระดม หุ้นเท่านัน้
2.2 ด้านเงิน ปัจจุบันต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคา วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเริ่มหายาก มี
ราคาสูง และยังได้รับ ผลกระทบจากคู่แข่งและการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึน้ ผู้บริโภค มีอานาจในการเลือกซือ้ สินค้าที่
มีความหลากหลายและมีอานาจ ในการต่อรองเรื่องราคาสูงปรับเพิ่มราคาขายไม่ได้ทาให้กาไร ลดลง ทาให้เงินทุน
หมุนเวียนสาหรับในการดาเนินงานไม่พอเมื่อ ลูกค้าสั่งผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก ๆ
2.3 ด้านการบริหารจัดการ ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มยังไม่มสี ่วนร่วมในการวาง แผนการผลิต ทาให้ไม่สามารถ
ตัดสินใจวางแผนด้านการผลิต ต่างคนต่างผลิตจานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ไม่คงที่ ไม่ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า
ทาให้ไม่สามารถจัดการเงินทุนให้ สอดคล้องกับการผลิตหรือการตลาดได้รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยังไม่
ทันสมัยขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
3. ปัจจัยที่มผี ลต่อความสาเร็จ ปัจจัยภายใน ได้แก่ สมาชิก กลุ่มต้องเข้าใจ วัตถุประสงค์ของการรวมกลุม่
มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม กลุ่ม เช่นร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมวางแผน ประธานกลุ่มเป็น บุคคลที่เสียสละ อดทน
มีคุณธรรมในการบริหารงานในกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกทุกคน และมีความมุ่ง มั่นพัฒนา กลุ่มมีโครงสร้าง
องค์กรที่เป็นรูปธรรม มีกฎ ระเบียบข้อบังคับ กลุ่มที่ได้รับกายอมรับจากสมาชิก ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผู้นาชุมชน
หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หาช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ผลักดันกลุ่มให้ประสบผลสาเร็จ ดังคากล่าว
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"...การจะทาให้กลุ่มอาชีพของเรามันสาเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนจาก
หน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น เพราะบางอย่ า งการลงมื อ ท าเราไม่ มี ค วามรู้ ต้ อ งหา
นักวิชาการมาช่วยให้ ความรู้ เพื่อส่ ง เสริม อาชีพและให้ค วามรู้ เกี่ ยวกั บกลุ่ ม สิ่ง
สาคัญอีกอย่าง คงจะต้องเป็ นระเบียบต่างๆ ที่ต้องหาข้อตกลงร่วมกันในกลุ่มเรา
เอง..." (สัมภาษณ์ ธนู เดชา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาของกลุ่มการผลิตดอกไม้จันทน์ ให้ประสบผลสาเร็จและยั่งยืน
1. การมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกต้องเข้าใจ วัตถุประสงค์กลุ่ม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนา เช่น
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน การบริหารกลุ่ม ย่อมเป็น ปัจจัยช่วยส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีบทบาท อุดมการณ์
ร่วมกันมี การรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น มีความรัก สามัคคีกัน มีความเป็นเจ้าของ
2. การหนุนเสริมและการให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยังมีความ
จาเป็น ที่จะต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ และองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่ม
เพื่อจะได้มี ความรู้และทักษะรอบด้านเหมือนกับนักธุรกิจมืออาชีพสามารถ ดาเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างราบรื่นและ
ยั่งยืนบนพืน้ ฐานของ การพึ่งตนเอง ซึ่งการหนุนเสริมและการให้การสนับสนุนจะต้อง เป็นปัจจัยเสริม มิใช่ปัจจัยหลักใน
การพัฒนากลุ่มให้ประสบ ผลสาเร็จให้แก่กลุ่ม
3. การบริหารจัดการ กลุ่มจะต้องมีการพัฒนาการ บริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดง บทบาทของผู้นากลุ่มหรือผู้แทนผู้นากลุ่มการบริหารมีความ เสียสละและอดทน การบริหารงานด้วยความ
โปร่ ง ใส มีคุ ณ ธรรม มีก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บกลุ่ ม หรือ วั ฒ นธรรมกลุ่ ม ที่ มีค วามชัดเจน มีก ารประชุม สมาชิกอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการวางแผนการดาเนินงานกลุ่ม เน้นศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น

สรุปผลและอธิปรายผล
บ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 85
เปอร์เซ็น ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทพื้นที่ในการดาเนิน งานของกลุ่มอาชีพในชุมชนมี
ความพร้อมในการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน พบว่า จุดแข็ง คือ ชุมชนมีการสร้างอาชีพเสริมในชุมชน เช่น
การทาขนมปังอบเนย การทาขนมสอดไส้มะพร้าว ข้าวต้มมัด ปลากริมไข่เต่า ไก่กระทอก โดยมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกในครอบครั วและในกลุ่มของตนเอง จุดอ่อน คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก ชุม ชน
พบว่า สมาชิกในชุมชนไม่ให้ความสนใจ โอกาส คือ หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทา
โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน เช่น โครงการนุ่งสั้นไม่นุ่งซิ่น โครงการส่งเสริมอาชีพการทาน้ายาเอนกประสงค์ การ
ทาปุย๋ หมักชีวภิ าพ อุปสรรค คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพทาให้ชุมชนเสนอ
ความต้องการร่วมกัน ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการผลิตดอกไม้จันทน์ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และที่ ปรึกษา หลักการสาคัญของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ดอกไม้จันทน์บ้านตลุงใต้ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มาจากความต้องการของสมาชิกใน
ชุมชน ซึ่งกลุ่มอาชีพการทาดอกไม้จันทน์เป็น การส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการในชุมชนมีรายได้เพิ่มเติม โดยสมาชิกในชุมชน
เองต้องการวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ด้านการผลิตดอกไม้จันทน์และความรู้ใน
การจัดตัง้ เป็นกลุ่มอาชีพให้เกิดขึน้ ในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร สืบสุโท และคณะ (2554) และงานวิจัย
ของสมุทร ฤกษาภิรมย์ (2553) การดาเนินงานสร้างความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ
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เป็นไปตามแนวคิดการให้ประชาชนแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ ด้วยการนาทรัพยากรและภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ในการพั ฒนาสิ น ค้า ให้เป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์และบริ ก ารที่ มีคุณ ภาพ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บสนุน
กระบวนการพัฒนาท้องถิน่ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถยืดหยัดอยู่บนพืน้ ฐานของการพึ่งพาตนเองได้อย่างยึ่งยืน
สาหรับลักษณะการดาเนินงานของกลุ่มมีการประชุมวางแผนทุกครั้ง ปัจจุบันกลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์มีสมาชิก
จานวน 19 คน อุปสรรคของการจัดการกลุ่มดอกไม้จันทน์ คือ ขาดงบประมาณในการดาเนินงานของกลุ่ม สรุปได้ว่า
แนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพการทาดอกไม้จันทน์ มีปัจจัยที่ทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จ คือ การส่วนร่วมของ
สมาชิกภายในกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐ (สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอห้วยกระเจา) โดยพัฒนากรให้การสนั บสนุนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรวรรณ
เจนการ และคณะ (2545) และ ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธุ์ (2556) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
คิด เรียนรู้ ตัดสินใจ ทาเป็นและพึ่งพาตนเองได้ ในระยะเวลาด้วยการพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนขั้ นมานั้นเป็นสิ่งที่ทา
ให้เกิดความยั่งยืน และต้องบริหารจัดการกับสภาพการณ์ตามบริบทชุมชนจากทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นพืน้ ฐานสาคัญของการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ

ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาชุมชนทาให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆ สิ่งสาคัญ คือ ชุ มชนมีทุนทางสังคมมากมายในชุมชน
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหรือจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้การขับเคลื่อนของ
ชุมชนจะทาให้เกิดเป็นกลุ่มอาชีพได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยตรง ควรเข้าไปขับเคลื่ อน แนะนา
หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี นึ้ ได้
2. หน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จาเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนใน ด้าน
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นงบประมาณ และองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ กลุ่มเพื่อ กลุ่มจะได้มีความรู้ และทักษะรอบด้านเหมือนกับ
นักธุรกิจมืออาชีพสามารถดาเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างราบรื่นและ ยั่งยืนบนพืน้ ฐานของการพึ่งตนเอง
3. กลุ่มจะต้องมีการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบทบาทของผู้นากลุ่มหรือ
ผู้แทนผู้นากลุ่มการบริหารมีความเสียสละและอดทน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีกฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ กลุ่ ม หรือ วั ฒ นธรรมกลุ่ มที่ มีค วามชัด เจน มี โ ครงสร้ า งการบริ หาร ที่ ชั ด เจน มีก ารประชุม สมาชิก อย่าง
สม่าเสมอ มีการวางแผนการ ดาเนินงานกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยเป็นที่
ต้องการของตลาดโดยเน้นศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร ภูมปิ ัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.
พลวัต วุฒปิ ระจักษ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยครั้งนี้ ทีใ่ ห้คาแนะนาและ
ตรวจแก้ข้อบกพร่อง ซึ่งทาให้ผู้ศึกษาได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนทาให้งานวิจัยฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น และขอขอบพระคุณ
ชาวบ้านบ้านตลุงใต้ ตาบลด่านแม่แสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ค วามเข้าร่วมในการอนุเคราะห์
ข้อมูลในการทาวิจัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนกับการดาเนินงานด้านการ
พั ฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
Relationship between role and performance of community leaders and
economic development in economic empowerment of Tambon Pong Dang,
mueang district, Tak province
ณัชชิยา โม้ฟู1* และ ลภัสรดา รังสิตราพร2
Natchiya Mofu1* and Laphasrada Rungsitraporn2
บทคัดย่อ
การทาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้นาท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทาง
ด้ า นเศรษฐกิ จ ของตาบลโป่ งแดง อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด ตาก และเพื่อ ศึก ษาถึง ความสั มพั น ธ์ ระหว่า งบทบาทและ
การปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนกับการดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจของตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้นาชุมชนและสมาชิกในชุมชนตาบลโป่งแดง
จานวน 383 คน สร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และ
ทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านบทบาทผู้นาท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทางด้ าน
เศรษฐกิจของตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตากอยู่ระดั บมาก และผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า บทบาท
ของผู้นาท้องถิ่นมีผลต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ต าบลโป่ ง แดง อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด ตาก อย่า งมีนั ย ส าคั ญ ที่ .01 และการปฏิบัติง านของผู้ น าชุม ชนมีผ ลต่ อ การ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง
จังหวัดตาก อย่างมีนัยสาคัญที่ .01
คาสาคัญ: บทบาทของผู้นาท้องถิ่น, การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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Abstract
This research aimed to study the role of local leaders in the strengthening and economic development of
Tambon Pong Daeng, Mueang District, Tak Province to study the relationship between the roles and performance
of community leaders and the economic development in economic empowerment of Tambon Pong Dang, Muang
District, Tak Province. The 383 questionnaires were used to construct the questionnaire and to analyze data using
descriptive statistics. A chi-square The study indicated that The role of local leaders in the strengthening and
economic development of Tambon Pong Daeng, District, Tak Province is very high. The results of the correlation
tests show that the role of local leaders has an impact on the economic development of Tambon Pong Daeng
community Mueang District, Tak Province 01. And the performance of community leaders has a significant effect
on the economic development in the economic empowerment of the Tambon Pong Dang, Muang district, Tak
province.
Keywords: The role of local leaders, strengthening
บทนา
ชุมชนถือเป็นสังคมฐานรากที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย
ตามภูมินิเวศน์ การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่กาลังประสบอยู่ใน
ปัจจุบัน สาเหตุสาคัญเพราะคนไทยไม่สามารถพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมมีลักษณะเป็น
สังคมสองระบบ ที่มีทั้งระบบทุนและระบบชุมชน ทาให้เกิดการบริโภคอย่างฟุม่ เฟือย มีการใช้จ่ายเกินตัว ชุมชนพึ่งตนเอง
ได้น้อยลง ส่งผลให้ชุมชนมีความอ่อนแอ ประสบปัญหาด้านหนี้สิน สูญเสียวัฒนธรรมในการพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีการ
แก่งแย่งแข่งขัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าขึ้นในสังคม นอกจากนี้การพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาจะพิจารณาที่ประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใต้กาหนดเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และยังให้ความสาคัญเฉพาะคนในรุ่ น
ปัจจุบัน แต่จากกระแสเรียกร้องในสังคมที่ต้องการให้การพัฒนานั้นคานึงถึงการอยู่รอดและการกินดีอยู่ดีของคนใน
อนาคตร่วมกัน จึงเป็นเหตุให้มีความยั่งยืนเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจ ด้วยเหตุน้ีจึง
นามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนสามารถกาหนดชีวิตและดาเนินชีวิตตามความต้องการของตนเองได้มากขึ้น จึงจะ
นามาสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน (Community development tsu : 2551)
ระบบเศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบทางเศรษฐกิจที่มุ่งความสาคัญไปยังครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยการผลิต
เป้าหมายของการผลิตคือ ให้สามารถเลี้ยงตนเองได้การผลิตมีลักษณะเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนการผลิ ตเพื่อ
การค้าจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อมีผลผลิตส่วนเกิน แต่ก็เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายเพื่อการดารงชีวิตและเลี้ยงตนเองและครอบครัวตาม
ปัจจัยสี่ มากกว่าการขยายการผลิตเพื่อการค้าที่หวังความร่ารวยและผลกาไร ครัวเรือนแม้จะเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจที่
เล็กแต่ก็มีอิสระในการผลิต ขายสินค้ามิใช่แรงงาน ส่วนปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ก็ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน
แม้ว่าต่อมาเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภายในและทางระหว่างประเทศ และการเพิ่มจานวนของประชากร และ
ทรัพยากรจากัดอย่างจากัด ส่งผลให้จานวนคนต่อที่ดินมีเพิ่มขึ้น ก็ผันใช้แรงงานของครอบครัวในการเพาะปลูกที่ใช้เนื้อที่
น้อยลงแต่ใช้แรงงานมากขึ้น เช่น การเพาะปลูกผักและผลไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ หรือทากิจกรรมการค้าและบริการย่อย หรือ
การขายแรงงานก็เพื่อเป็นการหารายได้อย่างหนึ่งเพื่อจนเจือครอบครัวในชนบท แต่ก็ไม่ใช่เปลี่ยนอาชีพโดยถาวร
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การพัฒนาในประเทศที่ผ่านมาได้ให้ความสาคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเชื่อว่าหาก
เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นระดับรายได้ของประชากรของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มาตรฐานการดารงชีวิต
ของประชาชนสูงขึ้นแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหา
ความเหลื่อมล้าระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรมนาไปสู่ข้อสรุปผลของการพัฒนาที่ผ่ านมาว่า “เศรษฐกิจ
ดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาคุณภาพและไม่ยั้งยืน ” ความเจริญทางเศรษฐกิจไม่อาจดารงอยู่อย่างยั้งยืนได้ หากไม่
คานึงถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการใช้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เพื่อ
ตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พร้อมทั้งจัดการ และคุ้มครองระบบนิเวศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั้งยืน ใน
ศตวรรษที่ 2550 ประเทศไทยจึงได้ให้มีการใส่ใจอย่างจริงจังกับ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ผู้บริหารระดับสูงกับการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์การกระบวนการบริหารงานและเทคนิคทางการ
บริหารของผู้บริหารระดับสูงในองค์การก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีส่วนเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์การผู้บริหารที่จะ
นาพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศควรมีลักษณะ ดังนี้ การเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์จะทาให้ทิศ
ทางการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การเกิดความชัดเจน นอกจากนี้ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานร่วมกั น และมีการกาหนดแนวทางในการเปลี่ย นแปลงการดาเนินงานให้มีค วาม
เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การเป็นผู้นาที่มีความมุง่ มั่นในการปฏิบัตงิ าน การเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ในองค์การจะทา
ให้องค์การมีความพร้อมที่จะทาการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้น การเป็นผู้นาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงานจะไม่มีการยุติการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนกว่าจะได้มีการสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
นอกจากนี้องค์การที่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ พนักงานในองค์การจะต้องทางานร่วมกับบุคคลอื่นและลูก ค้ า
ตลอดเวลาเพื่อค้นหาวิธีการทางานใหม่ที่ดีมากขึ้นธุรกิจที่จะประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องสามารถทาให้เป้าหมาย
เกิดขึ้นจริง โดยใช้ความพยายามและแก้ไขปัญหาจนบรรลุผล
จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อ งบทบาทผู้นาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจของตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตากเป็นอย่างมากประชากร 14 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งแดง ส่วนใหญ่มอี าชีพหัตถกรรมการทาพรมจากเศษผ้าการทาไม้กวาด การทาผลิตภัณฑ์นายาล้
้
างจานและมี
การทาข้าวตอกข้าวแตนผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชน
ตาบลโป่งแดงและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการใหม่ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่
มีความสัมพันธ์กับภาคเกษตรกรรมรวมถึงมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันตาบลโป่งแดงจึงเป็ นตาบลที่มี
ความน่าสนใจในหลายด้าน ทั้งการสร้างศักยภาพการพัฒนาพืน้ ฐานอาชีพของชุมชน และการรวมตัวกันเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและศักยภาพในด้านอาชีพของชุมชนในตาบล รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจจึงได้ศึก ษา
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงผลงานของนักวิจัย เกี่ยวกับผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจว่ามีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ เกิดความมั่นคง เกิ ดเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ
เกิดการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ดีโดยมีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ในการปกครองและ
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นาท้องถิ่นความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและ
ยอมรับ ดาเนินงานในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทผู้นาท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของตาบลโป่ง
แดง อาเภอเมืองจังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนกับการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
กรอบแนวคิดและสมมุตฐิ าน(ถ้ามี)
กรอบแนวคิด

ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได้
7. ตาแหน่ง
8. ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
9. การฝึกเข้ารับการอบรม

การดาเนินงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของ
ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง
จังหวัดตาก
- กลุ่มออมทรัพย์
- กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น

บทบาทและการปฏิบัตงิ านของ ผูน้ า
ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
- การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เช่น กลุม่
ออมทรัพย์ อาชีพ การจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้าน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด
ร่วมทาเพื่อให้เกิดรายได้แก่ชมุ ชน
- การส่งเสริมให้ชาวบ้านมี
ความสามารถในการผลิต จาหน่าย
แปรรูป การบรรจุหีบห่อ
-การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน
ภายนอกชุมชนโป่งแดง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
สมมุตฐิ าน
บทบาทและการปฏิบ ัต ิง านของผู ้น าชุม ชน มีผ ลต่อ การด าเนิน งานด้า นการพัฒ นาเศรษฐกิจ ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านเศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาบทบาทผู้นาท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ต าบลโป่ งแดง อ าเภอเมือง จั งหวั ดตาก ซึ่ งเป็ นการวิจั ยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการวิจั ยโดยการใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่ในตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก มีจานวน 9,197 คน
(กรมการปกครอง, 2559) โดยเปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 383 คน จึง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้นาชุมชนในตาบลโป่งแดงและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและชุม ชน
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 50 คน และ
สมาชิกในชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก จานวน 333 คน
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้
ต่อเดือน ตาแหน่งหน้าทีใ่ นชุมชน ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ท่านเคยฝึกอบรมหลักสูตรใดบ้าง
ตอนที่ 2 บทบาทของผู้นาในท้องถิ่นต่อการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ของตาบลโป่ง
แดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชั้น โดยมี
ระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การปฏิบัตงิ านของผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale
มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการ
วัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลที่รวบรวมได้จะดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive
Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมู ลที่ เก็ บรวมรวมได้ค่ าสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ ย
(Mean) ตามรายละเอียดในแบบสอบถามดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุ การศึกษาอาชีพรายได้นามาวิเคราะห์หาค่าความถี่และ
ร้อยละ
2. บทบาทของผู้นาในท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของตาบลโป่งแดงอาเภอเมือง จังหวัดตาก ศึกษาเพื่อให้
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศักยภาพของแต่ละชุมชน สร้างและพัฒนาผู้นาชุมชนที่พ่ึงได้จริงให้มากพอ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลให้เศรษฐกิจในชุมชนพึ่งตนเองได้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความสุขในการ
ทางานในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย และพัฒ นาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาประสานและสนั บสนุ น การบริ ห ารจั ด การและการให้ บริ ก าร
สาธารณะ ให้สามารถปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้นาบทบาท
ของผู้นาในท้องถิ่น การปฏิบัตงิ านของผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของตาบลโป่งแดงอาเภอเมือง จังหวัดตาก นามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและอันดับ
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ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้คือสถิติทดสอบไคสแควร์ (The Chi-Square Test) โดย
ใช้คาสั่ง Crosstabs สร้างตารางแจกแจงความถี่และจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้าน row และตัวแปรทางด้าน
column จากการตั้งสมมติฐาน คือ บทบาทและการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชน มีผลต่อการดาเนินงานด้ านการพั ฒนา
เศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษา พบว่า ผู้นาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง
31–40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. มีอาชีพรับจ้างอิสระ มีรายได้ระหว่าง 5,000–10,000 บาท ส่วน
ใหญ่เป็นนายกฯ อบต./สมาชิก อบต. เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาชุมชน
บทบาทของผู้นาท้องถิ่น ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างชุ มชนให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ นาจากผลการศึกษา พบว่า ผู้นาชุมชนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้นาชุมชนต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มหัตถกรรมทอพรมจากเศษ
ผ้า เป็นต้น ผู้นาชุมชนต้องจัดทาโครงการขอเงินสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในชุมชน ผู้นาชุมชนต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนอย่างสม่าเสมอ ตามลาดับ
ด้านบทบาทของผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจจากผลการศึกษา พบว่า ผู้นาท้องถิ่นมีการส่งเสริม ให้
ชาวบ้านมีความสามารถในการผลิต จาหน่าย แปรรูป การบรรจุหีบห่อ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกชุมชนส่งเสริมการร่วมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ อาชีพการ
จัดตั้งกองทุนหมูบ่ ้านโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาเพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การทาน้าพริก และเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน ตามลาดับ
ด้ า นการปฏิบัติง านของผู้ น าท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากผลการศึก ษา พบว่า ผู้ น าชุม ชนมีก าร
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในการดาเนิน การด้าน เศรษฐกิจของชุมชน เช่น การอบรมการศึกษาดู
งาน เป็นต้นมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพในชุมชน
ตาบลโป่งแดง และเศรษฐกิจชุมชนจาก หน่วยงาน ราชการให้ประชาชนในชุมชน ได้ทราบ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และได้ให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพ รายได้ให้แก่
ประชาชนในตาบลโป่งแดง ตามลาดับ
ด้านผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจจากผลการศึกษา พบว่า ผู้นาท้องถิ่นมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีบทบาทต่อผลการดาเนินงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ตามลาดับ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนในท้องถิ่นกับการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้นาท้องถิ่น กับการดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
df.
Sig.
บทบาทของผูน้ าท้องถิน่
𝑥2
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้นา
21.284
6
.002**
ด้านบทบาทของผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
31.144
4
.000**
**P < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่า งบทบาทของผู้ นาท้อ งถิ่น กับการดาเนินงานด้า นการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ในการเสริ มสร้ างความเข้ม แข็ งทางด้านเศรษฐกิจ ของต าบลโป่ ง แดง อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด ตาก มี ระดั บ
นัยสาคัญที่ .002, .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ .01 จึงยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าบทบาทของผู้นาท้องถิ่นมีผล
ต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก อย่างมีนัยสาคัญที่ .01
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชน กับการดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
df.
Sig.
การปฏิบัติงานของผู้นาชุมชน
𝑥2
6
.004**
18.928
ด้านการปฏิบัตงิ านของผู้นาชุมชน
**P < .01
จากตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชน กับการดาเนินงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ในการเสริ มสร้ างความเข้ม แข็ งทางด้านเศรษฐกิจ ของต าบลโป่ ง แดง อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด ตาก มีระดั บ
นัยสาคัญที่ .004 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ .01 จึงยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าการปฏิบัตงิ านของผู้นาชุมชนมีผลต่อ
การดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านเศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก อย่างมีนัยสาคัญที่ .01
สรุปผลและอธิปรายผล
1. บทบาทของผู้นาท้องถิ่น ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ของตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้นา ผลการศึกษา พบว่า ผู้นาชุมชนต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้นาชุมชนต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มหัตถกรรมทอพรมจากเศษผ้า เป็น
ต้น ผู้นาชุมชนต้องจัดทาโครงการขอเงินสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในชุมชน ผู้นาชุมชนต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนอย่างสม่าเสมอ ตามลาดับ ด้านบทบาทของ
ผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้นาท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความสามารถในการ
ผลิต จาหน่าย แปรรูป การบรรจุหีบห่อ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน
ภายนอกชุมชนส่งเสริมการร่วมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ อาชีพการจัดตัง้ กองทุนหมูบ่ ้านโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทาเพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน เช่น
การทาน้าพริก และเป็นแบบอย่างที่ดขี องชาวบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตามลาดับ เนื่องจากผู้บริหารในปัจจุบัน
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การในด้านต่าง ๆ หลายองค์การต้อง
อยู่ในภาวะถดถอย บางองค์การมีการเติบโตที่ ช้าลง หรือหยุดการเจริญเติบโต ในขณะเดียวกันก็มีองค์การหลายแห่ ง
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ดาเนินการการปรับลดจานวนพนักงานลงหลายตาแหน่งเพื่อลดต้นทุนและอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบัน บางองค์การต้อง
ปิดกิจการเนื่องจากประสบกับภาวะการขาดทุนอย่างหนัก องค์การที่ประสบกับภาวะถดถอยล้วนแล้วแต่พยายามปรับตัว
หรือแสวงหาแนวทางเพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้แต่ละองค์การได้รับผลกระทบจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมใน
การดาเนินงานที่แตกต่างกันไป ลักษณะความเสื่อถอยขององค์การเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความเข้าใจในการจัดการกั บ
องค์การในภาวะถดถอยนี้ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากความเสื่อถอยขององค์การเป็นช่วงเวลาที่องค์การต้องปรับตั วเพื่อ
ความอยูร่ อดแล้วหากองค์การถือเป็นโอกาสสาคัญในการปรับเปลี่ยนองค์การครั้งใหญ่โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยสาคัญที่
จะนาไปสู่ความเป็นเลิศแล้ว องค์การก็อาจจะกลายเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของ ณพงศ์ นันทราทิพย์ (2550) เรื่อง บทบาทของผู้นาท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านถวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ผู้นาท้องถิ่นหมู่บ้านถวายมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็ ง
ทางด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านถวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจสภาพ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนและชุมชน มีความเสียสละ ทุ่มเท ซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ที่ดี และได้ดาเนินการสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนโดยการวางแผนการพัฒนาการตลาดและเศรษฐกิจของชุมชนโดยการดาเนินงานตาม
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของชุมชน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้นา พบว่า มีความรู้ความเข้าใจว่า
ผู้ น าชุมชนต้องส่ งเสริ มอนุ รักษ์ และเผยแพร่ ภู มิปัญญาและวั ฒนธรรมของชุมชน เช่น งานศิลปหั ตถกรรมไม้แกะสลัก
รองลงมาคือ ผู้นาชุมชนต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน และต้องร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนตามลาดับ ด้านบทบาทของผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
พบว่า ผู้นาชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน และมีความสามารถบริหารจัดการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต เชื่อมโยง
ผู้ผลิตกับตลาดปลายทาง เช่น ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับกลุ่มผู้บริโภคหาแหล่งรับซื้อภายนอก และประชาสัมพันธ์ผลงานและ
กิจกรรมของชุมชน ด้านการปฏิบัติงานของผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
บ้านถวายมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนบ้านถวาย ได้ให้ความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รายได้
ให้แก่ประชาชนในหมูบ่ ้านถวาย และสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน และ
มีประชาชนเห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก ด้านผลการดาเนินงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า บทบาทต่อผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์งาน
แกะสลักไม้ และกิจกรรมกลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย การออกร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การไม่มตี ลาดรองรับสินค้าของชุมชน ขาดความรู้เรื่องการวางแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน ขาดความรู้ในเรื่องการสร้างเวทีการเรียนรู้ในลักษณะของประชาคมตาบล และขาดการได้รับข่าวสารที่
เกี่ ยวกั บเศรษฐกิ จชุ มชนและข้ อมู ลในด้ านการส่ งเสริ มอาชี พ แนวทางการแก้ ไขปั ญหา คื อ ควรได้ รับการสนั บสนุ น
งบประมาณ กองทุน และวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ควรได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานจากเจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากหน่วยงานรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน และควร
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนและข้อมูลด้านการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่าเสมอ
2. บทบาทของผู้นาท้องถิ่นมีผลต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก อย่างมีนัยสาคัญที่ .01 และ การปฏิบัตงิ านของผู้นาชุมชนมีผล
ต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตาบลโป่งแดง อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก อย่างมีนัยสาคัญที่ .01 ซึ่งชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มวี ถิ ีชวี ิเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้อง
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กั นอย่างเป็ นปกติต่อเนื่อง อั นเนื่องมาจากการอยู่ในพื้นที่ ร่วมกั นหรือ มีอาชีพร่ วมกั นหรื อการประกอบกิ จการซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม : ม.ป.ป.) โดยความ
เป็นชุมชนอาจหมายถึงการที่คนจานวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการกระทา มีการจัดการ เพื่อให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ประเวศ
วะสี) ส่วน Economic Empowerment หมายถึง การที่ผู้นาท้องถิ่นได้ดึงเอาศักยภาพความรู้ ความสามารถพรสวรรค์ของ
ประชาชนในตาบลโป่งแดง ดึงเอาพลังในตัวของประชาชนออกมา โดยให้เขารู้สกึ ที่จะมุง่ มั่นทุ่มเทให้กับงานที่ทาหรือที่ได้รับ
มอบหมาย (นภดล เหล่าก่อ : ม.ป.ป.) สอดคล้องงานวิจัยของนาสิทธิ์ แก้วคา (2555) เรื่อง ภาวะผู้นาในการพั ฒนา
ท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศึกษา อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พบว่าระดับภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ภาพรวมของทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง ได้แก่ ดานโครงสร้างด้านการ
พั ฒนาเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้ อม ส่ วนการทดสอบค่ า (t–test) ภาวะผู้ น าของนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบล ด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่มีเพศต่างกันมีระดับ
ภาวะผู้นาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่วนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระดับภาวะผู้นา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ F (F–test) พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับภาวะ
ผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมโดยแบ่งเป็นรายคู่ จาแนกตามกลุ่มระดับประสบการณ์ในการดารง
ตาแหน่ง พบว่า ระดับภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
จ านวน 2 คู่ คื อ ระดั บประสบการณ์ การด ารงต าแหน่ งสมั ยแรกกั บการด ารงต าแหน่ งมากกว่า 2 สมั ยและระดั บ
ประสบการณ์การดารงตาแหน่งสมัยที่ 2 กับการดารงตาแหน่งมากว่า 2 สมัย

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา พบว่า
1. เนื่องจากในบางหมู่บ้านมีผู้นาซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับตาแหน่งใหม่ จึงไม่ค่อยทราบการปฏิบัตงิ านเรื่องของบทบาท
ภาวะผู้นาในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจชุมชน ทาให้ไม่สามารถทาแบบสอบถามความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
2. หน่วยงานของรัฐควรให้ขอ้ มูลด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน และงานฝีมอื รวมถึงกลุม่ อาชีพต่าง ๆ
3. ควรส่งเสริมการรวมกลุม่ อาชีพต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน
4. ผู้นาท้องถิ่นในชุมชนยังขาดความรู้การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เรื่องของการจัดตั้งศูนย์บริการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ
5. สมาชิกในชุมชนไม่ทราบการดาเนินงานและยังขาดการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ
6. ผู้ น าขาดการประสานงานกั บหน่ว ยงานภายนอกชุ ม ชนและเจ้ า หน้า ที่ แ ละเจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ ทางด้ า น
เศรษฐกิจของชุมชน
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางและการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง
2. ควรศึก ษารู ปแบบและแนวทางการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมและการให้ ค วามร่ ว มมือ ของเจ้ า หน้า ที่ รัฐ และ
หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

Proceedings
1659

3. ควรส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสู ตรการพัฒนาอาชีพให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้มี
รายได้แก่ครอบครัวและสามารถพึ่งตนเองได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยในครัง้ นี้ ได้รับความกรุณาจาก ผู้นาตาบลโป่งแดงและประชาชนในตาบลโป่งแดง
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ล่องแก่งแลโขง: นาฏศิลป์พื้นบ้านอาเภอปากชม จังหวัดเลย
Long Kaeng Lae Kong: Folk dance of Pak-chom district, Loei province
ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1* สรินทร คุ้มเขต1 จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1 และ ผุสดี โกมาสถิตย์1
Chomphunat Chomphuphan1*, Sarinthorn Khumkhet1, Jutaporn Wilaikeaw1 and Pudsadee Komasathit1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน อาเภอปากชม จังหวัดเลย จานวน 15 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จานวน 3 คน และ
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 8 คน ใช้วธิ ีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยมีดังนี้
1. การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้ 1) กาหนดพื้นที่
2) กาหนดแนวคิดการแสดง 3) กาหนดรูปแบบการแสดง 4) กาหนดองค์ประกอบการแสดง 5) ออกแบบท่าราและการ
แปรแถว และ 6) ทดลองปฏิบัติการแสดง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านสื่อถึงความสดใสร่าเริง สนุกสนาน ทั้งนี้
นาเสนอในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เนื้อร้อง และเครื่ องแต่งกาย
ประกอบการแสดง ที่ส่อื ความหมายถึงความงาม การเชิญชวนมาเที่ยวชม สอดคล้องบริบทของท้องถิ่น
2. ผลนาเสนอนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน อาเภอปากชม จังหวัดเลย ชุด ล่องแก่งแลโขง พบว่า 1) แนวคิดของการแสดง
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) ด้านรูปแบบการแสดง นาเสนอในลักษณะเรียบง่าย สนุกสนาน
3) ด้านองค์ประกอบ ดนตรีประกอบเข้ากับแนวคิดของชุดการแสดง เนื้อร้องสื่อความหมายชัดเจน และเหมาะสมกับท่า
รา การแต่งกายเหมาะสม 4) การออกแบบท่ารามีการผสมผสานทั้งไทยและพื้นเมือง ครอบคลุมความหมายของเนื้อหา
ในการแสดง มีการแปรแถวทาให้เกิดความน่าสนใจ ชุดการแสดงสามารถนาเสนอเรื่องราวที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นได้
คาสาคัญ: ล่องแก่งแลโขง, อาเภอปากชม, นาฏศิลป์พนื้ บ้าน
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สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัด เลย 42000
Art Education, faculty of Education, Loei Rajabhat University, Loei Province 42000
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Abstract
This research aimed to Creative Thai folk dance called Long Kaeng Lam Kong. The target group used in
the research consisted of 15 local people, 3 dramatic arts teachers, 8 students of program in dramatic arts, Loei
Rajabhat University. The research was carried out with qualitative method. The findings were as followings.
1. Creative of Thai folk dance called Long Kaeng Lam Kong found that the executing process were divided into
6 states, including of 1) scope specification for studying area 2) concept specification for dramatically danced set 3) define
performance pattern 4) specification the acting composition 5) dancing creating and variation row 6) pretest for completed
acting. The performance style reveals the fresh cheerful and fun, present in folk dance style, that the researchers
composed the music, song, and the dresses, and this show imparts of idyllic, invitation to visit, and consistent with the
local context.
2) Present these Thai folk dance yielded in 4 aspects; the first, dramatic concept, to apparently show the
native cultural identity, which is promote in tourism of Pak-chom district, the second, acting pattern presented in
a simple and fun. The third, music is relatively set with acting concept as well as including to the text of a song to
clearly understand these meanings and suitable for dance. The fourth, the dance design is a mixture of Thai classical
and local dance, comprehensive definition of content, the variation row in individual acting treatment may also
make to excellent interesting. The show can feature local representations.
Keywords: Long Kaeng Lam Kong, Pak-chom district, Thai Local dance

บทนา
อาเภอปากชม เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงาม มีทิศเหนือติดกับฝั่งตรงข้าม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายสาคัญ คั่นกลางระหว่าง 2 ประเทศ ส่งผลให้
อาเภอปากชม มีความหลากหลายทางด้านวิถีชีวติ ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นซึ่งมี
ลักษณะตัวเฉพาะ ดังคาขวัญที่ว่า ตานานนครหงษ์ ลาโขงสวยสุดตา งามแก่งฟ้าแก่งจันทร์ ถ้าแสงธรรมงามเรืองรอง
ร่อนทองฝั่งนที (ศูนย์บริการข้อมูลอาเภอ, 2559) โดยปัจจุบันนี้ คนในชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาชุมชนเพื่ อให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะแก่งในแม่น้าโขงและทิวเขาทั้งสองฟากฝั่ง มีเกาะแก่งน้อยใหญ่
อยู่กลางน้า มีชายหาดทรายน้าโขงซึ่งเนียนละเอียด อีกทัง้ เมื่อมองจากบนพื้นที่สูงยังสามารถมองเห็นบ้านเรือนของ ตัว
อาเภอปากชม บ้านเรือนของพี่น้องชาวลาวทางฝั่งตรงข้ามของแม่นาโขง
้
และเวิ้งทะเลหมอกกว้างใหญ่ ทาให้ปากชมมี
ความสวยงามไม่นอ้ ยกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นของจังหวัดเลย

ภาพที่ 1 ทิวทัศน์อาเภอปากชม จังหวัดเลย
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นาฏศิลป์พนื้ บ้านเป็นการนาเสนอถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของชุมชน เพราะเป็นศิลปะที่เกิดจาก
การเลียนแบบท่าทางการทามาหากิน การทางานในชีวติ ประจาวัน การฟ้อนรามีลักษณะเรียบง่าย กระฉับกระเฉง ไม่ค่อย
มีความอ่อนช้อย แต่มีท่าทาง และลีลางดงาม การฟ้อนราของชาวอีสานมีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตาม
สภาพท้องถิ่น และความเป็นอยู่ของกลุ่มชน (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2530) นาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสานจึงเป็นการแสดงที่
สะท้อนวัฒนธรรมของกลุ่มชนในภาคอีสาน ทั้งอีสานเหนือ และอีสานใต้ ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนานาฏศิลป์พ้ืน บ้านอีสาน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยคนในชุมชนและสถานศึกษาทุกระดับ ได้ประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นอย่างมากมายทั้งเพื่ออนุรักษ์
เผยแพร่ความรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน รวมถึงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์พนื้ บ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง จึงเป็นการนาเสนอข้อมูลของท้องถิ่นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงใน
รู ปนาฏศิลป์ พ้ืนบ้ าน ที่ สามารถเข้ าถึ งได้ ง่ าย ก่ อให้ เกิ ดความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น ทั้ งยั งเป็ นการแสดงเพื่ อสื่ อถึ ง
เอกลักษณ์ วิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดทาโครงการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน อาเภอปากชม จังหวั ดเลย
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไป และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พัฒนารูปแบบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
เพื่อแสดงถึงลักษณะเด่น สื่อถึงเอกลักษณ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อาเภอปากชม จังหวัดเลย อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
สร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วธิ ีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแบ่งได้ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มีดังนี้
(1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล พื้นฐาน สภาพทั่วไป เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ
แหล่งท่องเที่ยว คือ ผู้นาชุมชนและชาวบ้านอาเภอปากชมจังหวัดเลย จานวน 15 คน
(2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จานวน 3 คน
2) กลุ่มเป้าหมายที่ใ ช้ในการถ่ายทอดนาฏยประดิ ษฐ์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึก ษา แขนงนาฏศิล ป์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 8 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ คือ
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์ชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการดาเนินการวิจัยมีขนั้ ตอนดังนี้
1) เตรียม/วางแผนดาเนินการวิจัย
2) ศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
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4) ศึกษาบริบทชุมชน เอกลักษณ์ และแหล่ง ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลกาหนดประเด็นที่ต้องการ
นาเสนอเป็นชุดการแสดงโดยการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน และชาวบ้านอาเภอปากชม จังหวัดเลย
5) วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาข้ อ มู ล เบื้อ งต้น เพื่อ เข้ า สู่ ก ระบวนการตีค วามหมายส าหรั บการ
สร้างสรรค์ชุดการแสดง
6) สร้างสรรค์การแสดงพืน้ เมือง มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ คือ
(1) สร้างสรรค์องค์ประกอบชุดการแสดง ซึ่งได้แก่ ออกแบบดนตรีประกอบและเพลงร้อง กาหนดผู้แสดง
และออกแบบเครื่องแต่งกาย
(2) ออกแบบท่าราชุดการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ล่องแก่งแลโขงจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ตาม
แนวทางการประดิษฐ์ทา่ รานาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พนื้ เมือง
(3) ทดลองปฏิบัติการแสดง โดยถ่ายทอดนาฏศิล ป์ พ้ืน บ้า นให้แ ก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึก ษา แขนง
นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7) วิพากษ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พนื้ บ้านที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคล้องและสามารถนาเสนอ
เรื่ อ งราวได้ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมตามหลั ก แห่ ง นาฏศิ ล ป์ โดยน าเสนอให้ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิซึ่ ง เป็ น ครู ผู้ ส อนนาฏศิล ป์ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ
8) ปรับปรุงแก้ไขนาฏศิลป์พนื้ บ้านตามที่ได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาเสนอ นาฏศิลป์พนื้ บ้าน ชุด
ล่องแก่งแลโขง แก่ชาวบ้านในชุมชนปากชม จังหวัดเลย เป็นการคืนข้อมูลแก่คนในชุมชน เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่ง
สอดคล้อง และสามารถนาเสนอเรื่องราวที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่น
9) สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content analysis) เพื่ อ การสรุ ป ความ
เชิงพรรณนาและนาไปใช้ในกระบวนการตีความหมายสาหรับการสร้างสรรค์ชุดการแสดงต่อไป

ผลการศึกษา
1. ผลการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน อาเภอปากชม จังหวัดเลย
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พนื้ บ้าน ล่องแก่งแลโขง ผู้วิจัยนาแนวทางมาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การแสดงท้องถิ่นอีสาน แนวคิดการประดิษฐ์ทา่ รา และองค์ประกอบ
ของการแสดงพื้นเมืองอีสาน ผู้วิจัยได้ยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่ารา เครื่องแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับ
การจัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์การแสดง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กาหนดพื้นที่ คือ โดยผู้วิจัยกาหนดพื้นที่เป้าหมายคือ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ พื้นที่ภูเขาที่เห็ น
ทิวทัศน์เกาะแก่งในแม่น้าโขง เช่น ภูฆ้อง ภูลาดวน และหาดทรายริมแม่นาบริ
้ เวณที่มเี กาะแก่งกลางแม่น้าโขง ซึ่งเลือก
มาจากข้อสรุปที่ได้จากการเก็บข้อมูลบริบทของอาเภอปากชมจังหวัดเลย
2) กาหนดแนวคิดของชุดการแสดง เมื่อกล่าวถึงอาเภอปากชมซึ่งเป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดเลย เป็นเขตแดน
สยามติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่นาโขงเป็
้
นแม่นาสายส
้
าคัญ คั่นกลางระหว่าง 2 ประเทศ
ทาให้อาเภอปากชม มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีประเพณีงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
มากมายที่จะให้เราได้เที่ยวชม ควรแก่การผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งไม่แพ้อาเภออื่น ๆ ในจังหวัดเลย
นอกจากนี้ คนในชุมชนปากชม ต้องการเข้าสู่การเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน การวิจัยครั้งนี้จึง กาหนดแนวคิดของการแสดงให้ส่ือความเป็นท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับการท่องเที่ ยว
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โดยการศึกษาบริบท เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ได้ชุดการแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ล่องแก่งแลโขง อาเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นทางเลือกในการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวอาเภอปากชม
3) กาหนดรูปแบบของชุดการแสดง ชุด ล่องแก่งแลโขง โดยนาเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืน บ้าน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ในลักษณะของการเชิญชวนคนมาท่องเที่ยว ชมความสวยงามตามธรรมชาติ
ความสนุกสนานในการท่องเที่ยวพักผ่อน ทาให้ท่าทางที่นาเสนอของผู้แสดงต้องอยู่ในลีลาท่าทางสื่อถึงความสดใส
ร่าเริง สนุกสนาน
4) กาหนดองค์ประกอบการแสดง ซึ่งได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผู้แสดง และการแต่งกาย ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้งหมดต้องกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดง แนวคิดการประดิษฐ์การแสดงพื้นเมืองอีสานและ
นาฏศิลป์ไทย ดังนี้
(1) ดนตรีและเพลงร้อง ดนตรีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทาให้การฟ้อนรามีความชัดเจนในการสื่อสาร
ความหมาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ไปยังผู้ชมได้อกี ทางหนึ่ง ด้วยแนวความคิดของการแสดงสื่อถึงความงาม และ
การเชิญชวนมาเที่ยวชมปากชม ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว จึงต้องใช้เนื้อเพลงในการบอกเล่าเรื่องราว และใช้ดนตรี
ประกอบเกริ่นนาเป็นลายขับทุ้มหลวงพระบางต่อด้วยออกซุ้มสาเนียงลาว
(2) ผู้แสดง การแสดงชุด ล่องแก่งแลโขง กาหนดให้ใช้ผู้แสดงเป็นหญิง จานวน 8 คน ที่มรี ูปร่างใกล้เคียง
กัน และมีฝีมือลีลาการร่ายราเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ภาพการแสดงที่มีความเป็นเอกภาพ ผู้แสดงมีความพร้อมเพรียง
ร่ายราได้สอดคล้องประสานกลมกลืน และสามารถรักษาระเบียบแถวให้สม่าเสมอตามลักษณะที่ตอ้ งการ
(3) การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้ส่ือถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรสนิยม ขนบประเพณี ชีวิต
ความเป็นอยู่ ผู้วิจัยออกแบบเครื่องแต่งกายจากวิถีชวี ิต และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการแสดง
โดยคานึงถึงความคล่องตัวในการแสดง โดยลักษณะการแต่งกายของ ล่องแก่งแลโขง ผู้แสดงนุง่ ผ้าซิ่นพื้นเมือง สีสันสดใส
นุง่ สั้นประมาณคลุมเข่า เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมสถานที่ตา่ ง ๆ คล่องตัวในการแสดง ใช้สไบผ้าขิดจากประเทศลาว นามา
จับจีบเป็นดอกที่หน้าอกด้านซ้าย สื่อถึงความสวยงามของธรรมชาติ คาดเข็มขัดทอง สวมสร้อยคอ และต่างหูทอง รวบ
มวยผมแบบลาวทัดดอกไม้ เข้ากับเครื่องแต่งกาย และเหมาะสมกับการสื่อความหมายของการแสดง

ภาพที่ 2 การแต่งกายด้านหน้าและด้านหลัง
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5) การออกแบบท่าราและการแปรแถว ผู้วิจัยนาแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารา ทั้งจากศิลปินพื้นบ้านอีสาน
และจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยมาเป็นแนวทางการออกแบบ โดยใช้ภาษานาฏศิลป์ผสมผสานท่าราแม่บทอีสาน
และประยุกต์กิริยาท่าทางตามธรรมชาติและการสื่อภาษาทางด้านร่างกาย ให้มีลักษณะที่มีความสวยงาม อ่อนช้อย ดูแล้ว
เพลินตามากยิ่งขึ้น ประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่ารา ให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง จากนั้นกาหนดรูปแบบการ
แปรแถว เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับท่าราและผู้แสดง ทั้งนี้ ท่าราการแสดงชุด ล่องแก่งแลโขง มีท่า
รา 9 ท่า คือ ท่าเดิน ท่าเบิ่ง ท่าชื่นชม ท่าริมฝั่งโขง ท่าเชิญชวนพี่นอ้ ง ท่าย่าน้า ท่าม่วนซื่น ท่ายามแลง และท่าลา ตัวอย่าง
ท่ารา ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3 – 5

ภาพที่ 3 ท่าเบิ่ง

ภาพที่ 4 ท่าเชิญชวน

ภาพที่ 5 ท่าย่าน้า
2. ผลนาเสนอนาฏศิลป์พื้นบ้าน อาเภอปากชม จังหวัดเลย
ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พนื้ บ้าน ท้องถิ่นจังหวัดเลยโดยยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่ารา
เครื่องแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักการทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การแสดง ต่อมาได้ทดลองปฏิบัตกิ ารแสดงให้ครบองค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบลีลาท่ารา ท่าเชื่อม การเคลื่อนไหว และ
การแปรแถวให้สัมพันธ์กับดนตรีและเพลงร้อง และเครื่องแต่งกาย หลังจากนั้น นาเสนอชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้นให้
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ผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ที่มีประสบการณ์การสอนในสาขานาฏศิลป์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดง
นาฏศิลป์ของตนเองให้ขอ้ เสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง ผลการวิจัย ดังนี้
1) ด้านแนวคิดของการแสดง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กาหนดให้จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 9 เมืองที่
มีศักยภาพแห่งการท่องเที่ยว การกาหนดแนวคิดของการแสดงให้ส่ือถึงความเป็นท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการ
ท่องเที่ยว เป็นการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยการฟ้อนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงในการแสดงชุด
ล่องแก่งแลโขง เป็นสื่อที่ทาให้ทราบว่า ปากชม เป็นอีกอาเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขง และมีภูมิ
ประเทศ มีธรรมชาติอันงดงามไม่น้อยไปกว่าจุดอื่นในจังหวัด
2) ด้านรูปแบบการแสดง นาเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืน บ้าน เน้นความเรียบง่าย แสดงให้
เห็นถึงความสนุกสนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจน
3) ด้านองค์ประกอบการแสดง
(1) ดนตรีและเพลงร้อง ทานองและจังหวะเพลงกาหนดได้เข้ากับแนวคิดของชุดการแสดง ดนตรีช่วง
จังหวะค่อนข้างเร็ว บรรเลงให้อารมณ์สนุกสนาน คึกคัก สื่อถึงความเป็นดนตรีพ้ืนเมืองอีสานชัดเจน เนื้อร้องสื่อ
ความหมายชัดเจน ลีลาของเพลงสอดคล้องเหมาะสมกับท่ารา
(2) ผู้แสดง เหมาะสมกับแนวคิดและความหมายของชุดการแสดงที่ต้องการสื่อให้ทราบ อย่างไรก็ดี
หากใช้ผู้แสดงคู่ชาย-หญิง ก็น่าจะทาให้สร้างความสนุกสนานมากขึ้นได้
(3) การแต่งกาย ออกแบบได้เหมาะสมกับแนวคิด และลีลาท่ารา สีของเครื่องแต่งกาย กลมกลืนกัน
สวยงาม เครื่องประดับกับเสื้อผ้าสัมพันธ์กัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการร่ายราหรือการเคลื่อนไหว
4) การออกแบบท่ า ร า การออกแบบท่ า ร ามี ก ารผสมผสานทั้ ง ไทยและพื้ น เมื อ ง ครอบคลุ ม
ความหมายของเนื้ อ หาในการแสดง สื่ อ ความหมายได้ ดี เหมาะสมกั บ อารมณ์ เ พลง กลมกลื น กั บ ท่ ว งท านอง
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของบทร้องกับท่าราเหมาะสม มีการเชื่อมท่าราได้กลมกลืนกันตลอดการแสดง มีการ
แปรแถวทาให้เกิดความน่าสนใจ การเปลี่ยนตาแหน่งในขณะท่าเชื่อมทาให้การแสดงไม่น่าเบื่อหน่าย
ผลการนาเสนอ นาฏศิลป์พ้ืน บ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง แก่ชาวบ้านในชุมชนปากชม จังหวัดเลย
เพื่อคืนข้อมูลแก่คนในชุมชน พบว่า ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้น มีความสนุกสนาน เพลินเพลิน สามารถนาเสนอ
เรื่องราวที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

สรุปผลและอภิปรายผล
การพัฒนานาฏศิลป์พนื้ บ้าน ชุดล่องแก่งแลโขง ผู้วิจัยนาแนวทางมาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง คื อ แนวคิ ด ด้ า นวั ฒ นธรรม ภู มิปัญ ญา การแสดงท้ อ งถิ่ น อีส าน แนวคิ ด การประดิ ษฐ์ ท่า รา รวมถึ ง
องค์ประกอบของการแสดงพืน้ เมืองอีสาน สอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยให้หลักการไว้ คือ ต้องยึดแม่ท่า
ที่เป็นพื้นฐานนาฏศิลป์ในการประดิษฐ์ ท่าราที่มีบทร้องต้องใช้ท่าราที่มีความหมาย โดยต้องฟังจังหวะเพลงก่อนจึงจะ
สามารถคิดท่าราได้ ควรแปรแถวเพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกเบื่อ และหลักในการคิดประดิษฐ์ท่าราของภาคอีสาน ของอาจารย์
ฉวีวรรณ พันธุ (ดาเนิน) ซึ่งกล่าวว่า วิธีการคิดประดิษฐ์ท่าราพื้นเมืองอีสาน จะยึดท่าฟ้อนจากลอนแม่บท 32 ท่า
มาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ทา่ รา (พจน์มาลย์ สมรรคบุตร, 2538) โดยนาเสนอเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น
นอกจากนี้ ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานได้กาหนดแนวคิดของการแสดงโดยสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ที่กล่าวถึง การคิดให้มีนาฏยศิลป์ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม ในกรณีกิจกรรมนัน้ ต้องการให้มนี าฏยศิลป์ เป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างความหรูหราหรือสีสันแก่กิจกรรมหลัก
โดยการก าหนดความคิ ด หลั ก เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ การสร้ า งสรรค์ ง านด้ า นนาฏศิ ล ป์ เ พื่ อ ให้ ผ ลงานเป็ น ไปตาม
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เจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน จากนั้นนาเสนอเป็นเรื่องราวชวนเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ และชมความงามธรรมชาติ
ของอาเภอปากชม เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมให้สามารถเข้าใจเรื่องราวตามลาดับ สอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล
(2542) ที่กล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนาภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มา
ผูกเป็นเรื่อง และจัดเสนอในรูปแบบการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้ส่อื ความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม
แนวคิดหลักของการแสดง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว การ
ฟ้อนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงในการแสดงล่องแก่งแลโขง เป็นสื่อที่ทาให้ทราบว่า ปากชมเป็นอีกอาเภอหนึ่งของ
จังหวัดเลย ที่อยูร่ ิมแม่นาโขงและมี
้
ภูมปิ ระเทศ ธรรมชาติอันงดงามไม่นอ้ ยไปกว่าจุดอื่น สอดคล้องกับการที่จังหวัดเลย
ได้กาหนดให้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และได้รับการประกาศให้เป็นพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน, 2554) รูปแบบการแสดง นาเสนอใน
ลักษณะนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบในการประดิษฐ์ชุดการ
แสดงต่าง ๆ ประกอบด้วย การแต่งกาย ดนตรีและท่วงทานองที่ใช้ประกอบการแสดง ท่าฟ้อน และเนื้อหาสาระการ
แสดง สามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยของชาวปากชมได้อย่าง
ชัดเจน ผลการวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของปรานี วงศ์เทศ (2525) ที่กล่าวว่า การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
จะมีลักษณะเรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งนีเ้ พราะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับ
วิถีชีวิตพื้นบ้าน สาหรับทานองและจังหวะเพลงกาหนดได้เข้ากับแนวคิดของชุดการแสดง ซึ่งเกี่ยวข้องกับแม่น้าโขงซึ่ง
กั้นระหว่างไทยกับลาว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ลายเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง ต่อด้วยออกซุ้มสาเนียงลาว ในจังหวะค่อนข้าง
เร็ว บรรเลงให้อารมณ์สนุกสนาน คึกคัก สื่อถึงความเป็นดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน เพราะเครื่องดนตรีประกอบการฟ้อนรา
ของอีสานมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเรียบง่าย อันแสดงถึงความเป็นพื้นเมืองอย่างแท้จริง (นพดล
ศรีสว่าง, 2550) เป็นการบอกความหมาย ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง ตลอดจนสื่อ
ความหมายให้ผู้ชมเข้าใจตรงกัน (สังคม พรหมศิริ, 2553) การคัดเลือกผู้แสดงใช้ผู้หญิงล้วน มีรูปร่างและฝีมือใกล้เคียง
กัน สอดคล้องกับที่ อาจารย์จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ กล่าวถึงความสามารถของผู้แสดง ผู้แสดงจะต้องมีความสามารถ
ในการร่ายราในระดับเดียวกัน และมีสามัญสานึกในเรื่องจังหวะเป็นอย่างดี ได้มาตรฐาน มีความเชื่อมั่นมีระเบียบวินัย
(พจน์มาลย์ สมรรคบุตร, 2538)
ผู้วิจัยออกแบบท่าราโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผนผสมผสานท่าราแม่บทอีสานนามา
ประดิ ษ ฐ์ ลี ล าท่ า ร า โดยเลื อ กใช้ค ลอบคลุ ม ความหมายของเนื้ อ หาในการแสดงแต่ล ะชุ ด ได้ เ หมาะสม ท่ า ร าสื่ อ
ความหมายได้ดี เหมาะสมกับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงทานอง การแปรแถวของแต่ละชุดการแสดงทาให้เกิด
ความน่าสนใจ มีการเปลี่ยนตาแหน่งในขณะท่าเชื่อมทาให้การแสดงไม่นา่ เบื่อหน่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ อาจารย์
จาเรียง พุธประดับ ที่ให้แนวคิดการประดิษฐ์ชุดการแสดง ให้คานึงถึงจุดมุ่งหมายของระบา ฟ้อนในชุดนั้น ๆ และการ
ประดิษฐ์ชุดการแสดงต้องกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน ว่าจะนาเสนองานสร้างสรรค์ในด้านใด และแนวคิดของอาจารย์
เสรี หวังในธรรม ที่ให้ความเห็นถึงการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน ว่าการแปรแถวในการแสดงพื้นเมือง ไม่มีรูปแบบ
ตายตัวเหมือนราไทยในภาคกลาง การแสดงพื้นเมืองจึงมีอิสระในการแปรแถว โดยคานึงถึงความสนุกสนานครึกครื้น
และแสดงเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นเป็นใหญ่ (พจน์มาลย์ สมรรคบุตร, 2538)
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรนานาฏยประดิษฐ์ท่พี ัฒนาขึ้น จัดทาในรูปของวีดทิ ัศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยชุดการแสดงที่มเี อกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นผสมผสานร่วมไปกับการออกแบบ
ชุดการแสดงแบบสมัยใหม่
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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เซิ้งโถกเถกหยอกสาว
Serng Toktek york sao
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และพลอยภัทรชา สวัสดิ์1
Sarinthorn Khumkhet1*, Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Wilaikeaw1, Sungkom Promsiri1,
Pudsadee Konasathit and Ploypatcha sawad1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการละเล่นขาโถกเถก ของชาวบ้านน้าลาด หมู่ที่ 4 ตาบลนายางกลัก
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2)พัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดเซิ้งโถกเถกหยอกสาว ของจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านน้าลาด หมู่ที่ 4 ตาบลนายางกลัก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมจิ านวน 10 คน ผู้
ถ่ายทอดวิธีการเล่นขาโถกเถก จานวน 5 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จานวน 5 คน และนักศึกษานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จานวน 6 คน ใช้วธิ ีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลของการ
วิจัยมีดังนี้
1. การละเล่นขาโถกเถกเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน และนิยมเล่นกันมากในจังหวัดชัยภูมิ แต่คงไว้ด้วย
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ เป็นการละเล่นที่ เสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ ช่วยสร้างสันทนาการ และเป็นสื่อกลางให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
2. รู ปแบบชุ ดการแสดงนาฏศิ ลป์ สร้ างสรรค์ เซิ้ งโถกเถกหยอก เป็ นการแสดงที่ ส่ื อความหมายถึ งวิ ธี การ
ละเล่นขาโถกเถก การหยอกล้อกันของหนุ่ มสาว ความแข็งแรง และการเกี้ยวพาราสีกัน ของชาวบ้านน้าลาด หมู่ที่ 4
ตาบลนายางกลัก โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้สอดคล้อง
กับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นการละเล่นขาโถกเถกแต่โบราณ
คาสาคัญ: การละเล่นขาโถกเถก, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, นาฏศิลป์พนื้ เมืองสร้างสรรค์
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Abstract
This research Aims to 1) Study the “Kha Toktek”, local game of Ban Namlad, Mu 4, Tambon Na Yang Klak,
Chatturat District, Chaiyaphum Province. 2) Developing creative Thai classical dance pattern called “Serng Toktek york
sao” of Chaiyaphum Province. The target group in the study was 10 villagers of Ban Namlad, Mu 4, Tambon Na Yang
Klak, Chatturat District, Chaiyaphum Province, 5 local savants, 5 performing arts teachers and 6 students of program in
performing arts. The research areas were Ban Namlad, Mu 4, Tambon Na Yang Klak, Chatturat District, Chaiyaphum
Province.
The research used qualitative research methods, Field studies, literature, and related research. The results
of the research are as follows.
1 . Local game “Kha Toktek” is unique to the Isan people. And very popular in Chaiyaphum with a
completely local identity. It is a game that enhances the development with Body, mind and emotions and help
create recreation. It is a medium for players to learn the nature around.
2. Creative Thai classical dance pattern which called “Serng Toktek york sao” present how to play “Kha
Toktek” ,show the power and the flirtation of young people in Ban Namlad, Mu 4, Tambon Na Yang Klak, Chatturat
District, Chaiyaphum Province. The researcher designed the music, costume and the equipment shown comply
with the ancient local wisdom “Kha Toktek”.
Keywords: “Kha Toktek”, local game, local wisdom, indigenous creative dance

บทนา
การละเล่นพื้นบ้านของไทย ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งเป็นส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการ
ดารงชีวิตและสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญในอดีตการละเล่นพื้นบ้านนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายในยามว่าง และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีรากฐานมาจากการละเล่นของเด็กในยามที่ว่างจากการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้
เป็นการสร้างความสามัคคีและการเอื้อเฟื้อซึ่งกันละกัน (จารุวรรณ ธรรมวัตร,2530)
การละเล่นพื้นบ้านขาโถกเถก เป็นกีฬาพื้นบ้านของชาวภาคอีสาน นิยมเล่นกันมากในจังหวัดชัยภูมิ คาว่า
โถกเถก หมายถึง ไม้ที่ต่อขาสาหรับเดินการละเล่นขาโถกเถกมี การเล่นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ในสมัยนั้นเรียกว่า
เดินต่อขาสูงจากพื้น การละเล่นขาโถกเถกเป็นการเลียนแบบการแก้ไขในชีวติ ิประจาวันของคนในสมัยก่อน และต่อมา
การละเล่นขาโถกเถกได้จัดทาเป็นกีฬาพื้นบ้าน
ในปัจจุบัน การละเล่นขาโถกเถกกาลังจะสูญหายไปจากการละเล่นของไทย ผู้วิจัยจึงได้นาเอาการละเล่น
ขาโถกเถกมาดัดแปลงเป็นชุดการแสดง เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดการละเล่นที่โดนเด่นของชาวอีสานไว้ และจะนาไป
เผยแพร่แก่ชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาการละเล่นขาโถกเถก ของชาวบ้านน้าลาด หมู่ที่ 4 ตาบลนายางกลัก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. พัฒนารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดเซิ้งโถกเถกหยอกสาว ของจังหวัดชัยภูมิ
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม
ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านน้าลาด หมู่ที่ 4 ตาบลนายางกลัก
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นขาโถกเถก คือ ชาวบ้านน้าลาด จานวน 10 คน
กลุ่มผู้ถ่ายทอดวิธีการเล่นขาโถกเถก จานวน 5 คน
2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ในจังหวัดเลย
จานวน 5 คน
3) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 6 คน
2. พื้นที่ในการวิจัย พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านน้าลาด หมูท่ ี่ 4 ตาบลนายางกลัก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
3. เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ ครื่ อ งมื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ย
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลการเล่นขาโถกเถก และและประเด็นสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ
และวิพากษ์ชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 เตรียม/วางแผนดาเนินการวิจัย
4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด้านศิลปะการแสดง
4.3 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง และการสนทนากลุ่มในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
4.4 เก็ บข้ อ มู ล ศึก ษาเกี่ ย วกั บ การละเล่ น ท้ องถิ่น โดยการสั ม ภาษณ์ชาวบ้ า นน้าลาด หมู่ที่ 4 กลุ่ มผู้รู้
กลุ่มผู้ถ่ายทอดวิธีการเล่นขาโถกเถก ตาบลนายางกลัก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็น ที่
ต้องการ และนาเสนอเป็นชุดการแสดง
4.5 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการตี ค วามหมายส าหรั บ
การพัฒนารูปแบบศิลปะการแสดง
4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี้ คือ
- ประดิษฐ์ ท่าราชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดเซิ้งโถกเถกหยอกสาว จากข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ทา่ รานาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พนื้ เมือง
- พั ฒ นาองค์ ประกอบของชุดการแสดง ได้ แ ก่ ดนตรี แ ละเพลงร้ องประกอบการแสดง ผู้ แ สดง
เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
- ถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ให้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.7 นาเสนอชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้ชุดการแสดงทีส่ อดคล้อง และนาเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจน
4.8 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยการเรียบเรียงข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.9 สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ชาวบ้าน เพื่อการสรุปความ
เชิงพรรณนา และใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่นาไปสู่กระบวนการตีความหมายสาหรับการพัฒนารูปแบบศิลปะการแสดงต่อไป

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการละเล่นขาโถกเถก ของชาวบ้านน้าลาด หมู่ที่ 4 ตาบลนายางกลัก อาเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
การละเล่นพื้นบ้าน คือ การละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นกิจกรรม
บันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด้วยวัฒนธรรมและประเพณีสะท้อนวิถีชีวติ และความเชื่อของสังคมที่สืบทอดมาแต่
โบราณ ซึ่งการละเล่นไม่ว่าชนิดใดล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะช่วยให้มีความสบายทั้งกายและใจ ช่วยส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามัคคีกลมเกลียว
คาว่า “ขาโถกเถก” คือการละเล่นพื้นบ้าน หรือกีฬาพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมเล่นกันมากใน
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น กี ฬ าพื้ น บ้ า นที่ มี ก ารเล่ น กั น มานานแล้ ว โดยการเลี ย นแบบการแก้ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันของคนภาคอีสาน ในสมัยโบราณคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ด ไก่ ไว้ใต้ถุนบ้าน
ปะปนอยู่บนดิน พอฝนตกก็เฉอะแฉะเป็นที่น่ารังเกียจ ประกอบกับบางครั้งจะมีสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบ แมลงป่อง หรือ
งูพิษ ตามพื้นดิน คนไทยในสมัยโบราณจึงใช้ไม้ต่อขาสูง เพื่อใช้เดินผ่านไป และต่อมาจึงนามาเล่นเป็นการละเ ล่น
พื้นบ้านสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
การละเล่น“ขาโถกเถก” ของชาวบ้านลาด เกิดขึ้นจากการจัดตั้งชมรมกีฬาขาโถกเถกแห่งประเทศไทยขึ้น
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 นาทีมโดยนายสุรศิลป์ พลธุมาร และสมาชิก แล้วได้รวบรวมสมาชิกที่มใี จรักกีฬาขาโถกเถก
และรักความเป็นไทยกว่า 100 คน จัดการแข่งขันครั้งแรกในวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งชมรม
และยั ง เป็ น สถานที่ ฝึ กกีฬ าขาโถกเถก นอกจากนี้ยั งมีก ารน าการละเล่ น นี้ไ ปแสดงในงานประเพณี ต่าง ๆ ซึ่ ง ทาง
กระทรวงวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บชมรมกี ฬ าขาโถกเถกแห่ ง ประเทศไทย ได้ น าการละเล่ น ขาโถกเถกมาแสดงในวั น ที่
21 เมษายน 2556 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช (ร.1) ที่พระราชทานเสาหลักเมืองเมื่อ 231 ปีก่อน เป็นการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ของราชอาณาจักรไทย
เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการละเล่นขาโถกเถก
ขาโถกเถก หรือ โก๋งเก๋งทาจากไม้ไผ่ ท่อนปลายของไม้รวก หรือไม้ซาง ตัดให้สูง ประมาณ 2-2.5 เมตร ใช้มดี
ตัดเจาะกิ่งไผ่ที่เป็นปมอยู่ข้อตาไผ่ออกให้หมด แต่ต้องเหลือไว้ตรงข้อแรกของไม้ไผ่ให้เป็นปมอยู่ เหลาข้ออื่น ๆ ให้เรียบ
เพื่อสะดวกในการจับถือ หาปล้องไม้ไผ่ที่ใหญ่กว่า 2 ท่อนแรก ตัดให้เหลือข้อปล้องไว้ด้านหนึ่ง ให้ยาวประมาณ 15-30
เซนติเมตร จานวน 2 ท่อน เจาะรู 2 ด้านเสร็จแล้วนาไปสวมเข้ากับไม้ 2 ท่อนแรก โดยให้ไม้ที่สวมนั้นไปค้างติดอยูก่ ับ
ข้อตาไผ่ที่เหลือไว้แล้วก็ใช้ผ้าพันตรงไม้ 2 ท่อนประกบกันให้แน่น
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ภาพที่ 1 ขาโถกเถก ที่ทาจากไม้ไผ่
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
2. ผลการพัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ศึกษาชุดเซิ้งโถกเถกหยอกสาว
ผู้ วิ จั ยได้ ค้ นคว้า และคิ ดประดิ ษฐ์ ท่ าทางจากการศึ กษาลั กษณะการละเล่ นของไทย การศึ ก ษาภาษาท่ า
นาฏยศั พ ท์ ภาษาท่ า ทาง และนาฏศิล ป์ ไ ทยร่ ว มสมั ย โดยยึด หลั ก ในการคิ ด ชุด การแสดง ท่ า รา เครื่อ งแต่ง กาย
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้
2.1 กาหนดแนวคิดของชุดการแสดง เนื่องจาก โถกเถก เป็นการละเล่นของไทยที่แสดงถึงความสนุกสนาน
รื่นเริง แสดงความรัก ความสามัคคี จึงกาหนดแนวคิดของการแสดงให้ส่ือถึงการหยอกล้อกันของหนุ่มสาว ที่สร้าง
ความสนุกสนาน ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน จึงชักชวนกันมาเล่นขาโถกเถก
2.2 กาหนดรูปแบบของชุดการแสดง เซิ้งโถกเถกหยอกสาว เป็นการเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวที่
หยอกล้อกัน และแสดงขัน้ ตอนการเล่นโถกเถกที่สนุกสนาน ทาให้ท่าทางที่นาเสนอของผู้แสดงต้องอยูใ่ นรูปของลีลาท่า
ราที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจึงนาเสนอรูปแบบของชุดการแสดง เซิ้งโถกเถกหยอกสาว ในลักษณะ
ของการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ดังนี้
1) กาหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงที่
กาหนดไว้ ดังนี้
- ดนตรีและเพลงร้อง คณะผู้วิจัยได้ประพันธ์ทานองเพลงขึ้นใหม่ ที่กล่าวถึง การหยอกล้อกันของ
หนุ่ม สาว และการเกี้ ย วพาราสี กั น เป็ น การเล่ า เรื่อ งความเป็ น มาของการแสดง และแนวดนตรี ที่จ ะเลือ กใช้ เป็ น
การสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้ทานองพื้นเมืองของอีสาน ในลักษณะผสมผสานท่วงทานองช้า -เร็วโดยทานองเพลงมุ่ง
ที่ จ ะให้ ผู้ ชมมองเห็ น ถึ ง ความงดงาม ลี ล า การราและบั ง เกิ ด ความรู้ สึ ก อ่อ นไหวตามท่ ว งทานองเพลงที่ ไ พเราะ
ผสมผสานกับดนตรี และการรา ผู้บรรเลงเพลง นายศตทล ศรีเลิศนายศตทล ศรีเลิศ นักศึกษาสาขา ดนตรีวิทยา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงชาย จานวน 3 คน ผู้แสดงหญิง จานวน 3 คน โดยคัดเลือกผู้แสดงที่มีทักษะ
การร่ายราที่อ่อนช้อย งดงาม ชาย-หญิงมีรูปร่างเหมาะสมกัน เพื่อให้สามารถราคู่กันได้อย่างสอดคล้องประสาน
กลมกลืน และได้ภาพการแสดงที่มีความเป็นเอกภาพ
- การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง โดยสื่อถึงวิถีชวี ติ ของพื้นบ้านอีสาน
ผสมผสาน และคานึงถึงความคล่องตัวในการแสดง
- อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ ขาโถกเถก หรือ โก๋งเก๋ง

Proceedings
1674

ภาพที่ 2 การแต่งกาย
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
2) การออกแบบท่าราและการแปรแถว เซิ้งโถกเถกหยอกสาว มีแนวคิดหลักคือ การหยอกล้อของ
หนุม่ สาวที่เชิญชวนกันมาเล่นขาโถกเถก ซึ่งในกระบวนท่ารา แต่ละท่ามีความหมายในตัวเอง ท่าราบางท่ามีกฎระเบียบ
เฉพาะ ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด การประดิ ษ ฐ์ ท่ า ร าจากนาฏศิ ล ป์ ไ ทย นาฏศิ ล ป์ พ้ื น บ้ า นอิ ส าน จากผู้ เ ชี่ ย วชาญทาง
ด้านนาฏศิลป์ และใช้นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผนมาเป็นแนวทางการออกแบบท่า รา
การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “ เซิ้งโถกเถกหยอกสาว ”โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้กาหนดให้แต่ละท่าสื่อความหมาย
แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาเรื่องราวในการแสดง จากนั้นกาหนดรูปแบบการแปรแถว
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ที่จะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ทั้งนีร้ วมถึงอารมณ์ของผู้แสดงด้วย จึงจะทาให้เกิด
ความหมายและทาให้ผู้ชมเข้ าใจ เพื่อ มิใ ห้ ผู้ชมเบื่อ หน่าย และมีก ารเคลื่อ นไหวตามกระบวนท่ ารา จะได้ เห็นลีลา
การเคลื่อนไหวที่งดงามแปลกตา โดยให้สัมพันธ์กับกระบวนท่ารา และทานองเพลง เมื่อออกแบบท่าราและการแปรแถว
เรียบร้อยแล้วได้จัดการถ่ายทอดให้นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลังจากนั้นนาเสนอชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ ที่มีประสบการณ์การสอนใน
สาขานาฏศิล ป์ และมีผ ลงานออกแบบชุด การแสดงนาฏศิ ล ป์ ข องตนเองให้ ข้ อ เสนอแนะ และวิพ ากษ์ ก ารแสดง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าชุดการแสดงที่สร้างขึ้นสามารถสื่อเรื่องราวที่ตอ้ งการนาเสนอได้ชัดเจน เลือกใช้ดนตรี
ได้เหมาะสมในแต่ละช่วง การแต่งกายออกแบบได้เหมาะสม มีความคล่องตัวในการแสดง รูปแบบท่าราและการแปรแถว
ถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ มีความสวยงาม และสามารถนาไปเผยแพร่ได้
กระบวนท่า“ เซิ้งโถกเถกหยอกสาว ”ดังนี้
ท่ารา เซิ้งโถกเถกหยอกสาว
ท่าที่ 1 ท่าออก

ภาพที่ 3 ท่าออก
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
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ท่าที่ 2 กล่าวถึงความสวย ความหล่อของผู้เล่น

ภาพที่ 4 กล่าวถึงความสวย ความหล่อของผู้เล่น
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที่ 3 ท่าเชิญชวนมาเล่นขาโถกเถก

ภาพที่ 5 กล่าวถึงความสวย ความหล่อของผู้เล่น
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที่ 4 เตรียมความพร้อม ในการเล่นขาโถกเถก

ภาพที่ 6 เตรียมความพร้อม ในการเล่นขาโถกเถก
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที่ 5 เตรียมความพร้อมรอเล่นขาโถกเถก

ภาพที่ 7 เตรียมความพร้อม ในการเล่นขาโถกเถก
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
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ท่าที่ 6 เตรียมความพร้อมรอเล่นขาโถกเถก (ท่าปรบมือเรียก)

ภาพที่ 8 ท่าปรบมือเรียก
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที่ 7 ท่าเรียก

ภาพที่ 9 ท่าเรียก
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที 7 ท่าหยอกล้อ

ภาพที่ 10 ท่าหยอกล้อ
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที 8 ท่าอวดความแข็งแรง

ภาพที่ 11 ท่าอวดความแข็งแรง
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
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ท่าที่ 9 ท่าขวนเล่น

ภาพที่ 12 ท่าขวนเล่น
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที่ 8 ท่าหยอกล้อ

ภาพที่ 13 ท่าหยอกล้อ
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที 10 ท่าหยอกล้อ

ภาพที่ 14 ท่าหยอกล้อ
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที 9 ท่าหยอกล้อ

ภาพที่ 15 ท่าหยอกล้อ
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
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ท่าที่ 10 ท่าความสามัคคี

ภาพที่ 16 ท่าความสามัคคี
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
ท่าที่ 11 ท่าออก ลา

ภาพที่ 17 ท่าออก ลา
ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์
สรุปผลและอภิปรายผล
เซิ้งโถกเถกหยอกสาว มีแนวคิดหลักที่ส่ือถึงกลุ่มชาย-หญิง ถึงเรื่องราว การเล่นหยอกล้อกัน ที่สร้างความ
สนุกสนาน ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน จึงชักชวนหญิงสาวมาเล่นโถกเถกกัน เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมให้สามารถ
เข้าใจเรื่องราวตามลาดับ สอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล (2538) ที่กล่าวว่า ศิลปะการแสดงเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมือที่มนุษย์เราใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตน เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้
เข้าใจรับรู้ถึงสิ่งที่ตนต้องการจะแสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ชม
รับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกแม้จะอยู่ในรูปลักษณะที่เป็นนามธรรมก็จริง
แต่ผู้ชมทั่ว ๆ ไปสื่อสัมผัสได้โดยตรงจากผู้แสดง ซึ่งศิลปวัฒนธรรม การแสดงของคนแต่ละภาคในประเทศไทยก็มีความ
เหมือนและแตกต่างกันไป ตามแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งการสืบทอดก็อาจมีการดัดแปลงบ้างเพื่อให้มีความ
เป็นสมัยนิยมมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2536) กล่าวว่าภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เป็นพืน้ ฐานความรู้ของชาวบ้าน
ที่เรียนรู้และมีประสบการณ์ทีส่ ืบทอดต่อกันมา ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีการสะสมสืบทอดต่อกันเป็นองค์ความรู้ที่เกิด
จากการคิดเอง ทาเอง โดยสติปัญญาและอาศัยศักยภาพที่มอี ยู่ในการแก้ปัญหาเพื่อการดาเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมและยังสอดคล้องกับ สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธิ์ (2532) ที่กล่าวถึงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองว่า “นาฏศิลป์พ้ืนเมือง”
คือการฟ้อนราซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นสืบทอดกันมาชั่วอายุคนแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านเป็น
วัฒนธรรมด้านความบันเทิงรื่นเริง
รูปแบบของชุดการแสดง เซิ้งโถกเถกหยอกสาว มีลักษณะของเรื่องเล่า และแสดงขัน้ ตอน การเล่นขาโถกเถก
ที่สนุกสนาน ท่าทางผู้แสดงต้องอยู่ในรูปของลีลาท่าราที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจึง นาเสนอใน
ลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ สาหรับ องค์ประกอบของการแสดง ผู้วิจัยกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักของการแสดงที่กาหนดไว้ โดยเน้นความเรีย บง่าย แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
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การแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ จารุวรรณ ธรรมวัตร (2530) “การละเล่น
พื้นบ้านอีสานนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือการกีฬา การดนตรีและการฟ้อนรา การฟ้อนราพืน้ บ้านของชาวอีสานนัน้
เป็นศิลปะที่เกิดจากการเลียนแบบท่าทางการทามาหากิน การทางานในชีวิตประจาวันของชาวอีสาน มีลักษณะ เรียบ
ง่าย กระฉับกระเฉง ไม่ค่อยมีความอ่อนช้อย แต่งดงามในท่าทางและลีลา การฟ้อนรา ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพ
ท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของกลุ่มชน โดยเฉพาะการฟ้อนประกอบในหมอลากลอน นับว่าเป็นการฟ้อนประกอบที่ได้
ความสนุกสนานบันเทิงใจกับผู้ชมมาก โดยเฉพาะท่าฟ้อนประกอบหมอลากลอนที่เรียกว่า "ท่าฟ้อนเกี้ยว" นั้น ชาวอีสาน
ชื่นชมมาก จะเห็นได้ว่ามนุษย์ได้นาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขทาง
ใจให้แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสม การแต่งกายของผู้แสดงออกแบบให้เหมาะสมกับวิถีของพื้นบ้านอีสานแต่คานึงถึง
ความคล่องตัวในการแสดง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวบนเวที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการประดิษฐ์ทา่ ราและ
ชุดการแสดงของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ที่กล่าวไว้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ต้องกาหนดรูปแบบและแนวทางของฉาก
และเครื่องแต่งกายให้ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม การประดิษฐ์ลีลาท่าราต้องเป็นกิริยาท่าทางที่
สื่อสาร ความหมายให้ผู้อ่นื เข้าใจ รู้ถึงความหมายนั้น ๆ ด้วยการแสดงกิริยาท่าทางที่ประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ
ให้มีความสวยงาม และเหมาะสม
ผู้วิจัยออกแบบท่าราโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผนผสมผสานท่าราแม่บทอีสานนามา
ประดิษฐ์ลีลาท่ารา โดยเลือกใช้คลอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง ท่าราสื่อความหมายได้ดี เหมาะสมกั บ
อารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงทานอง ช่วงทานองเพลงช้าใช้ท่าราที่ดูอ่อนหวานเนิบช้า ส่วนในจังหวะรวดเร็วเลือกใช้ท่ารา
ที่ดูคล่องแคล่ว สนุกสนาน มีการเชื่อมท่าราได้กลมกลืนกันตลอดการแสดง ซึ่งสอดคล้องกับ พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
(2538 ) ที่กล่าวว่าการประดิษฐ์ลีลาท่าราต้องเป็นกิริยาท่าทางที่ส่ือสาร ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ รู้ถึงความหมายนั้น ๆ
ด้วยการแสดงกิริยาท่าทางที่ประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากธรรมชาติให้มีความสวยงาม และเหมาะสม สอดคล้องกับประทิน
พวงสาลี (2514) ซึ่งกล่าวถึงการแปรแถวว่า เป็นกลวิธีที่จะทาให้แถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ สาเหตุของการ
แปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ทาให้ผู้ชมไม่เกิดความเบื่อหน่าย ชวนติดตามตลอดชุดการแสดง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ควรนานาฏยประดิษฐ์ท่พี ัฒนาขึ้น จัดทาในรูปของวีดทิ ัศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป
2. ควรมีการอนุรักษ์และส่งเสริมการละเล่นของไทยในรูปของสื่อลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัย
1. ควรมีการศึกษาการละเล่นของไทยชนิดอื่นๆ แล้วนามาพัฒนาเพื่อนาเสนอในรูปของนาฏยประดิษฐ์ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่แก่คนรุ่นหลังต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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งานวิจัยครั้งนี้
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คติ ท างการสื่ อ สารและการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ป รากฏในนิ ท านพื้ น บ้ า นลุ่ ม น้ าโขง
(เลย-นครหลวงเวียงจันทน์)
Media folk talesfrom Mekong river ( Loei– Vientiane Capital) principles of
communication and interaction
พรหมพงษ์ มหพรพงษ์1*
Pompong Mahaponpong1
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง คติ ทางการสื่อ สารที่ ป รากฏในนิ ท านพื้ น บ้ า นลุ่ ม น้าโขง
2) เพื่อศึกษาถึงคติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้าโขง โดยศึกษาจากนิทานพื้นบ้านในเขต
จังหวัดเลย และในเขตนครหลวงเวียงจันทน์รวม 329 เรื่อง ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์และ
วิเคราะห์เอกสาร ผลการศึกษาพบว่า
1) นิ ท านพื้ น บ้ า นลุ่ ม น้ าโขงมีค ติด้ า นการสื่อ สารใน 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ (1) คติ ท างการสื่อ สารในการพู ด
(2) คติทางการสื่อสารในการฟังและ (3) คติในการสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง
2) นิทานพื้นบ้านลุ่มน้าโขงมีค ติด้านการมีปฏิสัม พัน ธ์ใน 4ประเด็น ได้แก่ (1) การสร้างสัมพันธภาพด้ ว ย
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (2) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุ คคลอื่นในลักษณะใดย่อมได้รับการแสดงปฏิสัมพันธ์ในลัก ษณะ
เดียวกันตอบกลับ (3) การสร้างสัมพันธภาพที่ดดี ้วยการใช้วัฒนธรรมประเพณี และ (4) การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว
คาสาคัญ: นิทานพื้นบ้านลุม่ น้าโขง, คติทางการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์
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Abstract
This research objectives were1) to study the appeal as the principles of communication appears in the folk
tales from Mekong River and 2) to study the appeal as the principles of Interaction appears in the folk tales from
Mekong River based on 329 folk tales in Loei province and Vientiane capital. The research was carried out with
qualitative methodologyby interviewing and document analysis. The findings were as followings.
1) There are 3 issues of principles of communicationamong folk tales from MekongRiver as followings:
(1) Principles of communication in speaking, ( 2 ) Principles of communication in listening, and ( 3 ) Principles of
communication to resolve conflicts.
2) There are 4 issues of the principles of Interaction among folk tales from Mekong River as followings:
(1) Principles of relationship building with mutual help, (2) Principles of relationship building with each other to behave in
a better way, (3) Principles of relationship building by using traditional culture, and (4) Principles of family interaction.
Keywords: Media folk tales of Mekong River, Principles of communication and interaction

บทนา
กลุ่มคนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งแม่น้าโขงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมและใช้ร่วมกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน โดยภูมิปัญญาที่
สาคัญด้านหนึ่งคือภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมเช่น วรรณกรรมคาสอน หมอลา ผญา ภาษิต และนิทาน
พื้นบ้านเป็นต้น สาหรับนิทานพื้นบ้านเป็นสื่อพื้นบ้านที่ให้ความสนุกสนาน ความบันเทิงและให้ข้อคิดคติเตือนใจอันเป็น
การตอบสนองความต้องการและส่ งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมและจิตใจของผู้คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและผู้คนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเป็นเวลาช้านาน แต่อย่างไรก็ตามนิทาน
พื้นบ้านก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับสื่อพื้นบ้านประเภทอื่นๆคือ สื่อพื้นบ้านนั้นถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระที่ดีมากแต่ขาด
รูปแบบการนาเสนอ หรือการนาใช้ที่สะดวกและเหมาะสม จึงทาให้ถูกละเลยไป (สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545)
ทั้งที่ส่อื นิทานพื้นบ้านนั้นมีคุณค่า มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการให้สาระ และด้านการให้
ความบันเทิงโดยในอดีตนั้นบรรพชนได้ ใช้นิทานมาบอกเล่าแก่ยุวชนเพื่อเป็นการอบรมขัดเกลายุวชนในสังคมให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ คุณลักษณะด้านการศึกษา คุณลักษณะ
ด้านสุขภาพ และคุณลักษณะด้านการติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (กฤษณพจน์ ศรีทารัง, 2555)
นิทานพื้นบ้านที่มีเนื้อหาที่ให้คติเกี่ยวกับการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ชนชาว ไท-ลาวในลุม่
น้าโขงได้ นามาเล่ าเพื่อ ใช้ส ร้ างเสริ ม คุ ณลั กษณะและอบรมขัด เกลาแก่บุต รหลานให้ สามารถทาการสื่อ สาร และ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม สามารถดารงตนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
เรื่อยมา แต่อย่างไรก็ตามนิทานพื้นบ้านนั้นเป็นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่มีพลวัต (Dynamic) โดยเฉพาะ
เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัย ใหม่ การรับสาระและบันเทิงจากนิทานพื้นบ้านก็ถูกแทนที่
โดยสื่อสมัยใหม่คือสื่อมวลชนเช่นวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์และวีดิ ทัศน์เป็นต้น ซึ่งรูปแบบ
(Form) และเนื้อหา (Content) ที่นาเสนอผ่านสื่อมวลชนเหล่านีส้ ่วนใหญ่เป็นรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นภูมิปัญญาต่างแดน
ที่เข้ามาแทนที่เนื้อหาและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ทาให้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประเภทสื่อพืน้ บ้านต่าง ๆ รวมทั้งนิทาน
พื้นบ้าน ถูกมองข้ามหรือถูกละเลยเพราะรสนิยมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเนื้อหาที่เป็นคติเป็นหลักการเกี่ยวกับ
การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจากนิทานพื้นบ้านที่เคยใช้อบรมขัดเกลาได้ถูกใช้นอ้ ยลงหรือไม่ได้ถูกนามาใช้
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อีก จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่านิทานพื้นบ้านอันเป็นสื่อพื้นบ้านที่เคยทาหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการและส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสังคมและจิตใจอันได้แก่หลักการทางการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอาจถูกละเลย ละ
ทิง้ จนหมดคุณค่าหรือ สูญหายไปจากวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งโขงในอนาคต
จากเหตุผลที่กล่าวมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็น ที่จะต้องทาการวิเคราะห์เนื้อหานิทานสองฝั่งโขง
เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของนิทานในอันที่สามารถนามาอบรมขัดเกลาอนุชนสองฝั่งโขงรุ่นหลังให้มีคติทางการสื่อสารและ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เหมาะสมซึ่งหลักการดังกล่าวหากได้ถูกนามาใช้ก็ย่อมจะส่งผลให้ผคู้ นในสังคมสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบ สันติสุขสืบเนื่องต่อไปได้ ในขณะเดียวกันการวิจัยครั้งนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทานุบารุง
มรดกทางวัฒนธรรม การธารงรักษาอัตลักษณ์ การรักษาศักดิ์ศรี และเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณ
ของกลุ่มคนสองฝั่งโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวผู้เป็นเจ้าของภูมปิ ัญญานิทานพื้นบ้านให้ยืนยงและสืบต่อไปได้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงคติทางด้านการสื่อสารที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุม่ น้าโขง
2. เพื่อศึกษาถึงคติดา้ นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุม่ น้าโขง

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแบ่งได้ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มีดังนี้
(1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เนื้อหานิทานพื้นบ้านในเขตจังหวัดเลย คือ ปราชญ์
ท้องถิ่นผู้ที่มีเนื้อหานิทานพื้นบ้านจานวน 15 คน
(2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหานิทานพื้นบ้านในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ คือ
ปราชญ์ท้องถิ่นผู้ที่มีเนื้อหานิทานพื้นบ้าน จานวน 10 คน
2) เอกสาร วรรณกรรม ในการวิจัยแบ่งได้ดังนี้
(1) เอกสาร วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในเขตจังหวัดเลย
(2) เอกสาร วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3) เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านอื่น ๆ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ คือ
แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเนื้อหานิทานพื้นบ้านในเขตจังหวัดเลย และในเขตนครหลวงเวียงจันทน์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการดาเนินการวิจัยมีขนั้ ตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์และประเด็นวิเคราะห์เอกสาร
3) เก็บรวบรวมข้อมูลนิทานพื้นบ้านของจังหวัดเลย และนครหลวงเวียงจันทน์จากการสัมภาษณ์

Proceedings
1684

4) เก็บรวมรวมข้อมูลนิทานพื้นบ้านของจังหวัดเลย และนครหลวงเวียงจันทน์จากเอกสาร วรรณกรรมที่
ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่
5) แปลเนื้อหานิทานพื้นบ้านจากที่เก็บรวบรวมจากนครหลวงเวียงจันทน์
6) นาเนื้อหานิทานพื้นบ้านที่ได้มาทาการวิเคราะห์เนื้อหานิทานด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร และจัด
หมวดหมู่นิทานตามเนือ้ หาทีเ่ ป็นประเด็นทางการทางการสือ่ สารและการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
7) สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ วิจั ย ได้ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content analysis)เพื่อ การสรุ ปความเชิ ง
พรรณนาและนามาจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลเพื่อเขียนรายงานการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลยและนครหลวงเวียงจันทน์ จานวน329 เรื่อง พบว่า
นิทานลุ่มน้าโขงให้คติทางด้านการสื่อสารและคติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดังนี้
1. คติทางด้านการสื่อสารที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้าโขง
เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้มุ่งหวังที่จะบอกถึงหลักการสื่อสารที่ดีและไม่ดีว่าเป็นอย่างไรรวมถึงผลของการ
สื่อสารที่ดีและผลการสื่อสารที่ไม่ดี ทั้งนี้สามารถแยกเป็นประเด็นย่อยได้ 3 ประเด็นคือหลักการสื่อสารในการพูด
หลักการสื่อสารในการฟัง และหลักการสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง
1) หลักการสื่อสารในการพูด นิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดสะท้อนให้เห็นลักษณะและผลของการพูดที่ดี
และการพูดที่ไม่ดี ซึ่งสามารถจาแนกได้ 7 ประเด็นดังนี้
(1) การพู ด จาด้ ว ยความไพเราะ มี แ นวคิ ด ว่ า การที่ บุ ค คลพู ด จากั น ด้ ว ยความไพเราะจะได้ รับ
ผลตอบแทนในทางที่ดี และบุคคลที่พูดจาไม่ดีต่อกันจะได้รับผลในทางร้ายดังเนื้อหาของนิทานเรื่องผัวแก้วเมียทิพย์ ที่มี
เรื่องราวโดยสรุปว่า
“นานมาแล้ว ยังมีผัวเมียฐานะยากจนคู่หนึ่ง อยู่กันมาหลายปี ไม่เคยทะเลาะโต้เถียงกันพูดจาต่อกัน
ด้วยถ้อยคาที่อ่อนหวาน วันหนึ่ง ผัวก็เข้าป่าไปล่าสัตว์เจอนกตัวหนึ่งอยู่ที่ต้นไทร แต่ไม่กล้ายิงเพราะเกิดความสงสาร
ท้ายที่สุดก็ต้องกลับบ้านมือเปล่า เหตุการณ์เช่นนี้ดาเนินไปถึง 2 วัน เมื่อกลับบ้านมือเปล่าฝ่ายเมียก็ยังคงพูดจาด้วย
ความไพเราะอ่อนหวานเช่นเดิม ในวันต่ อมาผัวก็เข้าป่าไปล่าสัตว์ที่บริเวณต้นไทรเช่นเคยก็พบกับตาผ้าขาว ตาผ้ าขาว
บอกว่าอยากได้นกอะไรไปเป็นอาหารก็ให้ยิงไปได้เลย ฝ่ายชายผู้นั้น จึงบอกตาผ้าขาวว่า นกไม่อยากได้แต่อยากได้
สมบัติตาผ้าขาวก็มอบทองคาแท่งหนึ่งยาวหนึ่งศอกกับหนึ่งคืบให้พร้อมบอกว่า เมื่อถึงบ้านให้เอาทองแท่งนั้นตีศีรษะ
เมีย แล้วอย่าพูดกันถึงตอนเช้าถึงจะพูดกันได้ ฝ่ายผัวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาพลบค่ารีบนาทองคาแท่งนั้นไปตีที่
ศีรษะเมีย ฝ่ายเมียก็ไม่โกรธยังคงพูดจากับสามีดว้ ยถ้อยคาที่ออ่ นหวานเช่นเดิมผัวก็เช็ดเลือดให้เมียและกล่าวคาขอโทษ
ตัง้ แต่นนั้ มาผัวเมียคูน่ ้กี ็มฐี านะดีข้นึ เพราะทองคาแท่งนัน้ ยังมีผัวเมียอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน คู่นชี้ อบถกเถียงด่าทอ
กันเป็นประจาทัง้ คู่ได้ทราบว่าเพื่อนบ้านร่ารวยขึน้ ก็ได้ไปสอบถามเรื่องราวและจะทาตามพอฝ่ายผัวไปถึงบริเวณต้นไทร
ก็พบตาผ้าขาวและตาผ้าขาวก็ได้มอบทองคาแท่งให้และบอกให้นาไปตีศีรษะเมียเช่นกัน พอกลับถึงบ้านก็รีบนาทองคา
แท่งนั้นตีที่ศีรษะเมีย เมียก็โกรธเกิดโต้เถียงและตบตีกันทองคาแท่งนั้นก็กลายเป็นท่อนไม้ทาให้สามีภรรยาคู่น้ียังคง
ยากจนอยู่เช่นเดิม” (บัวไล เพ็งแสนคา,2548)
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(2) การพูดที่ดีต้องรู้จักถนอมน้าใจผู้ฟัง มีแนวคิดว่าการพูดต้องรู้จักถนอมน้าใจคนที่พูดกับเรา แม้
กับคนที่พูดไม่จริงกับเรา โดยการหลีกเลี่ยงการพูดเพื่อเค้นหาความจริง หรือการพูดที่ไล่ให้เข้าตาจน ซึ่งอาจทาให้ผู้ที่
เราพูดด้วยเกิดความละอาย หรือเสียใจดังเนื้อหาของนิทานเรื่อง ปลาเทวดา ที่มเี รื่องราวโดยสรุปว่า
“หญิงอายุกลางคนคนหนึ่ง มีลูก 2 คน คนพี่เป็นชาย คนน้องเป็นหญิง ต่อมาลูกชายแต่งงานกับหญิง
สาวในหมู่บ้านเดียวกันและได้แยกไปอยู่กับภรรยาซึ่งไม่ห่างจากบ้านแม่นักส่วนแม่คงอาศัยยู่ที่บ้านหลังเดิมกับลูกสาว
ชายหนุม่ คนนีน้ ับเป็นลูกที่ดี เมื่อว่างก็ไปมาหาสู่แม่และน้องมีของใช้ของกินแบ่งให้เสมอ หลายปีตอ่ มา ชายหนุม่ มีลูกซึ่ง
เกิดกับภรรยา 2 คน เช้าวันหนึ่งไปกู้ไซที่ดักปลาไว้ปรากฏว่าได้ปลาช่อนขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง และปลาขนาดเล็กอีก 4-5
ตัว ชายหนุม่ จึงคิดว่า หากจะเอาปลาช่อนนี้ไปให้แม่และน้องกินหมดก็เป็นห่วงทางเมียและลูก จึงตัดสินใจเอาปลาช่อน
ห่อด้วยผ้าขาวม้า แล้วผูกโพกไว้บนศีรษะ ส่วนปลานอกนั้นนาใส่ข้องซึ่งถือไปด้วย พอจัดแจงเรียบร้อยแล้วจึงเดินทาง
กลับบ้าน
ขณะที่เดินผ่านหน้าบ้าน แม่นั่งอยูน่ อกชานเห็นลูกชายถือข้องผ่านมา จึงถามลูกชายว่า “เป็นอย่างไร
ไปดักไซได้ปลามากไหมลูก” ลูกชายก็ตอบไปตามแผนการที่ตนคิดไว้วา่ “ได้มาเพียงตัวเล็กน้อยแม่เป็นปลาตัวเล็กเพียง
4-5 ตัวเท่านั้น ฉันก็จะเอาปลานี้ให้แม่และน้องไว้กินทั้งหมดแหละ” แล้วชายหนุ่มก็เอามือล้วงเขาไปในข้องจับปลา
ทั้งหมดยื่นให้แม่ ฝ่ายแม่เห็นเช่นนั้นรู้สึกสงสารลูก ก็ตอบปฏิเสธว่า “ช่างเถอะลูกได้มาเพียงเล็กน้อยไม่ต้องเอาให้แม่
และน้องดอก เอาปลานี้ไปให้ลูกและเมียของเจ้ากินเสียเถอะ”ขณะที่แม่และชายหนุม่ พูดกันอยูน่ ั้น เผอิญปลาช่อนที่หอ่
ไว้อยู่บนศีรษะนั้นดิ้นขึ้น ทาให้ปลาช่อนดิ้นหลุดออกมาและตกลงมาบนพื้นดินตรงหน้าแม่พอดี แม่จึงพูดขึ้นว่า “อ้าว
ไหนลูกว่าได้ปลามาเพียงเล็กน้อย อยู่ในข้องที่ลูกถือเท่านั้น แล้วปลาช่อนตัวนี้มันมาจากไหน”ชายหนุ่มได้ยินแม่ถาม
เช่นนั้น นึกละอายแม่มากที่ตนโกหก ไม่ทราบจะแก้ตัวกับแม่อย่างไร จึงพูดกับแม่ด้วยเสียงอ่อย ๆ ว่า “ปลาตัวนี้ เป็น
ปลาเทวดา กระมังแม่” แม่ได้ยินลูกชายตอบเช่นนั้นอดหัวเราะไม่ได้ จึงพูดขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะว่า “ไม่เป็นไรดอก
ลูก จะเป็นปลาธรรมดาหรือปลาเทวดา ก็คงกินได้เหมือนกันทั้งนั้น ลูกเอาปลานี้ไปกินทั้งหมดก็แล้วกัน ” (สาร สาระ
ทัศนานันท์,2543)
(3) การพูดที่ดีต้องรู้จักพูดให้ผู้ที่เราพูดด้วยมีความรู้สึกพึงใจ มี แนวคิดว่าการรู้จักพูดให้คนพึงใจ
ย่อมนาผลประโยชน์มาให้ ดังเนื้อหาของนิทานเรื่อง หัวล้านชอบยอ ที่มเี รื่องราวโดยสรุปว่า
“มีชายสู ง อายุ คนหนึ่ง มี ร่า งกายแข็ง แรงอ้ว นท้ ว นสมบู รณ์ ดี แต่ศีรษะล้ า น ปกติเป็ น คนใจดีและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใครพูดถูกใจขออะไรมักจะให้อย่างไม่เสี ยดาย แต่ใครพูดเรื่องศีรษะล้าน แกจะไม่พอใจมาก แกมีอาชีพ
ทาไร่ทานานับเป็นผู้มฐี านะดีคนหนึ่งในละแวกหมูบ่ ้านนั้นชายคนนี้เลี้ยงวัวควายไว้หลายตัว และมีวัวตัวผู้สาหรับใช้เทียม
เกวียนอยู่คู่หนึ่ง รูปร่างได้สัดส่วนสวยงามและแข็งแรงดี ใครเห็นก็อยากได้ แกรักและทะนุถนอมวัวคู่น้ีของแกมาก มี
หลายคนมาของซือ้ จากแก แต่แกไม่ยอมขายท่าเดียว
มีคราวหนึ่ง ชายหนุม่ วางท่าเป็นคนมีเงิน มาถามอย่างไม่เกรงใจว่า “คุณตาหัวล้าน ขอถามสักหน่อย
เถอะ วัวคู่น้ีขายเท่าใด” แกได้ยินเช่นนั้น รู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันที ตอบไปว่า “กูไม่ขาย ใครบอกว่ากูจะขาย
วัว” พูดแล้วก็เดินหนีไม่ยอมให้ชายผู้นั้นพูดจาได้อีก ต่อมาอีกหลายวัน มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นคนเฉลียวฉลาด สุภาพ
อ่อนน้อม และรู้จักนิสัยชายผู้เป็นเจ้าของวัวเป็นอย่างดี ได้เข้ามาทาพินอบพิเทา ยกมือไหว้ แล้วพู ดอย่างอ่อนน้อมว่า
“คุณพ่อผมดกปกหน้า วัวงามทั้งสองของคุณพ่อ จะขายเท่าไหร่หนอ” ชายศีรษะล้านได้ยนิ คาพูดเช่นนั้นรู้สกึ ชอบใจ นิ่ง
คิดอยูค่ รูห่ นึ่ง จึงตอบว่า “เว้าถืกข้อขอดายให้ซื่อ ๆ เว้าบ่อถืกข้อขอซื้อบ่ขาย ลูกเอย” (พูดถูกใจขอเฉย ๆ ก็ให้เปล่า พูด
ไม่ถูกใจขอซื้อก็ไม่ขายลูกเอ๋ย) ชายหนุ่มได้ยินเช่นนี้รู้สึกยิน ดีที่จะได้วัวฟรี จึงก้มลงกราบขอบคุณเจ้าของวัวอีกครั้ง
หนึง่ ”(สาร สาระทัศนานันท์,2543)
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(4) การพูดที่ดีต้องคานึงถึงกาลเทศะในการพูด มีแนวคิดว่าในการพูดในเรื่องราวบางเรื่องอาจต้อง
คานึงถึงเวลาและสถานที่หากพูดถูกที่ ถูกเวลา ก็จะเกิดประโยชน์ หากพูดไม่ถูกที่ถูกเวลาอาจเกิดโทษได้ดังเนื้อหาของ
นิทานเรื่องบิ่นทางสัน ที่มีเรื่องราวโดยสรุปว่า
“สองผัวเมียแต่งงานกันมานานหลายปี จนมีลูกด้วยกันหลายคน ชายคนนี้มีมีดโต้เล่มหนึ่งทาจาก
เหล็กกล้าอย่างดี มีขนาดและน้าหนักพอเหมาะถนัดกับมือแกมาก แกจึงรักและทะนุถนอมเป็นชีวิตจิตใจทีเดียว ปกติจะ
ไม่ยอมให้ใครเอามีดเล่มนี้ไปใช้ง่าย ๆ เป็นอันขาด
ในตอนบ่ายวันหนึ่งขณะที่ผัวออกไปธุระนอกบ้านเมียจะทาอาหารแต่เผอิญไม่มี ฟืนสาหรับใช้ก่อไฟ
เมียจึงเอามีดเล่มดังกล่าวไปฟันฟืน แต่เนื่องจากไม้ฟืนมีแก่นแข็งมากมีดเล่มนั้น จึงคมบิ่นไปกว้างมากเมียเห็นเช่นนัน้ ก็
ตกใจ นามีดไปซ่อนไว้และปิดเป็นความลับ โดยวางแผนไว้วา่ ต้องรอโอกาสที่เห็นว่าเหมาะจึงจะเล่าให้ผัวฟัง วันนั้น เมื่อ
ผัวกลับมากินอาหารเย็นและทาธุระเสร็จแล้วก็เข้านอน พอเข้านอนสักพักหนึ่ง เมียก็ชวนผัวคุยและคลอเคลีย ทาให้ผัว
เกิดกระสันคึกคักขึ้นมา ในที่สุดผัวก็ทาการร่วมรักกับเมีย ขณะที่กาลังเข้าด้ายเข้าเข็มกันอยูน่ นั้ เมียเห็นได้โอกาสจึงพูด
ถึงเรื่องที่ตนทามีดบิ่นและพูดขอโทษอ้อนวอนมิให้ดุด่าหรือทาอะไรกับตน เนื่องจากกาลังทาอะไรกันสนุกอยู่ผัวไม่รู้ว่า
จะโกรธเมียอย่างไร จึงออกปากยกโทษให้และบอกว่าบิ่นก็ช่างเถอะไม่เป็นไรดอกพอรุ่งเช้าผัวจะไปไร่จึงค้นหามีดเล่ม
ดังกล่าว พอเอามีดมาดูเห็นคมมีดบิ่นมากเช่นนั้นก็ตกใจและรู้สึกโกรธขึ้นมาทันที แต่ครั้นนึกถึงคาพูดในคืนที่แล้วมาที่
ตนให้คายืนยันกับเมียว่า จะไม่ดุดา่ แต่อย่างใด จึงพยายามระงับความโกรธไว้ในใจ แต่อดบ่นด้วยความเสียดายมีดไม่ได้
ว่า “โธ่อีหา่ เอย กูนึกว่ามันบิ่นทางสัน ดันไปบิ่นทางคมได้”(สาร สาระทัศนานันท์, 2543)
(5) การพูดที่ดตี อ้ งมีปฏิภาณในการพูด มีแนวคิดว่าในการพูดนัน้ บางครัง้ ต้องรู้จักมีไหวพริบปฏิภาณ
ในการพูด ต้องรู้จักพูดเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี เพื่อให้เกิดผลในทางที่ดีดังเนื้อหาของนิทานเรื่องผัวเป็นเพียเพราะ
เมียช่างพูด ที่มีเรื่องราวโดยสรุปว่า
“มีผัวเมียคู่หนึ่ง เมียเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจาไพเราะน่าฟัง และมีปฏิภาณไหวพริบดี ส่วนผัวเป็น
คนตรงไปตรงมาขยันทามาหากินอาชีพของสองผัวเมียนี้ คือ การทานา เมื่อเวลาว่างจากงานผัวชอบไปเที่ยวป่าเพื่อต่อ
ไก่ ผัวมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นปลัดอาเภอ วันหนึ่งปลัดอาเภอไปตรวจราชการที่หมู่บ้านสองผัวเมียอาศัยอยู่ ก็ถือโอกาสมา
เยี่ยมเพื่อนในตอนเช้า เผอิญชายผู้ผัวไม่อยู่เพราะไปเที่ยวป่ าล่าสัตว์ ฝ่ายเมียเมื่อเพื่อนของผัวมาเยี่ยม รู้สึกตื่นเต้นดีใจ
จึงต้อนรับขับสู้ด้วยอัธยาศัยอันดี และจัดอาหารเลี้ยงต้อนรับ โดยฆ่าไก่ต่อตัวหวงของผัวเพื่อเลี้ยงปลัดอาเภอ เมื่อผัว
กลับจากล่าสัตว์มาถึงบ้าน ฟังเมียเล่าเรื่องที่ฆ่าไก่ต่อเลี้ยงรับรองก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงด่าเมียอย่างหยาบคายและ
กาลังจะลงไม้ลงมือตีเมีย ก็พอดีปลัดอาเภอแวะมาได้ยินเสียงทะเลาะกันจึงสอบถามฝ่ายเมียผู้มีไหวพริบดีและเข้าใจ
พูด ก็ตอบว่า ที่ทะเลาะกัน เพราะ ผัวของตนต่อว่าเรื่องการต้อนรับไม่ สมเกียรติ ทาไมฆ่าไก่เพียงตัวเดียวควรจะหาไก่
หลาย ๆ ตัว หรือฆ่าหมูจึงจะเหมาะสมปลัดอาเภอได้ยินดังนัน้ เข้าใจว่าเป็นความจริง จึงห้ามเพื่อนมิให้ดุด่าเมีย และบอก
ว่าเท่าที่ให้การต้อนรับนัน้ นับว่าดีที่สุดอยู่แล้ว ชายผู้ผัวค่อยคลายความโกรธลง และรับรองจะไม่ทะเลาะกับเมียอีก
หลายเดือนต่อมา ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนัน้ ว่างลง ปลัดอาเภอผู้เป็นเพื่อนได้มาเป็นประธาน
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนั้น จึงได้แต่งตั้งให้ชายผู้เพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ผู้เป็น
ประธานมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งใครก็ได้เมื่อชายคนนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีจนได้ รับ
เลือกตั้งเป็นกานันในตาบลนั้นในโอกาสต่อไป นาความปลาบปลื้มมาให้แก่ชายผู้นนั้ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็สมกับคาที่วา่
ผัวได้เป็นเพียเพราะเมียช่างพูดหรือเข้าใจพูดนั้นเอง” (สาร สาระทัศนานันท์,2543)
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(6) ผลเสียของการพูดโกหก มีแนวคิดว่าการพูดโกหกนัน้ เมื่อถูกจับได้ก็จะนามาซึง่ ความไม่พอใจของ
ผู้ถูกโกหก และเกิดผลเสียหายตามมาที่มีเรื่องราวโดยสรุปว่า
“สองเสี่ยวเศรษฐีแห่งเมืองโกลัดถะ คนหนึง่ อยู่ทางฝ่ายเหนือมีลูกสาวคนเดียว เป็นหญิงงาม ส่วนอีก
คนอยู่ทางฝ่ายใต้ก็มลี ูกชายคนเดียว เศรษฐีฝ่ายใต้เห็นว่า เสี่ยวที่อยู่ฝ่ายเหนือมีลูกสาวงาม จึงอยากได้มาเป็นลูกสะใภ้
จึงเตรียมขันหมากไปขอให้แก่ลูกชาย เศรษฐีผู้เป็นเสี่ยวก็กล่าวว่า “ถ้าอยากได้ลูกสาวเราก็ให้ไปถามพระอิศวรเสียก่อน
ถ้าท่านพูดด้วยเราก็จะยกลูกสาวให้"เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงพากันนาขบวนขันหมากกลับด้วยความหมดหวัง พอถึงเรือนจึง
พูดเล่าเรื่องให้ลูกชายฟัง ที่นั้นยังมีนกแขกปากเต้าตัวหนึ่งมันได้ขันอาสาช่วยเหลือ มันพูดว่า “เรื่องนี้ไม่ยากดอก! เราจะ
ช่วยพวกเจ้าเอง เราจะไปซ่อนอยู่ทางด้านหลังพระอิศวร” เมื่อเป็นเช่นนั้น เศรษฐีจึงนาขบวนขันหมากไปสู่ขออีกครั้ง
หนึ่ง ทั้ ง สองครอบครั ว พากั น ไปหาพระอิศ วร พอไปถึ ง ทุ ก คนก็ อ ธิ ษฐานว่า “พวกข้ า น้อ ยมาหาท่ านวั น นี้ เพื่อ ขอ
ความเห็นจากท่าน ลูกของพวกข้าน้อยทั้งสองคนนี้ จะเป็นเนื้อคู่อยู่ ร่วมกันได้ไหม” นกแขกเต้าที่หลบอยู่ด้านหลังพระ
อิศวร ก็พูดว่า “ดีแล้ว พวกท่านเอย ลูกของพวกท่านทั้งสองคนนี้ เขาหากเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติก่อน จงให้เขาแต่งงาน
กันเถิด เมื่อแต่งงานไปพวกเขาจะมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง อีกเรื่องค่าสินสอดนัน้ ก็อย่าเอาแพงเกินค่าไป” จากนั้น
ทั้งสองครอบครัวก็พอใจแต่งงานให้ลูกสาวลูกชาย ตามประเพณี อยู่กินอย่างมีความสุข
อยูม่ าได้ปีหนึ่ง คู่ผัวเมียก็เริ่มได้มีถ้อยมีความกันขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งผัวเมียทั้งคู่ได้ทะเลาะและเถียงกันขึ้น
ผู้เป็นเมียคิดโกรธให้ผัว เลยพูดถึงเรื่องเก่าเบื้องหลัง ตอนพวกเขาไปขอความเห็นพระอิศวรนั้นว่า “ไม่เพราะพระอิศวรพูด
ได้ ในตอนนั้น จ้างเราก็ไม่ได้แต่งงานกัน!”ผู้เป็นผัวได้ยินก็นึกหัวเราะอยู่ในใจ แล้วพูดว่า “มันไม่ใช่พระอิศวรพูดดอก แต่
เป็นนกแขกเต้าตัวหนึ่งเป็นผู้พูดในตอนนั้น”ฝ่ายเมียได้ยินผัวว่า นกแขกเต้าพูดแทนพระอิศวรนางก็ย่ิงโกรธใหญ่ นาง
ตัดสินใจหอบเอาลูก ข้าวของ แล้วกลับมาอยูก่ ับพ่อแม่ตนสิน้ สุดความเป็นผัวเมียตัง้ แต่ตอนนั้น” (บัวไล เพ็งแสงคา, 2548)
(7) ผลเสียของการพูดไม่ชัดเจน มีแนวคิดว่าการพูดนั้นต้องมีความชัดเจนและมีความรอบคอบ
ในการพูด หากการพูดนั้นไม่รอบคอบแล้วอาจเป็นที่โต้แย้งได้ดังเนื้อหาของของนิทานเรื่องเซียงเมี่ยงตอนเซียงเมี่ยงตี
สาวสนม ที่มเี รื่องราวว่า
“พระยาตั้งใจไว้วา่ จะทาทุกอย่างเพื่อ ให้ได้เปรียบเซียงเมี่ยง วันหนึ่งพระยาบอกให้สนมไปขี้ใส่เรือน
เซียงเมี่ยง สั่งว่า “ถ้าพวกสูได้ขใี้ ส่เรือนเซียงเมี่ยงแล้ว ให้กลับมารายงานกูด่วน” เมื่อได้รับคาสั่งพวกสนมก็ได้แห่กันไป
และบอกกับเซียงเมี่ยงว่าพระยาให้พวกตนมาขี้ใส่เรือน เซียงเมี่ยงก็ถามว่า “ท่านสั่งให้ทาอย่างไรอีก” พวกสาวสนมว่า
“ให้ข้อี ย่างเดียว”คาสั่งของพระยาเซียงเมี่ยงไม่อาจขัดขืนเพราะกลัวจะมีโทษ จึงบอกสาวสนมทั้งหลายว่า “ถ้าท่านให้ขี้
อย่างเดียว ก็เชิญขี้เลย” สาวสนมพากันขี้ใส่เรือนเซียงเมี่ยง ปรากฏว่ามีทั้งขี้ ตด เยี่ยว สั่งน้ามูกถุยน้าลายขากเสลด
เมื่อเห็นเช่นนั้น เซียงเมี่ยงก็จับไม้เฆี่ยนตีพร้อมด่า “สูมาพากันทาเกินคาสั่งของพระยา ท่านให้มาขี้ดีๆ ทาไมพวกสู จึง
เยี่ยว จึงตด ขากน้าลายขี้มูก” พวกสนมวิ่งหนีจนเสื้อผ้าขาดวิ่น ล้มลุกคลุกคลาน มาหาพระยาผู้ออกคาสั่ง พระยาสั่ง
ให้คนไปนาตัวเชียงเมี่ยงมาหาเมื่อเซียงเมี่ยงมาถึงพระยาก็ถามขึน้ ว่า “ทาไมมึงจึงตีจึงเฆี่ยนสาวสนมจนหัวแตกหลังขาด
หลังวิ่น เขาไปขีใ้ ส่เรือนของมึงเพราะกูสั่งไปขี้ เขาปฏิบัตติ ามคาสั่งของกูมงึ ช่างไม่เคารพยาเกรงกูแท้หนอ” เซียงเมี่ยงจึง
ทูลว่า “ไม่ให้ตีได้อย่างไร พวกสาวสนมมันทาเกินคาพระยาสั่ง พระยาว่าให้ไปขีใ้ ส่เรือนอนอย่างเดียว แต่พวกมันกลับ
ทั้ ง ขี้ ทั้ ง ตดทั้ ง เยี่ ย ว ทั้ ง ขากน้ าลายคายขี้ มู ก มั น ท าเกิ น ค าสั่ ง ไป ถ้ า เขาพากั น ขี้ อ ย่ า งเดี ย ว ตามท่ า นพระยาสั่ ง
ผู้ขา้ ไม่ตดี อก”พระยาได้ฟังก็ทงั้ อยากหัวเราะอยากร้องไห้ อยากเอาโทษ แต่ฟังไปก็เป็นดังที่เซียงเมี่ยงกล่าว ที่เป็นเช่นนี้
เพราะตัวเองสั่งความไม่ละเอียดรอบคอบเอง” (พ.พวงสะบา 2548)
2) การสื่อสารในการฟัง เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฟัง โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึง
การฟังโดยไม่ตั้งใจฟัง การฟังโดยไม่มวี จิ ารณญาณและไม่ไตร่ตรองในเรื่องที่ฟัง
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(1) การไม่ตั้งใจฟังซึ่งนาผลเสียมาให้ มีแนวคิดว่าในการฟังนั้นหากฟังอย่างไม่ตั้งใจ อาจทาให้เสีย
ประโยชน์ที่จะได้ และการฟังอย่างไม่ตงั้ ใจนั้นก็อาจจะนาผลที่ไม่พึงประสงค์มาให้ดังเนื้อหาบางตอนของนิทานเรื่องพระ
ยาคันคาก ที่มีเรื่องราวโดยสรุปว่า
“เมื่อฟ้ายังติดกับดิน แผ่นดินเท่ารอยไก้ ต้นไม้เท่าลาเทียน พระยาแถนได้ประกาศให้ฝูงสั ตว์และ
ผู้คนทั้งหลาย ปลูกดิน ปลูกต้นไม้ เมื่อได้รับข่าว ต่างก็พากันไปร่วมปลูกดิน ปลูกไม้ พระยาแถนเป็นผู้ตรวจตราว่าคน
และสัตว์ทั้งหลายมีใครได้ทาใครไม่ได้ทาต่อมาพระยาแถนก็เรียกสัตว์ทั้งหลายให้มาประชุมกัน เพื่อพูดเรื่องการเกิด
การแก่ การเจ็บ การตาย พระยาแถนได้กาหนดเกิดแก่เจ็บตายให้หมดทุกๆอย่างที่มชี วี ิตอยูใ่ นโลกมนุษย์ เวลานี้ฝูงสัตว์
ทั้งหลายที่มาถึงใหม่ ๆ ต่างก็อิดโรย บางพวกหากินน้า บางพวกหากินผลไม้ สารพัดที่จะทาโดยไม่ใส่ใจคาพูดของพระ
ยาแถนเลยพระยาแถนก็กล่าวไปตามหน้าที่ของตนเรื่อยๆ ข้อใดมีใครรับเอาก็ผ่านไปข้อใหม่ มนุษย์ได้ยนิ เสียงแว่วเข้าหู
หน่อยหนึ่งว่า “เฒ่าก็ตาย บ่อเฒ่าก็ตาย มนุษย์ก็รบี เอา เพราะมัวแต่กินอ้อยอยู่ พระยาแถนกล่าวต่อไปว่าเฒ่าแล้วลอก
คราบคืนดีคอื เก่า ของดีอย่างนี้มนุษย์กลับไม่ได้ยิน บรรดาต้นไม้ตา่ ง ๆ และสัตว์จาพวกงูก็รับเอา ทาให้มนุษย์นนั้ ตายได้
ถึงแม่จะเฒ่าจะแก่หรือไม่ก็ตาม”(กิแดง พอนกะเสิมสุก, 2549)
(2) การฟังอย่างไม่มวี ิจารณญาณและไม่ไตร่ตรอง นามาซึ่งการถูกหลอกลวงได้ มีแนวคิดว่าการรับ
ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณเพราะอาจถูกหลอกลวงดังเนื้อหาของนิทานเรื่อง ไซวิเศษ ที่มีเรื่องราว
โดยสรุปว่า
“นานมาแล้วมีเพียคนหนึ่งร่ารวยแต่ขี้ตระหนี่ เมื่อมีคนมาขอกู้ยืมเงินก็คิดดอกเบี้ยมากจนร่ารวยขึ้น
ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งมีชายต่างถิ่นเข้ามาขอพักที่บ้านเพียคนนั้น เพียเห็นว่าชายคนนี้น่าจะเป็นคนมีเงินมีทองจึงให้พักที่
เรือนได้ พอตกเย็นชายคนนั้นก็เอาเงินให้คนรับใช้ข องเพียไปซื้อข้าวปลาอาหาร มีการโอภาปราศรัยกันชายหนุม่ คนนัน้
เล่าว่าได้ร่าเรียนวิชาอาคมมาจากพระอาจารย์ กาลังจะกลับบ้านเกิดพูดจากันจนดึก ชายหนุ่มจึงขยับเข้าไปหาท่านเพีย
แล้วถามว่า “แถบใกล้บ้านนี้มีที่เข็ดที่ยา(ศักดิ์สิทธิ์)อยู่หรือเปล่า ” ท่านเพียตอบว่า “มีอย่างน้อยก็มีมเหศักด์หลักเมือง
อยู่” “ยังงั้นดีแล้ว” ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นคาพูดของชายหนุ่มทาให้เพียเกิดสงสัย ชายหนุ่มจึงบอกว่า “เรื่องนี้เล่าให้ฟังไม่ได้
หรอก เป็นความลับสุดยอด เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะหาเงินได้” เมื่อพูดถึงเรื่องเงินเพียผู้มคี วามมักได้ก็ยิ่งเพิ่มความสนใจ
และถามชายหนุ่มอีกว่า “รู้แค่สองคนได้ไหม” ชายหนุ่มก็ตอบว่า “ได้ขอเพียงแต่ให้รักษาความลับ แม้แต่เมียก็บอก
ไม่ได้” ท่านเพียก็รับปากและให้สัญญาตามนั้นจากนัน้ ชายหนุ่มก็เปิดห่อเดินทาง เอาไซไม้ ไผ่เท่าแขนออกมา แล้วก็พูด
ว่า “นี่คือไซวิเศษที่ข้าน้อยได้มาจากพระอาจารย์ ตลอดเวลาเดินทางข้าน้อย ก็อาศัยไส่ไซนี้จนมีเงินค่าใช้จ่ายค่าอยู่คา่
กินตามต้องการ” จากนั้นชายหนุ่มก็ให้เพียพาไปที่เข็ดที่ยานั้นเมื่อทั้งสองไปถึงต้นไทรใหญ่ที่มีหออยู่หัวบ้านซึ่งเป็นที่ที่
คนทั้งหลายเคารพยาเกรงชายหนุ่มก็ล้วงเอาเงินฮางหนึ่งอันใส่ลงในไซนั้น แล้ววางไว้ในโพรงโคนต้นนั้นหลังจากนั้นทั้ง
สองก็พากันกลับเรือน พร้อมนัดแนะกันว่า พรุ่งนี้แต่เช้ามืดจะพากันไปเอาไซที่นั่นพอเสียงไก่ขันทั้งสองพากันไปที่ต้น
ไทรที่ใส่ไซนัน้ ไว้ พอไปถึงชายหนุ่มก็ให้ท่านเพียเป็นผู้จับไซมาพิสูจน์ ท่านเพียเห็นมีเงินฮางอยู่สองอัน ทาให้ท่านเพียเกิด
ความเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
คืนที่สองที่สามต่อมาก็ทาเช่นเดิมอีกผลก็คือแต่เพิ่มเงินขึ้นพอใส่ไปเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเป็น 2 เท่าเสมอ
ทาให้ท่านเพียเชื่อมั่นมากยิ่งขึน้ วันต่อมาเมื่อกินอาหารเย็นแล้วชายหนุ่มก็กล่าวอาลาท่านเพียว่าถึงเวลาที่จะต้องลาแล้ว
ท่านเพียเกิดความโลภจึงอ้อนวอนให้ชายหนุ่มอยูต่ ่ออีกวันหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวว่าจะขอใส่ไซเป็นวันสุดท้าย แลสั่งให้คน
จัดแต่งที่นอนให้ชายหนุ่มและตนเองได้นอนอยู่ด้วยกันและท่านเพียก็สั่งให้คนรับใช้ดูแลชายหนุ่มเป็นพิเศษจนกว่า
ท่านเพียจะกลับมาการไปใส่ไซในครั้งนีท้ ่านเพียใส่เพียงคนเดียว และจานวนเงินที่ใส่ก็เป็นจานวนมากถึงครึ่งไซจากนัน้ ก็
มานอนพักผ่อนร่วมกับชายหนุม่ พร้อมกับฝันถึงความมั่งมีพอไก่ขันท่านเพียก็ออกไปยามไซแต่เพียงผู้เดียว พร้อมกับสั่ง
คนรับใช้เฝ้าดูชายหนุ่มคนนั้นอยู่เมื่อไปถึง โคนต้นไทรท่านเพียไม่เห็นไซ เที่ยวตามหารอบบริเวณนั้นก็ ไม่เห็นมี ทั้ง
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เสียดายเงินที่ใส่ไซ และกังวลใจที่ทาไซหายไป รีบกลับเรือนถามคนรับใช้วา่ ชายหนุม่ ไปเก็บไซหรือเปล่า คนรับใช้ก็บอก
ว่ายังไม่ต่นื นอนเมื่อไปดูก็เห็นชายหนุ่มคนนัน้ ยังนอนหลับสบายอยู่ ก็เลยตัดสินใจปลุกชายหนุม่ และบอกว่าไซนั้นได้หาย
ไหไปแล้ว ชายหนุ่มก็กล่าว่าไซนั้นมีความสาคัญกับตน ท่านเพียจึงให้เงินเป็นค่าชดเชยการทาไซหายแก่ชายหนุ่มเป็น
จานวนมาก แล้วชายหนุ่มก็เตรียมข้าวของเงินทองแล้วออกเดินทางเมื่อเดิ นทางห่างไกลจากหมู่บ้านชายหนุ่มก็ได้พบ
เพื่อนของตน ที่เป็นคนบ้านเดียวกับเพียขี้ตระหนี่นั้น พร้อมกับไซวิเศษและเงินอยู่ครึ่งไซนั้น พร้อมพากันหัวเราะขึ้น
เพราะสามารถเอาชนะท่านเพียขี้ตระหนี่คนนั้นได้”(กิแดง พอนกะเสิมสุก, 2549)
3) การสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้มุ่งหวังที่จะบอกถึงวิธีการสื่อสารเพื่อ
แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยมีแนวคิดว่า วิธี การแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นสามารถทาได้อย่างละมุนละม่อมโดยใช้ปฏิภาณของผู้
แก้ปัญหาความขัดแย้งนัน้ นิทานในกลุ่มนี้สว่ นใหญ่มักนาเสนอในรูปแบบการตัดสินคดีความซึ่งผู้ตัดสินนัน้ จะใช้ปฏิภาณ
ทาการสื่อสารเพื่อตัดสินความหรือระงับข้อขัดแย้งนัน้ ดังเนื้อหาของนิทานเรื่องม้าตัวผู้ออกลูก ที่มเี รื่องราวโดยสรุปว่า
“ชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นกาพร้าบิดามารดาตัง้ แต่เล็ก ต้องอาศัยญาติและชาวบ้านช่วยเหลือเกือ้ กูลจึง
มีชวี ติ รอดมาได้ แต่ชายหนุม่ คนนีเ้ ป็นคนดีจึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของทุกคน ชายหนุม่ คนนีม้ มี า้ พันธุ์ไทย ซึ่งได้รับมรดกตก
ทอดมาตัวหนึ่ง เป็นม้าที่มีลักษณะดีและตัวโตพอที่จะผสมพันธ์ได้แล้ว วันหนึ่งม้าเทศของเจ้าเมืองได้หนีจากคอกมา
ผสมพันธ์กับม้าตัวเมียของหนุ่มกาพร้า ม้าตัวนั้นก็ท้องและคลอดลูกออกมาเป็นม้าเทศตัวผู้ผสมพันธ์ มีลักษณะดี สูง
ใหญ่และสง่างาม น่ารักมาก
ภายหลังเจ้าเมืองได้มาละแวกหมู่บ้ านนั้นบังเอิญได้เห็นลูกม้าพันธุ์ผสมตัวนั้น และสืบทราบว่าเป็น
ลูกม้าที่เกิดจากมาเทศของเจ้าเมือง เพราะม้าเทศมาผสม หากม้าเทศไม่มาผสมแล้ว จะไม่เกิดเป็นม้าตัวนี้ได้เลย ม้าตัว
นี้จึงควรเป็นของเจ้าเมืองฝ่ายชาวบ้านไม่ยอมและเถียงว่า ม้าตัวนี้เกิดจากท้องม้าของเด็กกาพร้าแท้ๆ เจ้าเมืองจะมาถือ
กรรมสิทธิ์เอาไปเปล่า ๆ ได้อย่างไร จึงพากันไปร้องคัดค้านเจ้าเมือง และบอกว่าถ้าเจ้าเมืองจะเอาลูกม้าตัวนี้จริง ๆ ก็
ขอให้ตุลาการมาตัดสิน เจ้าเมืองก็ยอมและสั่งว่า พรุ่งนี้จะให้ตุลาการมาตัดสินก็แล้วกัน ในวันนั้นเจ้าเมืองได้ให้คนไป
เชิญตุลาการและนัดวันไว้ดว้ ย
รุ่งขึ้นตุลาการไม่มาตามนัด จนถึงวันถัดไปตุลาการจึงมาที่จวนเจ้าเมือง เจ้าเมืองจึงสั่งคนไปตามเด็ก
กาพร้าและญาติ ๆ มาฟังคาตัดสินของตุลาการ เมื่อเห็นหนุ่มกาพร้าและชาวบ้านซึ่งเป็นญาติมติ รมาพร้อมกันแล้ว เจ้า
เมืองจึงถามตุลาการว่า เมื่อวานทาไมไม่มาตามนัด มีเหตุขัดข้องอะไร ตุลาการจึงตอบเจ้าเมืองว่า เมื่อวานนี้ขา้ พเจ้ามา
เหมือนกัน แต่พอมาถึงกลางทาง ได้เห็นฝูงปลาสร้อยกาลังกินใบมะขามอ่อนอยู่ริมทาง ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นลางร้าย
เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ข้าพเจ้าจึงรีบเดินทางกลับ เจ้าเมืองจึงว่า พุทโธ่ ฝูงปลาสร้อยกินใบมะขามอ่อนมีจริงหรือ
มันจะเป็นไปได้อย่างไรตุลาการจึงย้อนตอบเจ้าเมืองว่า ในทานองเดียวกันข้าพเจ้าขอถามเจ้าเมืองว่า ม้าตัวผู้ออกลูก
เคยมีไหมท่านเจ้าเมืองได้ยินเช่นนั้นก็จนปัญญา ไม่รู้จะตอบอย่างไร เพราะเหตุผลที่เจ้าเมืองจะยึดเอาลูกม้าเขามาฟัง
ไม่ขึ้นเมื่อเจ้าเมืองได้ยนิ ตุลาการย้อนถามเอาเช่นนั้นก็นึกละอายใจ ในที่สุดจึงบอกตุลาการว่า ไม่ติดใจเรียกร้องเอาลูก
ม้าจากเด็กกาพร้าอีก และสั่งเรื่องนี้เป็นอันเลิกแล้วต่อกัน” (สาร สาระทัศนานันท์,2543)
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2. คติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้าโขง
เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้ให้คติเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันใน4 ประเด็นคือ การสร้างสัมพันธภาพด้วยการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นในลักษณะใดย่อมได้รับการแสดงปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันตอบ
กลับ การสร้างสัมพันธภาพโดยการใช้วัฒนธรรมประเพณี และการมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การสร้างสัมพันธภาพด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีแนวคิดว่าคนเราต้องรู้จักให้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื่น เมื่อเราช่วยบุคคลอื่น บุคคลอื่นก็จะช่วยเราดังเนื้อหาของนิทานเรื่อง ไอ้ปั้นข้าวใหญ่ ที่มีเรื่องราวโดยสรุปว่า
“ชาย 2 คน เป็นเพื่อนกันและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน วันหนึ่งชายทั้งสองชวนกันไปตัดไม้ในป่า
ซึ่งอยู่ไกลบ้าน เพื่อมาทารั้วบ้าน ชายคนแรกเป็นคนถี่ถ้วนรอบคอบ รู้ว่าจะไปทางานไกลบ้านและต้องใช้เวลานาน
จึงเตรียมอาหารกลางวันไปด้วย เป็นข้าวเหนียวนึ่งปั้นเป็นก้อนขนาดใหญ่ ส่วนอีกคนไม่รอบคอบ มิได้เตรียมอาหาร
กลางวันไป นึกแต่ที่จะไปทางานอย่างเดียวจึงนามีดไปตัดไม้เท่านั้นเมื่อตัดไม้ได้มากพอสมควรก็ชวนกันนั่งพักเหนื่อย
ขณะนัน้ เป็นเวลาเที่ยงวันพอดี จึงพากันลงไปพักริมลาธาร ชายคนแรกลงไปล้างมือที่ลาธาร แล้วก็นาห่ออาหารมาจาก
ย่ามและวางลงบนก้อนหินขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมที่จะนั่งรับประทาน ขณะที่จะลงมือ ทาน เพื่อนอีกคนลงไปล้างมือด้วย
จึงร้องทักขึ้นว่า ล้างมือทาไม แกมิได้เอาข้าวมา จะมากินกับฉันไม่ได้นะ ฉันไม่ให้กนิ ด้วยดอก ชายคนที่มิได้นาอาหารมา
ได้ยินเช่นนั้นรู้สึกละอาย จึงพูดแก้ตัวว่า มิได้ล้างมือกินข้าวดอก ข้าล้างมือเพื่อสูบยาต่างหาก และเช็ดจนแห้งแล้วจึง
เอาห่อยาสูบออกมามวนสูบ และนั่งพักอยู่ห่าง ๆ เพื่อนคนที่นาอาหารมาหรือ “ไอ้ปั้นข้าวใหญ่” ก็นั่งกินโดยไม่เรียก
เพื่อนมากิน ด้วยเลย ส่วนเพื่อนอีกคนรู้สึกหิวมาก จึงเพียงแต่ชาเลืองดูเพื่อนกินกลืนน้าลายไปด้วยบางครั้ง และตั้ง
ความหวังว่า หากเพื่อนกินอิ่มและมีข้าวเหลือคงจะมีหวังได้กนิ พอแก้หิวบ้างเท่านัน้ และปรากฏว่า ข้าวและอาหารเหลือ
จริ ง ๆ ฝ่ า ย “ไอ้ปั้น ข้ าวใหญ่ ” เมื่อ กิ น อิ่ม แทนที่ จะเอาข้า วและอาหารที่ เหลือ ให้เพื่อนกิน เมื่อ ลุ ก ขึ้น จะไปดื่มน้าที่
ลาธาร ก็หยิบเอากับข้าวและอาหารที่เหลืออยูไ่ ปด้วย แล้วขว้างลงไปในน้าลึกอย่างไม่มองดูเพื่อนของตน ที่กาลังชะแง้
คอยที่จะรับประทานอาหารอยูเ่ ลย
พอตอนบ่ายทั้งสองพากันไปตัดไม้อีก ซึ่งตัดอยู่ไม่ห่างกันนัก สักประเดี๋ยวไอ้ปั้นข้าวใหญ่ก็ร้องขึ้น
อย่างตกใจ “ช่วยด้วย ๆ” ชายที่เป็นเพื่อนได้ยินเช่นนั้นก็รบี วิ่งไปดู เห็น งูเหลือมขนาดใหญ่กาลังกอดรัดลาตัวไอ้ปั้นข้าว
ใหญ่ไว้อย่างเหนียวแน่น เพื่อนเห็นเช่นนั้นนึกสมน้าหน้า ที่ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น ใจหนึ่งอยากจะปล่อยให้งูรัดไอ้ปั้น
ข้าวใหญ่ให้ตายไปในขณะนั้น ไอ้ปั้นข้าวใหญ่อ้อนวอนเพื่อนขอให้ช่วยเหลือตนโดยเร็ว ชายผู้เป็นเพื่อนได้ฟังเสียงโอด
ครวญก็อดนึกสงสารไม่ได้จึงเอามีดตัดไม้เป็นท่อน เข้าไปงัดและตีงูเหลือมตัวนั้นทันที งูเหลือมรู้สึกเจ็บและตกใจมาก
จึงคลายออกแล้วเลื้อยหนีเข้าป่าไปไอ้ปั้นข้าวใหญ่รอดตายแล้ว ยกมือไหว้กล่าวขอบคุณเพื่อนพร้อมกับกล่าวขอโทษที่
แกล้งเอาข้าวและอาหารทิง้ ลงน้า และให้คารับรองว่า ต่อไปจะไม่กลั่นแกล้งเพื่อนดังที่แล้วมาอีก ทั้งพูดยืนยันอย่างแข็ง
ขันว่า หากเพื่อนมีธุระหรือความจาเป็นอะไรแล้ว ตนยินดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างเสมอ ตั้งแต่นั้นมาไอ้ปั้นข้าว
ใหญ่ก็ละเลิกการเป็นคนเห็นแก่ตัว เปลี่ยนเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอ่ คนอื่น” (สาร สาระทัศนานันท์,2543)
2) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นในลักษณะใดย่อมได้รับการแสดงปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน
ตอบกลับ มีแนวคิดว่าเมื่อเราปฏิบัติตนไม่ดีต่อบุคคลอื่นบุคคลนั้นก็จะปฏิบัติตนไม่ดีกับเรา และเมื่อเราปฏิบัติดีต่อ
บุคคลอื่น บุคคลนั้นก็จะปฏิบัตดิ ีกับเรา ดังเนื้อหาของนิทานเรื่อง ย่าซังลูกไภ้ ที่มเี รื่องราวโดยสรุปว่า
“ท้าวสีดาเป็นกาพร้าพ่อ แม่เป็นคนโกรธง่ายหายไว แต่ก็ยังให้ความอบอุน่ เลีย้ งสีดาจนโตเป็นหนุ่มได้
แต่งงานกับหญิงคนหนึ่ง สีดากับเมียรักกันมาก แต่เนื่องจากสีดาเป็นที่หมายปองของหญิงสาวคนอื่นในหมู่บ้าน พวก
เธอจึงเกิดอาการอิจฉาริษยา ปั้นน้าเป็นตัวให้แม่ของสีดาเกิดชิงชังลูกสะใภ้ แม่สีดาเป็นคนหูเบาเอาง่าย ก็เกิดชัง
ลูกสะใภ้ ส่วนลูกสะใภ้เห็นดังนั้นตอนแรกก็อดทนได้ แต่พอนานเข้าความอดทนก็สิ้นสุดลง นางได้แสดงอาการเกลียด
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แม่ผัวอย่างออกนอกหน้า ครอบครัวก็ อลเวงด้วยเสียงกร่นด่าสีดาจึงคิดหาวิธีแก้ไขวันหนึ่งลูกสะใภ้เข้าป่าหาหน่อไม้ สี
ดาจึงพูดกับแม่ว่า “แม่ ๆ...แม่ชังลูกสะใภ้ไหม” แม่ก็ตอบว่า “ชังแท้ลูกเอย มันขวางหูขวางตาแม่แท้ ๆ” แม่ตอบด้วยสี
หน้าเบื่อหน่ายสีดาก็ถามแม่วา่ “ถ้าแม่ซังแท้ ๆ ลูกก็จะฆ่ามันทิง้ แม่เห็นดีด้วยไหม” แม่ตอบว่า“โอย เห็นดีฆา่ มันเลยลูก
เอ๋ย” สีดาจึงพูดขึ้นว่า “ตกลงแม่ แต่ลูกขอซักอย่าง ก่อนมันจะตายขอให้แม่ทาดีกับมันจนสุดความสามารถสักสิบห้า
วันทาได้ไหม” “ได้ อย่าว่าแต่สิบห้าวันเลย สี่สิบวันก็ได้ แต่ว่าให้ลูกฆ่ามันจริง ๆ นะ” แม่พูดกับสีดาด้วยความดีใจตอน
ค่าลูกสะใภ้กลับมาแต่ป่าหลังจากกินข้าวเย็นแล้วสองผัวเมียก็พูดกันก่อนนอน สีดาถามว่า “น้องชังแม่ย่าจริง ๆ ไหม”
“ชังจริง คงอยู่ร่วมชายคากันต่อไปไม่ได้ ” เมียตอบ“ถ้าน้องเกลียดแก พี่จะฆ่าแกทิ้งน้องเห็นดีไหม” สีดาถาม“เห็นดี
เพราะเอาไว้ก็ไม่มีความสุข มีแต่บ่นแต่ด่าอยู่ทุก ๆ วัน” เมียตอบ“แต่ก่อนที่พ่ีจะฆ่าแกพี่ขอให้น้องทาดีกับแกสักสิบห้า
วันจะได้ไหม”สีดาถาม“เห็นดี อย่าว่าแต่สิบห้าวันเลยนานกว่านัน้ ก็ได้” เมียตอบ
เมื่อแม่กับเมียให้คามั่นสัญญาแล้วต่างคนต่างก็ปฏิบัติตอ่ กันด้วยความเอาใจใส่ แม่ย่ามีเงินทองที่ได้
เก็บหอมรอมริบไว้ มีเท่าใดก็เอามาให้ลูกสะใภ้ ไปบ้านใต้บ้านเหนือเห็นเสื้อผ้างาม ๆ ก็ซอื้ มาฝากลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ก็หา
อาหารการกินดี ๆ ให้แม่ย่ากิน แม่ยา่ ก็ก็มแี ต่ยกยอว่าอร่อยไม่ติสักครั้ง ไปบ้านเหนือบ้านใต้ก็ยกย่องว่าลูกสะใภ้เป็นคน
ดี ส่วนลูกสะใภ้ นับวันนั้นมาก็เปลี่ยนคาพูดคาจาเพราะไม่ได้ยินแม่ยา่ บ่นเหมือนเดิม ได้กนิ ของอร่อยก็แบ่งให้แม่ย่า พอ
ถึงวันศีลวันพระก็เก็บดอกไม้มาขอขมาแม่ยา่ ความผิดพลาดด้วยกาย วาจา ใจ ใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาขอให้แม่ย่า
อภัยให้ลูกด้วยจากสภาพนั้นจึงทาให้แม่ย่าและลูกสะใภ้รู้สึกรักกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่คิดจะทาร้ายและเกลียดชังซึ่ง
กั น และกั น ท้า ยที่ สุ ด ทาให้ ค รอบครั ว ของสี ด าก็กั บเข้า สู่ค วามสงบสุ ข เช่นเดิ ม ” (สี ส มบั ด ไซยะลาด,สัม ภาษณ์ , 7
กรกฎาคม2559)
3) การสร้างสัมพันธภาพโดยการใช้วัฒนธรรมประเพณี มีแนวคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
บางครั้งอาจต้องใช้วัฒนธรรมประเพณีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ เช่นการใช้ประเพณีการขอดเสี่ยว
(ผูกเสี่ยว) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดแี ละแน่นเฟ้นดังเนื้อหาของนิทานเรื่อง ผาม้อง ที่มเี รื่องราวโดยสรุปว่า
“พะยาเงือก หัวแอด มีลูกสาวผู้หนึ่งชื่อว่า นางผาม้องเมื่อนางเติบใหญ่ข้นึ ชื่อเสียงความงามของนาง
ก็แพร่กระจายไปทั่วแคว้น ทั้งลูกพระยาเงือกผาล้าน จากน้าใหญ่เมืองแถงและลูกพระยาเงือกผาถี่ ท้าวผาถี่ตา่ งหลงรัก
นางเช่นกัน นางผาม้องไม่ทราบจะตัดสินใจเลือกใครดีจึงขอคาปรึกษาจากพ่อพ่อแม่ของนางผาม้องก็กล่าวว่า “ผู้ที่จะ
มาเป็นลูกเขยนั้น ต้องมีความรู้ดี ใจกว้าง มีปัญญา เก่งกล้าสามารถ”
เมื่อท้าวผาล้านและท้าวผาถี่ รู้จุดประสงค์ของพ่อของนางผาม้องแล้วก็ประกาศสงครามต่อกัน ก่อน
จะออกสู้สงคราม พระยาผาล้านซึ่งเป็นผู้ฉลาดได้เรียกลู กชายตนเข้ามาพบแล้วชี้แจงว่า “จะอาศัยแต่กาลังตนเอง
จะเสียชัยให้ท้าวผาถี่ เพื่อรับประกันในชัยชนะครั้งนี้ ลูกต้องไปทาพิธีขอดเสี่ยว (ผูกเสี่ยว) กับพวกชนเผ่าผู้พวกเพราะ
ชนเผ่าผู้พวกกล้าหาญชาญชัย มีนาใจสั
้ ตย์ซื่อ ใช้หน้าไม้อาบยางน่องเป็นอาวุธ ซึ่งเงือกทุกตัวกลัวเพราะถ้าถูหน้าไม้ยาง
น่องแล้วต้องตาย เพราะรักษาไม่ได้”หลังจากได้รับคาแนะนาจากพ่อแล้วท้าวผาล้านก็แปลงร่างเป็นคน เข้ามาบ้านของ
ชาวผู้พวก จนได้ขอดเสี่ยวตามประสงค์ลูกพระยาผาล้านก็ กลับมารายงานเรื่องราวให้พ่อตนได้ทราบ ครั้นถึงเวลาทา
ศึกกันกั บเงือกผาถี่ ซาวบ้านผู้พวก ต่างก็ถือหน้าไม้ยางน่องมารวมกันที่ริมน้าผาม้อง สงครามแย่งชิงนางผาม้อง
ระหว่างเงือกผาล้านกับเงือกผาถี่ก็เกิดขึน้ เสียงดังสนั่นสะเทือนฟ้าสะเทือนดิน วังน้าใหญ่หน้าผาม้องเป็นฟองใหญ่เท่า
ภูเขาการต่อสู้ได้ดาเนินไปเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนยังไม่สิ้นสุด กาลังพลเงือกของท้าวผาถี่ตายมากมายจนนับไม่ถ้วน
เพราะถู ก หน้ า ไม้ ย างน่ อ งของชาวผู้ พ วก ส่ ว นก าลั ง ของท้ า วผาล้ า นยั ง แข็ ง แรงดี เ พราะมี เ สี่ ย วผู้ พ วกช่ ว ยเหลื อ
ในท้ายที่สุดท้าวผาล้านก็เป็นผู้ชนะได้นางผาม้องมาเป็นเมียสมใจ” (กิแดง พอนกะเสิมสุก, 2549)
4) การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครั ว เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของการมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและผลของการมีปฏิสัมพันธ์นั้น โดยมี 2 แนวคิดดังนี้

Proceedings
1692

(1) การไม่ รั บ ฟั ง เหตุ ผ ลซึ่ ง กั น และกั น น ามาซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ ดี ข องคนครอบครั ว
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเกิดขึ้ นได้ด้วยการรับฟังเหตุผลของกันและกัน ดังเนื้อหาของนิทานเรื่องจันทะคาด
ตอนท้าวทั้งสองหนีออกจากบ้าน ที่มีเรื่องราวโดยสรุปว่า
“สุริยะคาด และจันทะคาดสองพี่น้องพากันไปเที่ยวขอทานจากชาวบ้าน และไปหาหัวมัน ผลไม้
ได้จานวนหนึ่ง จากนั้นจึงพากันกลับเรือนของตน ระหว่างทางผ่านริมห้วยแห่งหนึ่ง สุริยะคาดได้ลงงมปูได้ปูสี่ตัว จึงพา
น้องชายกลับบ้านด้วยความดีใจ เพราะได้ปูไปอวดพ่อแม่เมื่อถึงเรือนแล้วพ่อแม่ยังไม่มา จันทะคาด ผู้เป็นน้องหิวข้าวจึง
ร้องไห้ขอกินปูกับพี่ชาย พี่ชายก็ได้พูดปลอบน้องว่า “อดเอาก่อนน้องเอย ถ้าพ่อแม่กลับมาจึงกินพร้อมกัน” น้องไม่ฟัง
เหตุผล สุริยะคาดจึงจาใจย่างปูตัวหนึ่งให้นอ้ งกินก่อน เมื่อกินแล้วยังร้องไห้ขอกินอีก สุริยะคาดจึงย่างปูตัวที่สองที่เป็น
ส่วนของตนให้น้องกินอีก ยังเหลือปูอีกสองตัวที่เหลือไว้ให้พ่อแม่กิน จันทะคาดก็ร้องไห้เกลือกกลิ้งจะกินอีก จนพี่ชาย
จาต้องย่างปูอีกสองตัวให้น้องกินจนหมด
เมื่อพ่อแม่กับมา ได้เห็นกระดองปูทิ้งอยู่ที่เตาไฟจึงซักถามลูกว่า “ลูกเอากะปูมาแต่ใส คือมา
หลายแท้ บ่อได้จ่งให้พ่อแม่บอ” สุริยะคาดเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็เกิ ดความเสียใจ โกรธลูกว่า “ลูกไม่รัก” ถึงสุริยะ
คาดจะเล่าความจริงให้ฟังเพียงใด พ่อแม่ก็ไม่ใส่ใจคาของลูกและได้ด่าและเฆี่ยนตีจนลูกทั้งสองบอบช้าเจ็บปวดไปทั้งตัว
เมื่อได้ด่าและเฆี่ยนตีแล้วก็ไล่ลูกหนี “หนีออกจากเรือนของกูไปเดียวนี้ ไอ้ลูกชั่ว” พูดแบบตัดญาติขาดมิตร สุริยะคาด
ร้องไห้ทั้งน้าตาไหลอาบแก้ม อุม้ น้องขึ้นหลัง ลงเรือนไป แล้วทั้งสองก็ได้ไปหลบอยู่ที่หลังฉางข้าว แต่พอ่ แม่ยังตามไปด่า
และขับไล่ให้หนีไป ด่าแล้วด่าอีก จนทั้งสองอยู่ไม่ได้ จึงจาใจหนีออกจากบ้านไปตามยถากรรม โดยไม่มจี ุดหมาย” (พอ
สุพาบ,2548)
(2) การไม่รู้จักบทบาทของตนและแทรกแซงบทบาทของคนในครอบครัวย่อมสร้างความไม่พึง
ใจแก่ผู้ถูกแทรกแซงดังเนื้อหาของนิทานเรื่องเจ้านั่นแหละตัวการ ที่มีเรื่องราวบางตอน ดังนี้
“เสียงตีกอลอ (ตีเกราะ) ดังกร๊อง ๆ จากเรือนผู้ใหญ่เป็นสัญญาณให้ลูกบ้านทุกคนไปประชุมกันแสง
ตะเกียงเจ้าพายุที่เรือนผู้ใหญ่ แจ้งสว่างปานเดือนหงายชาวบ้านกาลังทะยอยมาไม่ขาดสายพอมาถึงก็นั่งล้อมเป็น
วงรอบแคร่ไม้ไผ่ที่ตั้งไว้ที่เดิ่นหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอายุวัยกลางคนนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับลู กบ้านอยู่บนแคร่
มีภรรยาหรือแม่ผู้ใหญ่ มานั่ง อยู่ข้าง ๆ สามีอันว่าแม่ผู้ใหญ่คนนี้ ชอบแทรกแซงก้าวก่ายในหน้าที่ของสามีมาเสมอ
พ่อผู้ใหญ่เองไม่พอใจนักแต่พยายามยึดมั่นในขันติเอาไว้ เพื่อเป็นการรักษาสันติภาพในครอบครัวเปล่า มิใช่ท่านผู้ใหญ่
กลัวเมีย แต่เมียไม่กลัวท่านผู้ใหญ่ตา่ งหาก
“พี่น้องทั้งหลาย” ผู้ใหญ่บ้านเริ่มอารัมภบท “ด้วยทางการเขาสั่งมาว่าให้พ่ีน้องชาวนาปลู กปอแก้ว
เป็นอาชีพเสริม”
“ใช่แล้วค่าพี่น้อง รัฐบาลบอกว่าต่างประเทศต้องการปอแก้วจากประเทศไทยเรา” แม่ผู้ใหญ่สวน
ขึน้ มาอย่างไม่มปี ี่มีแคน พ่อผู้ใหญ่หันไปมองแม่ผู้ใหญ่อย่างเกรงใจ สังเกตเห็นบรรดาลูกบ้านที่นั่งรายล้อมอยู่พากันอม
ยิ้มบางคนถูกเพื่อนสะกิดสีข้าง แล้วบุ้ยปากมาทางแม่ผู้ใหญ่ก้มหน้าหัว เราะคิกคักด้วยความสงสารผู้ใหญ่จับจิตจับใจ”
(แจ้ง โสธรรมมงคล,สัมภาษณ์, 8พฤศจิกายน 2559)
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สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจั ยเรื่องคติทางการสื่อสารและการมีปฏิสั มพั นธ์ ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้ านลุ่มน้าโขง(เลย-นครหลวง
เวียงจันทน์)พบว่านิทานพื้นบ้านลุ่มน้าโขงให้คติทางการสื่อสารและคติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยมีประเด็นที่
เป็นคติทางการสื่อสารประกอบด้วย1) คติทางการสื่อสารในการพูด 7 ประเด็นคือ (1) การพูดจาด้วยความไพเราะ (2) การ
พูดถนอมน้าใจผู้ฟัง (3) การพูดที่ดีต้องรู้จักพูดให้ผู้ที่เราพูดด้วยมีความรู้สึกพึงใจ (4) การพูดที่ต้องคานึงถึงกาลเทศะ (5)
การมีปฏิภาณในการพูด (6) ผลเสียของการพูดโกหก และ (7) ผลเสียของการพูดไม่ชัดเจน 2) คติทางการสื่อสารในการฟัง
2 ประเด็นคือ (1) การไม่ตงั้ ใจฟังนาผลเสียมาให้ และ (2) การฟังอย่างไม่มวี จิ ารณญาณนาผลเสียมาให้และ 3) คติทางการ
สื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง1 ประเด็นคือ การแก้ไขความขัดแย้งสามารถทาได้โดยละมุนละม่อมโดยใช้ปฏิภาณของผู้
แก้ปัญหานัน้ ส่วนคติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พบว่ามีคติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 4 ประเด็นคือ คือ
1) การสร้างสัมพันธภาพด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นในลักษณะใดย่อมได้รับการแสดง
ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันตอบกลับ3) การสร้างสัมพันธภาพโดยการใช้วัฒนธรรมประเพณี และ 4) การมีปฏิสัมพันธ์
ในครอบครัว
จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่านิทานพื้นบ้านลุ่มน้าโขง (เลย-นครหลวงเวียงจันทน์) มีเนื้อหาที่ให้คติทางด้านการ
สื่อสารและคติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งช่วยทาให้การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมควร กวียะ (2528) ที่กล่าวว่า สื่อพื้นบ้านเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สาคัญของ
มนุษย์มาหลายยุคหลายหลายสมัย เพราะเป็นการสื่อสารที่อาศัยอวัยวะต่างๆของร่างกายและสมองของมนุษย์เป็นสาคัญ
มนุษย์เราทุกคนมีเครื่องมือวิเศษนี้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน มนุษย์สามารถใช้มันโดยอาศัยเครื่องมือ หรืออวัยวะ
ภายนอกที่ธรรมชาติให้มาเป็นเครื่องถ่ายทอดหรือรับข่าวสารเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และอยู่บนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคตามธรรมชาติสอดคล้องกับ แนวคิดของกาญจนาแก้วเทพ (2544) ที่กล่าวว่า สื่อพื้นบ้านทาหน้าที่ในการ
เป็นตัวประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ นัน้ และยังสอดคล้องกับคากล่าวของธวัช ปุณโณทก (2549) ที่กล่าวว่า
นิทานพื้นบ้านช่วยรักษาพฤติกรรมร่วมของสังคมให้เป็นไปตามแบบแผน รวมทั้งสร้างความผูกพัน ความรัก ความเข้าใจ
ระหว่างบุคคลและเครือญาติอีกด้วย รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณพจน์ ศรีทารัง (2555) ที่พบว่านิทานมี
คุณค่าต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัว โดยการเล่านิทานในครอบครัวในปัจจุบันนั้นนับว่ามีน้อยมากทาให้คนใน
ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง การพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างวัยน้อยลง ทาให้วัยรุ่นมีโลกส่วนตัวสูง
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ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสิน ตามทฤษฎี
โครงสร้าง และหน้าที่
Social reflection from the novel Leum Slab Lai by Krisana Asoksin according
the structural-functional theory
พัณณิตา ครุฑบึงพร้าว1 วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์1 จักรกฤษณ์ อู่ตมุ้ 2* และ อุไรวรรณ สิงห์ทอง3
Phanita Khrutbungphraw1, Warunya Yingyongsak1, Jukkit Autum2* and Uraiwan Singthong3
บทคัดย่อ
การศึก ษาเรื่อ ง ภาพสะท้ อ นสั ง คมจากนวนิย ายเรื่ อ งเลื่ อ มสลั บลาย ของกฤษณา อโศกสิ น ตามทฤษฎี
โครงสร้าง และหน้าที่ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากเรื่องเลื่อมสลับลาย ของกฤษณา
อโศกสินโดยใช้ทฤษฎีโครงสร้าง และหน้าที่ มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านค่านิยม และปัญหาสังคม ผลการศึกษาพบว่า 1. ด้านเศรษฐกิจ มีการ
ประกอบอาชีพนักธุรกิจ ข้าราชการ ตารวจ และชาวนา และสภาพเศรษฐกิจของชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง ชนชั้นล่าง
2. ด้านครอบครัว มีการทาหน้าที่ต่างกันไปตามสถานภาพ กล่าวคือ พ่อแม่มีหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนบุตร ลูกมีหน้าที่
ประพฤติตนเป็นคนดี ส่วนสามีภรรยามีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่คู่สมรส 3. ด้านการศึกษานั้นสมาชิกในสังคมตระหนักถึง
การศึกษาในระดับสูง คือระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือมิฉะนั้นก็ตอ้ งเรียนหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อประกอบอาชีพ 4. ด้านศาสนา คนในสังคมนับถือศาสนาพุท ธ อิทธิพลความเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากศาสนา
ได้แก่ ความเชื่อเรื่องเวรกรรม บาปบุญ นรก ดวงชะตา 5. ด้านค่านิยม พบค่านิยมทั่วไปคือ การสั่งสอนคู่บ่าวสาว
การไม่ชิงสุกก่อนห่าม การปฏิบัติตนหลังคลอด การทาขวัญเด็กแรกเกิดด้วยของมีค่า การเลือกคู่ครองนิยมเลือกคู่ให้
เหมาะสมกับฐานะของตน การใช้ชีวิตคู่ นิยมการอยู่ก่อนแต่งตามค่านิยมของชาวตะวันตก การเลี้ยงดูบุตรมีรูปแบบ
การเลี้ยงดูที่ดี และไม่ดี การยกย่องเพศชายมากกว่าเพศหญิง การนิยมบุตรชาย การนิยมวัตถุสิ่งของที่ฟุ่ม เฟื อ ย
เพื่อความสุข หรือบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจของตน การนอกใจคู่ครองเป็นค่านิยมที่ ไม่ดีแต่มีการประพฤติมาก
ทั้งชายและหญิง การเคารพผู้อาวุโสถือเป็นมารยาททางสังคมที่พึงกระทา การกตัญญู 6. ด้านปัญหาสังคม ได้แก่
การหย่าร้าง การทาแท้ง เด็กถูกทอดทิง้ คนในสังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นกลับตัวและกฎหมายที่ลา้ สมัย
คาสาคัญ: ภาพสะท้อนสังคม, เลื่อมสลับลาย, ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่
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Abstract
The study of social reflection from Thai novel "Leum Slab Lai" (The Disparity) by Krisana Asoksin according
The Structural-Functional Theory aimed study social reflection from the Novel with using Spencer's StructuralFunctional Theory to analysis 6 aspects of social reflection as follow: economy, family, education, religion, social
values, and social problems. The result of the study found economic condition of each individual is as a result of
occupation such as business man, officer. police, and farmer. To family the members of family are father, mother,
children, husband, and wife. They have their own duty in the different ways. For education, people in society
realize to the important of high education including the undergraduate degree, the master degree, and the doctoral
degree. Otherwise members of the society have to study in short courses for careers. For region, people in the
society are Buddhist. They have received beliefs from Buddhism, believing in fate, sin and merit, believing in hell,
believing in destiny for instances. For social values, the results of the study found that there are general values in
the society such as the teaching for the wedding couple, premature failure, postpartum practices, comforting a
newborn baby with valuable things, choosing a mate, marriage life, parenting, praising male rather than female,
materialism, adultery, respecting seniority, and gratitude. The study also found social problems including a divorce
problem, an abortion problem, an abandoned child problem, the problem by people in society close the opportunity
for exhorted people, and the obsolete laws problem.
Keywords: Social reflection, Leum slap lai, Structure and function

บทนา
วรรณกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมมาอย่างยาวนาน เรื่องราวหรือเนื้อหาของวรรณกรรมมาจากประสบการณ์
ของผู้เขียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของสังคมยุคหนึ่งไปสู่สังคมอีกยุคหนึ่ง
สังคมเป็นอย่างไร วรรณกรรมก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน วรรณกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกั บ
สังคม ซึ่งเสนีย์ เสาวพงศ์ (ม.ป.ป., หน้า 15-16) อธิบายเกี่ยวกับวรรณกรรมกับสังคมว่า เบื้องหลังปากกาที่สร้างงาน
เขียนหรือวรรณกรรมก็คือผู้เขียนหรือ นักประพันธ์ และเบื้องหลังนักประพันธ์คือสังคม นั่นก็คือความเป็นจริงของ
วรรณกรรมทุกเล่มที่มีทัศนะของผู้เขียนสอดแทรกในงานของเขา พร้อม ๆ กับการถ่ายทอดประสบการณ์ของชีวิตของ
สังคมในงานเขียนของเขาแต่ละชิ้น ภาพของสังคมปรากฏในวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เป็น
การมองภาพชีวิตในแต่ละบรรทัดของวรรณกรรมเล่มนัน้ ๆ
นวนิยาย เป็นวรรณกรรมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความใกล้เคีย งกับความเป็นจริง เนื้อหามีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิต
ของผู้คนในสังคม ดังนั้นนักเขียนจึงได้นาเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างมาเป็นองค์ประกอบในงาน
เขียน โดยนวนิยายแนวสัจนิยม หรือ อัตถนิยม จะเป็นเรื่องที่สะท้อนภาพสังคมได้อย่า งชัด เจน เพราะเป็นเรื่อ งที่
เลียนแบบเหตุการณ์จริง ๆ ในสังคมแล้วสอดแทรกจินตนาการของผู้เขียนลงไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตีแผ่แง่มุมต่าง ๆ
ของชีวิตมนุษย์อย่างตรงไปตรงมา โดยกล่าวถึงคนในลักษณะต่าง ๆ ในวงการอาชีพต่าง ๆ และคนในฐานะต่าง ๆ อย่าง
สมจริง เพื่อแสดงให้เห็นแก่นแท้ของชีวิตในสังคม ไม่เลือกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นส่วนที่ดงี ามหรือเป็นส่วนเลวร้ายของชีวิต
กฤษณา อโศกสิน นามปากกาของสุกัญญา ชลศึกษ์ เป็นนักเขียนหญิงที่นาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมา
เขียนผ่านเรื่องราวสอดแทรกอยู่ในนวนิยายเช่น ความรุนแรงในครอบครัว แง่มุมต่าง ๆ ของสังคม เพราะเป็นคนช่ าง
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สังเกตจึงนาเอาความคิดประสบการณ์ที่ได้พบเห็นรอบด้านมาเขียนเป็นเรื่องที่สะท้อนปัญหาสังคม และชี้ให้เห็นว่าเกิด
อะไรขึน้ ในสังคมบ้าง งานเขียนในลักษณะนีก้ ็เป็นความโดดเด่นในงานเขียนของกฤษณา อโศกสิน
เพชรินทร์ นาทศรีทา (2554, 17-22) กล่าวถึงผลงานของกฤษณา อโศกสินว่ า มีลักษณะสาคัญ 7 ประการ
ได้แก่ สะท้อนชีวติ ที่หลากหลายของคนในสังคม สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ และกฎแห่งกรรม สะท้อนภาพและปัญหา
ของผู้หญิงทุกรูปแบบ สะท้อนสถาบันครอบครัว สะท้อนหลักแห่งการพัฒนา ให้ความสาคัญกับตัวละคร และใช้ภาษา
ได้รสได้ภาพ และงานเขียนของกฤษณา อโศกสิน ยังพบว่ามีความดีเด่นทั้งด้านโครงเรื่อง ภาษา และตัวละคร จึงส่งผล
ให้ นวนิยายของกฤษณา อโศกสินได้รับความนิยมอย่างจากสมาชิกในสังคม งานเกือบทุกเรื่องได้รับการตีพมิ พ์เป็นเล่ม
บางเรื่องได้จัดพิมพ์หลายครั้ง ทั้งยังมีผู้ขออนุญาตลิขสิทธิ์นาไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ และถ่ายทาเป็นโทรทัศน์หลาย
เรื่อง จึงนับได้ว่ากฤษณา อโศกสิน เป็นนักเขียนที่ประสบความสาเร็จ สมควรอย่างยิ่งกับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ (นวนิยาย) ประจาปี พ.ศ. 2531
นวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลายของกฤษณา อโศกสินถูกตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในนิตยสารสตรีสาร พ.ศ. 25222524 หลังจากนั้นได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มนวนิยายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525 และได้รับการตีพิมพ์ซ้าถึง 3 ครั้ง อีกทั้ง
ยังมีการนาสร้างเป็นละครโทรทัศน์จานวน 3 ครัง้
จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฤษณา อโศกสิน พบว่ามีผู้นานวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ไปศึกษาวิจัย
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ วีรศักดิ์ จันทร์เพชร (2545) ศึกษาจริยธรรมในนวนิยายกฤษณา อโศกสิน สาคร บุญเลิศ
(2525) วิเคราะห์นวนิยายของกฤษณา อโศกสินด้านกลวิธี และท่วงทานองการแต่ง และศรีวิน ธรรมรังรอง (2537) ได้
ศึกษาบุคลิกภาพสตรีในนวนิยายที่ได้รับรางวัลของ กฤษณา อโศกสิน ซึ่งนวนิยายที่นามาใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็น
นวนิยายที่ได้รับรางวัล แต่ยังไม่มีไม่ผู้ใดนานวนิยายเรื่อง เลื่อมสลับลายมาใช้ในการวิจัย อีกทัง้ นวนิยายของกฤษณายัง
มีความโดดเด่นเรื่องการสะท้อนภาพสังคม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเรื่องเลื่ อมสลับ
ลายของกฤษณา อโศกสิน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากเรื่อง เลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสิน ตามทฤษฎีโครงสร้าง และ
หน้าที่ ของเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ในการวิจั ย ครั้ ง นี้ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดประชากร คื อ นวนิ ย ายเรื่ อ ง เลื่ อ มสลั บ ลาย ของกฤษณา อโศกสิ น
ซึ่งตีพมิ พ์ครัง้ แรกในปี 2525 โดยสานักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์
ขอบเขตด้านเนื้อหา
คณะผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ น วนิ ย ายเรื่ อ งเลื่ อ มสลั บ ลาย โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎีโ ครงสร้ า งและหน้ า ที่ ใ น
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมใน 6 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านค่านิยม
และด้านปัญหาสังคม
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ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
2.1 อ่านนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย อย่างละเอียดโดยใช้กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์
2.2 ผู้วิจัยอ่านนวนิยายเพื่อแยกประเด็นการวิเคราะห์เป็นด้านโดยพิจารณาภาพสะท้อนสังคมภายใต้
ทฤษฎีโครงสร้าง และหน้าที่ ซึ่งนาตัวบทที่ประกอบด้วย โครงเรื่อง ตั วละคร ฉาก แก่นเรื่อง และบทสนทนา มาใช้ใน
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม
2.3 กาหนดประเด็นการวิเคราะห์แต่ละด้ านจาการอ่านสารวจ โดยระบุหน้าที่ปรากฏเนื้อหาของประเด็น
โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึกภาพสะท้อนสังคม จากเรื่องเลื่อมสลับลายเก็บข้อมูลภาพสะท้อนสังคมทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านค่านิยม และด้านปัญหาสังคม
กรอบแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง และหน้าที่
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 อาชีพ
1.1.1 อาชีพนักธุรกิจ
1.1.2 อาชีพข้าราชการ
1.1.3 อาชีพตารวจ
1.1.4 อาชีพชาวนา
1.2 สภาพเศรษฐกิจ
1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของเศรษฐี
1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของคนชั้นกลาง
1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของคนชั้นล่าง

2. ด้านครอบครัว
2.1 บทบาท และหน้าที่
2.1.1 พ่อ
2.1.2 แม่
2.1.3 สามี
2.1.4 ภรรยา
2.1.5 ลูก
3. ด้านการศึกษา
3.1 การศึกษาระดับสูง
3.2 การเรียนหลักสูตร
ระยะสั้น

4. ด้านศาสนา
4.1 การนับถือศาสนา
4.2 ความเชื่อ
4.2.1 ความเชื่อเรื่องเวรกรรม
4.2.2 ความเชื่อเรื่องนรก
4.2.3 ความเชื่อเรื่องบุญบาป
4.2.4 ความเชื่อเรื่องดวงชะตา

6. ด้านปัญหาสังคม
6.1 การหย่าร้าง
6.2 การทาแท้ง
6.3 เด็กถูกทอดทิ้ง
6.4 คนในสังคมไม่เปิด
โอกาสให้ผู้อื่นกลับตัว
6.5 กฎหมายที่ล้าสมัย

5. ด้านค่านิยม
5.1 ค่านิยมทั่วไป
5.2 การเลือกคูค่ รอง
5.3 การใช้ชีวติ คู่
5.4 การเลี้ยงดูบุตร
5.5 การยกย่องเพศชายมากกว่าเพศหญิง
5.6 การนิยมวัตถุ
5.7 การนอกใจคู่ครอง
5.8 การเคารพผู้อาวุโส 5.9 การกตัญญู
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลายตามทฤษฎีโครงสร้าง และหน้าที่ จากภาพ
สะท้อนใน 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านค่านิยม และปัญหาสังคม ปรากฏ
ว่านวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลายสะท้อนภาพสังคมดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ
เป็นสถานบันย่อยของสังคมที่แบ่งงานกันทา คือการประกอบอาชีพ ตัวละครส่วนใหญ่ทาอาชีพธุรกิจ ค้าขาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทาให้สถานภาพทางเศรษฐกิจดีกว่าผู้อื่น มีเงินทองใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ความเป็นอยู่
ก็หรูหราทั้งที่อยู่อาศัย ตลอดจนเรื่องอาหารการกิน ซึ่งสมฐานะเศรษฐี อาชีพรองลงมาได้แก่อาชีพ ข้าราชการ อาชีพ
ตารวจ หรือการค้าขายที่เป็นธุรกิจเล็ก ๆ ซึ่งมีเงินเดือนไม่มากนัก แต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนเรื่องเงินทองมากนัก จึงจัดเป็น
คนชนชั้นกลางที่มีฐานะปานกลาง ต้องใช้จ่ายอย่างจากัด ไม่มีเงินสาหรับใช้จ่ายสิ่งของฟุ่มเฟือย ส่วนอาชีพของชนชั้น
ล่างนั้น เป็นอาชีพที่มีรายได้ต่า ต้องหางานอื่นทาเพื่อเสริมรายได้ ให้พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน บางเดือนเงินก็ไม่
พอใช้จ่ายต้องพึ่งพาผู้มีสถานภาพเศรษฐกิจที่ดกี ว่า จึงจัดเป็นคนชนชั้นล่าง
2. ด้านครอบครัว
ถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของการประกอบขึ้นเป็นสังคม เป็นแบบฉบับของการรวมตัวอื่นของสถานบันอื่น ๆ
ภายในสั ง คม มีห น้า ที่ ดู แ ลป้ อ งปก และขั ด เกลาสมาชิก ภายในครอบครั วให้ เป็ น พลเมือ งที่ ดี ข องสั งคมต่อ ไป โดย
ครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกเป็นสาคัญ แล้วพัฒนาเป็นระบบเครือญาติ ที่ซับซ้อนขึน้ โดยคนในครอบครัวจะ
มีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันออกไปตามสถานะของตน กล่าวคือ ผู้มีสถานะเป็นพ่อของลูก อาจมีสถานะเป็นสามีของ
ภรรยา ผู้มีสถานะเป็นแม่ของลูก อาจมีสถานะเป็นภรรยาของสามี และผู้มีสถานะลูกของพ่อแม่ ก็อาจมีสถานะเป็นสามี
หรือภรรยาด้วย นวนิยายเรื่องเลื่อมสลัยลายได้สะท้อนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัวตามบทบาทของ
ตนเอง ได้แก่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา และลูก ว่า
พ่อแม่ นั้นมีหน้าที่ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก ให้การศึกษา รวมทั้งต้องอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี เป็นผู้มี
ความเมตตา และตักเตือนเมื่อลู กทาผิด อีกทั้งยังสะท้อนสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติคือ ไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกเท่าที่ควร
ปล่อยปะละเลยให้เด็กอยู่ในการเลีย้ งดูของ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่เลีย้ งเด็ก จนเด็กขาดความรักความอบอุน่ จากพ่อแม่
สามี มีหน้าที่เป็นผู้นาของครอบครัว เป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้กับภรรยา ต้องดูแลให้ความรัก ความเอาใจ
ใส่แก่ภรรยา มีคุณสมบัตทิ ี่ดคี ือเป็นผู้มคี วามดีเสมอต้นเสมอปลาย เป็นผู้มเี หตุมีผล ไม่ปล่อยให้อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล
ต้องเห็นอกเห็นใจ ทะนุถนอมความรู้สกึ ของอีกฝ่าย มีความอดทนอดกลั้น ประคับประคองชีวิตคู่ให้มั่นคงยั่งยืน
ภรรยา มีหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนควบคู่ไปกับการทางานนอกบ้าน ต้องดูแล
เอาอกเอาใจสามี มีความอดทนอดกลั้น ประนีประนอมโอนอ่อนให้ฝ่ายสามี รวมถึงช่วยกันประคับประคองชีวิตคู่ให้ยืดยาว
ลูก มีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี อยู่ในโอวาท กรอบคาสั่งสอนของพ่อแม่ ต้องรักษาความดีงาม เชิด
หน้าชูตา ให้แก่วงศ์ตระกูล ไม่ประพฤติในทางเสื่อมเสียให้เป็นที่อับอายอีกทั้งต้องมีความเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ มีความ
กตัญญูรู้คุณ
3. ด้านการศึกษา
เป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ตอ้ งมี เพื่อใช้ในการดารงชีวติ ให้อยู่รอดในสังคม ผู้เขียนได้นาเสนอว่าคนในสังคมตระหนัก
ถึ งผลดี ของการมีวิชาความรู้ จึ งหั นมาให้ ความส าคัญกับการศึกษา โดยพ่อแม่เป็ นผู้ ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นให้ ลู กมี
การศึกษาในระดับสูง อาทิ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการสมัคร
งาน การมีตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดี รวมทั้งทาให้มีรายได้มากตามไปด้วยเป็นผลทาให้คุณภาพชีวิตดีมากยิ่งขึ้น การที่
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สมาชิกในสังคมมีความรู้ ความสามารถ ก็จะทาให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลดีต่อภาพรวมของ
สังคมอีกด้วย นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงผู้ที่ไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาในสังคม ที่มีชีวิตอย่างลาบาก ไม่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาว่ามีความสาคัญเพียงไร เพราะการสมัครงานทาเพื่อหารายได้มาดารง
ชีพนั้น สถานประกอบการ บริษัทห้างร้างต่าง ๆ จะกาหนดวุฒิการศึกษาไว้อย่างชัดเจน หากไม่มีวุฒิการศึกษา ก็ต้องมี
ประสบการณ์การทางาน หรือมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. ด้านศาสนา
อาจกล่าวได้ว่าศาสนา คือคาสั่งสอน เป็นหลักความเชื่อที่ใช้ยึดถือ ปฏิบัติในการดาเนิน ชีวิต เป็นที่ระลึ ก
รวมทั้งเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ นวนิยายเรื่องนี้สะท้อนการนับถือศาสนาพุทธของคนในสังคม และความเชื่อต่าง ๆ ที่ถูกสืบ
ทอดกันมาในอดีต ความเชื่อนั้นก็เป็นผลมาจากหลักคาสอนของศาสนา ได้แก่ ความเชื่อเรื่องเวรกรรม ความเชื่อเรื่อง
นรก ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ ความเชื่อเรื่องดวงหรือวาสนา ที่เป็นตัวหล่อหลอมความคิด และพฤติกรรมของ
คนในสังคม ในสังคมไทยปัจจุบันสมาชิกในสังคมมิได้ใกล้ชิดกับวัด และพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างในอดีต ทาให้
เข้าใจหลักธรรมคาสั่งสอนผิวเผิน ไม่ลึกซึ้ง ดังนั้นจึงไม่สามารถนาหลักธรรมมาใช้แก้ปัญหาได้
5. ด้านค่านิยม
นิยายเรื่องเลื่อมสลับลายสะท้อนถึงค่านิยมของคนในสังคมด้วยกันหลายประการได้แก่ ค่านิยมทั่วไป เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การปูที่นอน และการส่งตัวเข้าเรือนหอ โดยต้องมีผู้ใหญ่สั่งสอนให้โอวาทในการ
ใช้ชวี ติ คู่ การไม่ชงิ สุกก่อนห่ามของผู้หญิงที่ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว การทาขวัญเด็กด้วยสิ่งที่เป็นมงคลได้รับความนิยมคือ
สิ่งที่ทาด้วยทอง เช่นกาไลทอง สร้อยทอง ถือเป็นการบอกกล่าวข้อควรปฏิบัติจากผู้อาวุโสให้ชีวติ คู่บ่าวสาวอยู่ด้วยกันยืน
ยาว การรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกก่อนห่ามของผู้หญิงที่ถูกปลูกฝังจากพ่อแม่ และคนในสังคม การเข้ากระโจม ทับหม้อ
เกลือ ของหญิงที่พึ่งคลอดบุตร เป็นการรักษาตามแบบแผนโบราณ เพื่อให้ฟื้นตัวได้เร็ว มีกาลัง ไม่ป่วยง่าย
ค่านิยมการเลือกคู่ครอง เป็นเรื่องสาคัญมากทั้งผู้ชาย และผู้หญิง หากเลือกคู่ครองที่ไม่ดกี ็จะบั่นทอนจิตใจให้
เจ็บช้าสาหัส การเลือกคู่นั้นนิยมเลือกคนที่ดีทั้งนิสัยใจคอ รูปร่างหน้าตา ฐานะ วงศ์ตระกูล เลือกอย่างเหมาะสม
สามารถเชิดชูคู่กับฐานะของบุคคลนั้น ๆ ได้มากกว่าจะคานึงถึงความดี ความมีเหตุมีผล และความรัก
ค่านิยมการใช้ชีวิตคู่ ในอดีตจะต้องจัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรสเสียก่อนจึงจะใช้ชีวติ คู่ได้ แต่คนในสังคม
ได้นาค่านิยมของชาวตะวันตกมาใช้ กล่าวคื อ นิยมทดลองอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยไม่มีพันธะผูกพัน หากทั้งสอง
ฝ่ายทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วไม่ราบรื่น หรือมีปัญหาก็ไม่แต่งงานกัน ซึ่งในคนสังคมก็ยังเห็นเป็นเรื่องไม่ดีไม่ควร
เพราะผิดขนบธรรมเนียมที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมา การทาเช่นนี้จึงเป็นที่ติเตียนของสังคม อีกทัง้ ฝ่ายหญิงยังติเตียนและ
ถูกกล่าวโทษมากกว่าฝ่ายชาย
ค่านิยมการเลีย้ งดูบุตร สะท้อนการเลีย้ งดูที่หลากหลายรูปแบบทั้งดี และไม่ดีคอื เลีย้ งลูกแบบตามใจ การเลีย้ ง
ลูกแบบปรนเปรอด้วยเงิน การเลี้ยงลูกแบบไม่ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงดูที่ไม่ดี ส่งผลทาให้เด็กโตมามี
ความเอาแต่ใจ ก้าวร้าว ขาดความอบอุ่น เป็นพลเมืองที่ไม่ดีของสังคม การเลี้ยงลูกแบบเผด็จการเป็นรูปแบบของการ
เลี้ยงลูกที่ไม่ดีเช่นกัน เพราะเป็นการกาหนดกรอบให้แก่ลูกมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้ลูกเป็นคนจัดการชีวิตด้วยตัว
ของเขาเอง ผู้เลี้ยงดูมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินเพียงผู้เดียว ทาให้ลูกไม่มอี านาจการตัดสินใจด้วยตนเอง การเลี้ยงลูกโดย
ให้ความรักความอบอุน่ เป็นรูปแบบการเลีย้ งลูกที่ดีทาให้เติบโตมาเป็นคนดี มีความมั่นใจ เป็นพลเมืองที่มีความสุข
ค่านิยมการยกย่องเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นแนวคิดที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งความคิดนีไ้ ด้ฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังเช่นการนิยมลูกผู้ชาย นัน้ เป็นเพศหญิงเป็นรองเพศชายจึงถูกเอารัดเอาเปรียบ
ถูกกดขี่ขม่ เหงจากเพศชาย
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ค่านิยมการนิยมวัตถุ สังคมไทยหันมานิยมวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ คนทุกชนชัน้ ในสังคมต่างมีเป้าหมายในชีวิต
เป็นวัตถุสิ่งของที่เป็นของนอกกาย แทนที่จะนิยมศีลธรรม ยึดมั่นการปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบเหมือนอย่างบรรพบุรุษ การใช้
ชีวติ ของสมาชิกในสังคมจึงฟุม่ เฟือยหมดเปลืองไปกับความสุขทางวัตถุที่หามาบาเรอกิเลสของตน
ค่านิยมการนอกใจคู่ครอง เป็นค่านิยมที่ไม่ดี แต่คนในสังคมก็กระทากันมากซึ่งเป็นทั้งผู้หญิง และผู้ชาย เป็น
สาเหตุให้ครอบครัวเกิดปัญหาตามมา
ค่านิยมการเคารพผู้อาวุโส เป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่ เป็นผู้นอ้ ยก็ต้องนอบ
น้อม หากทากิริยาจะด้างกระเดื่องจะถูกมองว่าไม่มีมารยาท และไม่เป็นที่รักใคร่เอ็นดูจ ากผู้ใหญ่ ค่านิยมการกตัญญู
รู้คุณต่อผู้มพี ระคุณนั้นถือเป็นคุณธรรมที่นา่ ยกย่อง เป็นสิ่งที่สังคมปลูกฝังให้เป็นคนรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความอุปการะ
ช่วยเหลือ ต้องพึงระลึกนึกถึง และหาทางตอบแทน
6. ปัญหาสังคม
ฤษณา อโศกสินได้ช้ีให้เห็นถึงปัญหาสังคมในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ งสะท้อนผ่านงานเขียนเรื่องเลื่อมสลับลาย ปรากฏ
ว่าสะท้อนปัญหาสังคมด้านปัญหาการหย่าร้างของคู่สามีภรรยา เกิดปัญหาจากลักษณะนิสัยส่วนบุคคล และมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการเลีย้ งดูแบบตามใจส่งผลให้ทั้งฝ่ายหญิง และฝ่ายชายเป็นคนไม่มีความอดทนอดกลั้น รวมถึงผู้หญิง
ได้รับการศึกษาจึงสามารถพึ่งพาตนเอง ใช้ความรู้เลีย้ งชีพตนเองได้ เมื่อมีเหตุให้ขนุ่ ข้องหมองใจกันจึงตัดสินใจที่จะหย่า
มากกว่าการประนีประนอม ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ทาให้พลเมืองขาดความสุข และไม่
มั่นใจในการใช้ชวี ติ สมรส
ปัญหาการทาแท้ง เป็นปัญหาหนึ่งที่ เกิดขึ้นในสังคม และมีแนวโน้มว่าปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้น ผู้เขียนได้
ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น ประกอบกับฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเป็นพ่อของเด็ก จึงแก้ไขปัญหา
ด้วยการทาแท้ง อีกทั้งการแพร่หลายของสถานบริการทาแท้งก็เป็นปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ปัญหานีเ้ พิ่มมากขึน้
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ส่วนหนึ่งมีผลการปัญหาจากการหย่าร้าง สถาบันครอบครัวเกิดความบกพร่อง ทาให้
เด็กที่เกิดมาถูกทอดทิ้งให้เป็นเด็กกาพร้า หรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่น เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็น
เด็กที่มีปัญหา ขาดความสุขทางจิตใจ คนในสังคมควรให้ความเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาอรแก่บุคคลเหล่านั้น
ไม่ควรตัง้ แง่รังเกียจ
ปัญหาคนในสังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นกลับตัว เป็นสิ่งที่ทาให้คนผิดต้องล้มเลิกความตัง้ ใจที่จะกลับตัวกลัวใจ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เนื่องด้วยคนในสังคมไม่ให้โอกาส ไม่ส่งเสริมสนับสนุน และไม่เชื่อใจว่าเขาเหล่านั้นจะ
สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้จริง ๆ รวมถึงกระทาไม่ดขี องเขายังเป็นภาพจาของคนในสังคม ถึงแม้เขาจะพยายาม
ปรับปรุงตนแต่ก็ไม่สามารถหลุดอานาจการตีตราของสังคมได้โดยง่าย
ปัญหากฎหมายที่ล้าสมัย กล่าวคือกฎหมายที่ใ ช้ในสังคมไทยเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงไม่คานึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทั้งการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เคร่งครัด สมาชิกใน
สังคมเองก็ไม่มีระเบียบวินัยหากแต่หาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อตนกระทาผิด จึงทาให้พลเมื อง
ไม่มั่นใจว่ากฎหมายจะให้ความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์ ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเรื่อง เลื่อมสลับลายของกฤษณา อโศกสินตามทฤษฎี
โครงสร้าง และหน้าที่ ทาให้ผู้วิจัยทราบภาพสะท้อนสังคมจากสถาบันส่วนย่อยต่าง ๆ ของสังคมทั้งเศรษฐกิจ ครอบครัว
การศึกษา ศาสนา ค่านิยม รวมถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นในสั งคมผ่านงานเขี ยนเรื่องเลื่อมสลั บลาย ของกฤษณา อโศกสิ น
กล่าวคือ
ด้านเศรษฐกิจของสังคมไทยเกิดขึ้นจากการแบ่งงานกันทาหรือการประกอบอาชีพของคนในสังคม เช่นอาชีพนัก
ธุรกิจ อาชีพข้าราชการ อาชีพตารวจ อาชีพชาวนาเป็นต้น ซึ่งการประกอบอาชีพมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจของสมาชิกใน
สังคมเกิดเป็นตัวกาหนดชนชั้นขึ้น สอดคล้องกับความเห็นของ รัชนีกร เศรษโฐ (2536, หน้า 20) กล่าวถึงโครงสร้างชนชัน้
ทางสังคมในเมืองว่าประกอบด้วย 5 ชนชัน้ ได้แก่ ชนชัน้ ผู้ดเี ก่าที่สบื เชื้อสายมาจากขุนนางเก่า มีสมบัตเิ ป็นที่ดนิ มากกว่าเงิน
สด ชนชัน้ บุคคลชั้นนาในสังคม ได้แก่ผู้บริหารประเทศ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ เป็นผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่ง บุคคลเหล่านี้มัก
มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ชนชั้นกลางระดับสูง ได้แก่ข้าราชการ ตารวจ แพทย์ มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีถึงปานกลาง
ชนชัน้ ต่า ได้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้หาเช้ากินค่าทั้งหลาย มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ขัดสน ไม่มเี งินเก็บออม
ด้ า นครอบครั ว เป็ น ส่ ว นย่อ ยที่ สุ ด ของสั ง คมประกอบด้ ว ย พ่อ แม่ ลู ก ซึ่ ง มีบทบาทหน้า ที่ ต่า งกั น ไปตาม
สถานภาพ พ่อแม่นั้นมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่น และอบรมขัดเกลาให้ลูกเป็นคนดี ส่วนลูกมีหน้าที่
ประพฤติตัวดี ไม่ทาสิ่งที่ชั่วที่เป็นไปในทางเสื่อมเสียเป็นผลทาให้พ่อแม่ต้องอับอาย สามีและภรรยามีหน้าที่คล้ายกันคือ
ต้องดูแลใส่ใจ ให้เกียรติคนรัก รวมถึงเป็นคู่คดิ เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่กันและกัน ไม่ทาร้ายความรู้สกึ ของอีกฝ่าย
ด้านการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมได้ตระหนักถึงการศึกษามากขึ้น พ่อและแม่จึงส่งเสริมให้เรียนใน
ระดับสูง เช่น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือมิฉะนั้นก็ตอ้ งหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถหา
งานทาได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความเห็นของ ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล (2548) ทีก่ ล่าวว่า สภาพสังคมเปลี่ยนไป
ทาให้มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย คนไทยจึงเห็นความสาคัญของการศึกษามากขึ้น จึงนิยมส่งบุตรหลานเรียนจนถึงระดับ
มาตรฐานคือ ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้มอี นาคตที่ดี
ด้านศาสนา สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงคนในสังคมจึงมีหลักธรรมในการดารงชีวิตซึ่งยึดถือ
ปฏิบัตกิ ันมาตัง้ แต่บรรพบุรุษ เช่นพรมวิหาร 4 คือมีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทั้งยังส่งผลไปถึงความเชื่อเรื่อง
เวรกรรม ที่เชื่อว่าใครทาอย่างไรก็ต้องได้รับผลตอบแทนเช่นนั้น ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ สังคมได้กาหนดสิ่ง ดี
ควรแก่การปฏิบัติ และสิ่งไม่ดีที่ไม่ควรปฏิบัติ ไว้เป็นกรอบในการใช้ชีวิตร่วมกัน ความเชื่อเรื่องนรก ที่กาหนดขึน้ ให้เป็น
สิ่งน่ากลัวแก่ผู้ประพฤติผิดได้เกรงกลัวต่อการทาชั่ว ทั้งยังนาคามาใช้เปรียบกับสภาพทุกข์ทรมานว่าตกลงไปในขุมนรก
สอดคล้องกับความเห็นของ พงษ์ศักดิ์ กุลชาติ และคณะ (2544) ที่กล่าวว่าสังคมไทยมีความเชื่อมั่นในหลักคาสอนของ
พระศาสดาในเรื่องกฎแห่งกรรม ว่าคนที่เกิดมาลาบากในชาติน้ีเป็นเพราะทาบาป ทากรรมชั่วไว้ในชาติก่อน อีกทั้งชาว
พุทธยังนิยมบูชาพระพุทธรูป และมักจัดห้องพระไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้าน
ด้านค่านิยม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทั่วไปในเรื่องการสั่งสอนคู่บ่าวสาว การไม่ชิงสุกก่อนห่าม การปฏิบัติตน
หลังคลอด การทาขวัญเด็กแรกเกิดด้วยของมีค่า การเลือกคู่ครองที่เป็นสิ่งที่สาคัญ นิยมเลือกคู่จากความเหมาะสมทั้ง
รูปร่างหน้าตา ความรู้ และฐานะ การใช้ชีวิตคู่เป็นไปตามค่านิยมของชาวตะวันตกหรือที่เรียกว่าอยูก่ ่อนแต่ง การเลีย้ งดู
บุตร มีการเลี้ยงดูหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบที่ดี และไม่ดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคลิกลักษณะของสมาชิกในสังคม
การยกย่องเพศชายมากกว่าเพศหญิงที่มีมาอย่างช้านาน เช่นการนิยมลูกที่เป็นเพศชาย การนิยมวัตถุของคนในสั งคมที่
เห็ น ความส าคัญ ของวั ตถุ ม ากว่าทางด้า นจิ ต ใจ ใช้เงิ น อย่า งฟุ่มเฟื อ ยเพื่อ ซื้อ ของหรู ห ราราคาแพง สอดคล้ อ งกับ
ความเห็นของ สุพัตรา สุภาพ (2543, หน้า 25) ที่กล่าวว่า การนิยมวัตถุมักจะออกมาในรูปของมีค่า เช่น เพชรเม็ดโต
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รถคันใหญ่ราคาแพง บ้านหรือสถาปัตยกรรมแปลก ๆ เช่น แบบสเปน แบบฝรั่งเศส ฯ ที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงฐานะแต่
ละคนว่ามั่งมี หรือยากจนเพียงไร การนอกใจคู่ครองเป็นค่านิยมที่สังคมกาหนดว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัติ แต่กลับมี
คนในสังคมจานวนมากที่ประพฤตินอกใจคู่ครองทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกของสามี หรือ
ภรรยารวมถึงบุตรธิดา การเคารพผู้อาวุโสที่เป็นมารยาททางสังคม ผู้มีอายุนอ้ ยกว่าต้องไหว้ และให้ความนบน้อมแก่ผู้
อาวุโส การกตัญญูเป็นคุณธรรมของสังคมที่ให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติ อีกทัง้ ยังต้องหาทางตอบแทนพระคุณผู้ที่มีพระคุณ
ที่กรุณาช่วยเหลือ
ด้านปัญหาสังคม ทีส่ ะท้อนจากเรื่องเลื่อมสลับลายคือ ปัญหาการหย่าร้างมีสาเหตุเกิดมาจากความขัดแย้งใน
ชีวติ สมรส เหตุเพราะความไม่เข้าใจกัน คือมีความคิดที่ต่างกัน มิได้คดิ ถึงความรู้สกึ ของอีกฝ่าย สอดคล้องกับความเห็น
ของ บุญแทน ขันธ์ศรี (2539) กล่าวถึงปัญหาการหย่าร้างว่า มีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของคู่สมรส ซึ่งกาลังเพิ่ม
มากขึ้นในสังคม เนื่องจากสังคมแวดล้อมรวมถึงทัศนคติที่ต่างกัน และส่วนหนึ่งคือคูส่ มรสไม่ใส่ใจด้านจิตในของอีกฝ่าย
ปัญหาการทาแท้ง เกิดจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาได้ ฝ่ายชายไม่
รับผิดชอบ อีกทั้งความแพร่หลายของการทาแท้ง และสถานที่ทาแท้งผิดกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาเด็กถูกทอดทิง้
เป็นความไม่รับผิดชอบของคู่รัก ที่มีบุตรโดยไม่มคี วามพร้อมในการเลี้ยงดู ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหย่าร้าง เหตุผล
ด้ า นเศรษฐกิจ ลั ก ษณะนิสั ยส่ วนบุ คคล เป็ น ต้น สอดคล้ อ งกั บ ความเห็น ของ ณิ ชชา บู รณสิ ง ห์ (2558, หน้า 1) ที่
กล่าวถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาการทอดทิง้ เด็ก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทัง้ มีเด็ก
ถูกทิง้ ในอยูใ่ นความดูแลของสถานสงเคราะห์เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ถูกทิง้ ในที่สาธารณะและโรงพยาบาล สาเหตุการทอดทิง้
จากความยากจน การใช้สุรา และยาเสพติด ส่วนสาเหตุหลักที่เป็นปัญหาหนักคือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหา
คนในสังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นกลับตัวนัน้ เป็นการปิดกั้นผู้ที่ตั้งใจจะกลับตนเป็นคนดี ทาให้หมดกาลังล้มเลิกเจตนาที่
จะกลับตัว สุดท้ายจึงกลับไปทาชั่วเช่นเดิม ปัญหากฎหมายที่ล้าสมัย กล่าวคือกฎหมายที่ใช้ในสังคมไม่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพของสังคม อีกทั้งการบังคับใช้ก็อ่อนแอในทางปฏิบัติ รวมถึงการหลีกเลี่ยงกฎหมายของสมาชิกในสังคมก็เป็น
อีกปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาขึ้น
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พฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดน่าน
Health behavior of HIV patients in Nan province
จรินทร์ สารทอง1*
Jarin Santhong1*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและลักษณะทางประชากรและประวัตคิ วามเจ็บป่วยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ใช้ระเบียบ
วิจั ยเชิงปริ มาณ กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ ผู้ ติดเชื้อเอชไอวีในจั งหวั ดน่าน จ านวน 340 ราย ผลการวิจั ยพบว่าพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและน้าดื่ม พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่อยู่ในระดับดี สาหรั บพฤติกรรมการออกกาลังกาย
พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน และพฤติกรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่อยูใ่ นระดับพอใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมสุขภาพพบว่า (1) เพศ อายุ รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ย
ต่อเดือน และ ความเพียงพอของรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
(2) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน และ พฤติกรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ ยังคง
เป็นปัญหาที่สง่ ผลพฤติกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดังนัน้ รัฐบาลหรือองค์กรสาธารณะต่าง ๆ ที่ทางานด้านส่งเสริมและการป้องกัน
โรคเอดส์ ควรหากลยุทธ์หรือวิธีการในการสร้างความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คาสาคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ,ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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Abstract
The research on “Health Behavior of HIV patients in Nan province” The objective of this research is to find
out Health behavior of HIV patients and Demographic characteristics and chronology of illness associating with
health behavior. Quantitative method, Target group was 340 HIV-infected patients in Nan province. It was found
that Behavior of consumption and drinking water, Behavior of personal hygiene and the environment, Avoid risk
behavior and Behavior of Health Responsibility. Were a good level. Behavior of Exercises, Behavior of Sleep and
Behavior of Management with Emotional state. Were a Poor level.
Relationship between demographic characteristics and health behaviors find out; (1) sex, age, family
income, Average monthly income, and income adequacy. Relationship with health behavior and Health responsibility at
level of 0.05. (2) The level of education correlated with mood management. at level of 0.05.
Behavior of Exercises, Behavior of Sleep and Behavior of Management with Emotional state, Is still a problem
that affect behavior in HIV infected patients. Therefore, Government or Public Organizations work promotion and
prevention of AIDS. Should the strategy or method to create knowledge to change health behavior of HIV patients.
Keywords: Health behavior, HIV patients

บทนา
โรคเอดส์ (Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS) นับว่าเป็นโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงคุกคาม
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับประชากรในวัยเจริญพันธุ์ เป็นปัญหาที่
สาคัญปัญหาหนึ่งของทุกประเทศทั่วโลก ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ เกิดการสูญเสียโดยตรงจากค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่ายาและการสูญเสียแรงงาน การสูญเสียทางอ้อม จากการเสียรายได้ที่พึงจะเกิดขึ้น ทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชนและสังคม โดยมีผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ กระจายอยูใ่ นทุกประเทศทั่วโลก
ปัญหาโรคเอดส์ได้อุบัตขิ ึ้นครั้งแรกในประเทศคองโก ทวีปแอฟริกา เมื่อปี พ.ศ. 2521 ต่อมาได้แพร่กระจายเข้าไป
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2524 หลังจากนั้นโรคเอดส์ได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
และร้ อยละ 90 ของผู้ ที่ ติ ดเชื้ ออยู่ ในประเทศก าลั งพั ฒนา [1] ซึ่ งจากการรายงานขององค์ การเอดส์ โลก (UNAIDS)
ปี พ.ศ. 2555 มีประชาชนและเด็กที่ติดเชื้อเอดส์สะสม จานวน 35 ล้านคน ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ 2.1 ล้านคน อัตราความชุก
ของโรค ร้อยละ 0.8 เสียชีวิตแล้ว จานวน 1.7 ล้านคน อัตราความชุกของโรคช่วงอายุ 15 – 24 ปี พบมากที่สุด แบ่งเป็น
เพศชาย ร้อยละ 0.3 และเพศหญิง ร้อยละ 0.5 ในทวีปเอเชีย มีอัตราเพิ่มของผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมดทั่วโลก โดยพบมากในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซียและเวียดนาม [2]
ในประเทศไทย ได้ตรวจพบผู้ป่วยเอดส์ รายแรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นชายไทยรักร่วมเพศ มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็มีการระบาดของเชื้อ เอชไอวี (HIV หรือ Human Immuno - deficiency
Virus) ไปยังประชากรไทยในกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่จากัด ชนชั้น อาชีพ เพศและวัย เนื่องจากเชื้อเอชไอวี สามารถติดต่อกันได้
หลายทาง เช่น เพศสัมพันธ์ เลือด น้าจากช่องคลอด น้าอสุจิ เป็นต้น และบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ บุคคลที่มี
เพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน บุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ ผู้ที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้น [3]
นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายแรก และเสียชีวิตในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศต้องประสบ
ปัญหาจากการแพร่ ระบาดของโรคเอดส์ และปัญหาผลกระทบจากปั ญหาโรคเอดส์ เนื่องจากการแพร่ กระจายของ
โรคเอดส์ ไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงในกลุ่มชายรักร่วมเพศ หรือผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด เท่านัน้ แต่โรคเอดส์ได้แพร่ไปจากผู้ชายที่
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ไปเที่ยวหญิงบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี และนาเชื้อมาติดภรรยาของตน จนกระทั่งถึงทารกในครรภ์ [3] การเข้าสู่สถาบั น
ครอบครัว ทาให้ครอบครัวต้องเพิ่มภาระในการดูแลเอาใจใส่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ บางครอบครัวต้องพบกับการล่ม
สลาย สถานการณ์โรคเอดส์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้
ขณะเดียวกันปัญหาในตัวของผู้ป่วย ยังคงเป็นปัญหาทางสังคมและจิตใจ ที่ต้องรับการบาบัดและการดูแลอย่างใกล้ชิด
ต่อเนื่องจากครอบครัว เพื่อน ญาติ ชุมชนและสังคม
ในปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ แต่มียาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่ม
จานวนของไวรัสเอชไอวีในเซลล์ [4] การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีหลายตัวร่วมกันที่มีประสิทธิภาพเรียกว่า HAART
(Highly Active Antiretroviral Therapy) เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูหรือการรักษาสภาพการทางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
[5] ดังนั้นผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ต้องการการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องตลอด
ชีวติ [6] และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
พฤติกรรมสุขภาพเป็นการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ติดเชื้อ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตามความเชื่อ ทัศนคติ
ความคาดหวัง แรงจูงใจ ค่านิยม การรับรู้ ลักษณะบุคลิกภาพและลักษณะของอุปนิสัยต่าง ๆ ของบุคคลนัน้ จากการศึกษา
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ที่ดารงชีวิตอยูไ่ ด้มากกว่า 7 ปี ของ จามจุรี แซ่ลู่ (2553) [7] อธิบายว่าเมื่อผู้ตดิ เชื้อรับรู้
ว่า การดูแลตนเองสามารถช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึน้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ จะเริ่มแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
โรคและการดูแลตนเอง มีการปรับตัววิถีชวี ิตให้เหมาะสมในเรื่อง การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การนอนหลับ
การปรับจิตใจและจิตวิญญาณ เพื่อสร้างความหวังให้ตนเอง สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ผล
การศึกษาของ Diamond and Buskin (1999) [8] ศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี อธิบายว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ติด
เชื้อและได้รับการรักษาด้วยยาต้ายไวรัส แต่ก็ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การ
มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน และยังคงมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด รวมถึงการมีพฤติกรรมการรับประทานยาต้าน
ไวรัสไม่สม่าเสมอ เนื่องจากเกิดความรู้สึกสับสนเกี่ยวกั บการใช้ยา โดยมีความรู้สึกว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะได้รับการ
รักษา และคิดว่าการรับประทานยาต้านไวรัสนั้น ทาให้ตนเองถูกแปลกแยกออกจากสังคม ซึ่งจากการที่ผู้ติดเชื้อยังคงมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เข้าสู่ระยะการดาเนินของโรคเร็วขึ้น
เกิดการรับเชื้อเพิ่ม เกิดภาวการณ์ด้ือยาต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และทาให้เกิดการแพร่กระจายของ เชื้อโรคไปยัง
บุคคลอื่นมากยิ่งขึน้ [9]
ปัญหาโรคเอดส์ในจังหวัดน่านเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับหลาย ๆ จังหวัดในประเทศ จากข้อมูลสถานการณ์โรคเอดส์
กลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีจานวน
ผู้ ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส์ สะสม จ านวน 4,089 ราย เป็ นเพศชาย 2,766 ราย เพศหญิ ง 1,323 ราย เสี ยชีวิต
1,395 ราย สัดส่วนการป่วยเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากั บ 2:1 ยังคงมีชีวิตอยู่ 2,694 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมด
422 ราย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จานวน 2,272 ราย
สาหรับสิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ จานวน 2,694 ราย พบว่าทุกรายมีหลักประกั น
สุขภาพในการรักษาพยาบาล ครอบคลุม ร้อยละ 100 แต่จากสถิติการนัดติดตาม (Follow up) ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ
ณ โรงพยาบาลน่าน (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ทุกอาเภอ เพื่อให้คาปรึกษา พบว่า ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ
มาตามนัดเป็นประจาและสม่าเสมอ จานวน 2,192 ราย คิดเป็น ร้อยละ 81.37 และไม่เคยมาหรือไปรักษาในสถานพยาบาล
อื่น นอกเขตจังหวัด จานวน 502 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.63 [10] และจากรายงานของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่ าอั ตราการเข้ าถึ งแหล่ งบริ การสุ ขภาพของผู้ ป่ ว ยเอดส์ อยู่ ระดั บต่ าที่ สุ ด
ในภาคเหนือ ในอัตรา 1.63 ครั้งต่อปีต่อคน ประกอบกับรายงานผลการดาเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประจ าปี พ.ศ. 2554 ของส านั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ พบว่าข้ อจ ากั ดในการพั ฒนางาน
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สาธารณสุขของจังหวัดน่าน คือ (1) อัตราการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต่าที่สุดใน
ภาคเหนือ (2) เส้นทางการคมนาคม ที่ยากลาบาก ระยะทาง ที่ห่างไกลจากแหล่งบริการสุขภาพและมีจานวนน้อย [11]
(3) อัตราการกระจายตัวของผู้ป่วย มากที่สุดในภาคเหนือ และจากการศึกษา ของ ขันติชน ปิ่นชัยรัตน์ (2556) [12] เรื่อง
รายงานการสารวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดน่านอธิบายว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อ
เปิดเผยตนเองต่อสาธารณะชน ยังถูกการตีตราจากสังคม เพื่อนบ้านและญาติพ่ีน้องอยู่ ซึ่งทาให้ผู้ติดเชื้อรายอื่นที่รับรู้
ตนเองว่าติดเชื้อไม่เปิดเผยตนเอง ปกปิดตัวเองและไม่ยอมรับสภาพการเจ็บป่วย ทาให้ ตนเองไม่มีพฤติกรรมที่ดีในการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ผู้ติดเชื้อบางรายยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ไม่มีการจัดการกับภาวะอารมณ์ ขาด
การออกกาลังกาย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัด
น่าน ตลอดจนยังสามารถนาผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านการควบคุมโรค
เอดส์ที่จะเข้าใจปัญหาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรและประวัตคิ วามเจ็บป่วยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ยังพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีการรับประทานยาต้านไวรัสไม่
สม่ าเสมอ ไม่มีการออกก าลั งกายอย่างสม่าเสมอ การเลือกรั บประทานอาหารไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดไม่เหมาะสม มีความไม่แน่นอนในชีวิต มีความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจ ไม่มกี ารป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ขณะมีเพศสัมพันธ์ การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดโดยนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ แนวคิดพฤติกรรม
สุขภาพ โดยประเมินจาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ าดื่ ม การดูแลสุขอนามั ยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้ อม
การออกกาลังกาย การนอนหลับพักผ่อน การจัดการกับภาวะอารมณ์ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ ซึ่งแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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กรอบแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง และหน้าที่
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 อาชีพ
1.1.1 อาชีพนักธุรกิจ
1.1.2 อาชีพข้าราชการ
1.1.3 อาชีพตารวจ
1.1.4 อาชีพชาวนา
1.2 สภาพเศรษฐกิจ
1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของเศรษฐี
1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของคนชั้นกลาง
1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของคนชั้นล่าง

2. ด้านครอบครัว
2.1 บทบาท และหน้าที่
2.1.1 พ่อ
2.1.2 แม่
2.1.3 สามี
2.1.4 ภรรยา
2.1.5 ลูก
3. ด้านการศึกษา
3.1 การศึกษาระดับสูง
3.2 การเรียนหลักสูตร
ระยะสั้น

4. ด้านศาสนา
4.1 การนับถือศาสนา
4.2 ความเชื่อ
4.2.1 ความเชื่อเรื่องเวรกรรม
4.2.2 ความเชื่อเรื่องนรก
4.2.3 ความเชื่อเรื่องบุญบาป
4.2.4 ความเชื่อเรื่องดวงชะตา

6. ด้านปัญหาสังคม
6.1 การหย่าร้าง
6.2 การทาแท้ง
6.3 เด็กถูกทอดทิ้ง
6.4 คนในสังคมไม่เปิด
โอกาสให้ผู้อื่นกลับตัว
6.5 กฎหมายที่ล้าสมัย

5. ด้านค่านิยม
5.1 ค่านิยมทั่วไป
5.2 การเลือกคูค่ รอง
5.3 การใช้ชีวติ คู่
5.4 การเลี้ยงดูบุตร
5.5 การยกย่องเพศชายมากกว่าเพศหญิง
5.6 การนิยมวัตถุ
5.7 การนอกใจคู่ครอง
5.8 การเคารพผู้อาวุโส 5.9 การกตัญญู

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ จังหวัดน่าน จานวน 2,272 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่จังหวัดน่าน
จานวน 340 คน

ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ชื่อโรงพยาบาล
น่าน
แม่จริม

จานวนประชากร
1,012

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
151

35

5

บ้านหลวง

26

4

นาน้อย

99

15

ปัว

185

28

ท่าวังผา

252

38

เวียงสา

279

42

ทุ่งช้าง

78

12

เชียงกลาง

99

15

นาหมื่น

84

13

สันติสุข

60

9

บ่อเกลือ

20

3

สองแคว

34

5

9

1
340

เฉลิมพระเกียรติ
รวม

2,272

หมายเหตุ: อาเภอภูเพียง มีโรงพยาบาลประจาอาเภอ แต่เปิดบริการเฉพาะ OPD ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รับบริการที่
โรงพยาบาลน่าน
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2555)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และแนว
คาถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีเนื้อหาและประเด็นข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลลักษณะพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อชี้ให้เห็ นถึง
พื้นฐานของกลุ่ มตั วอย่างที่ อาจจะเป็ นเงื่อนไขในการวิจั ย ได้ แก่ เพศ อายุ นั บถื อศาสนา ส าเร็ จการศึกษาขั้ นสู งสุ ด
อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัวท่านโดยเฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ ระบบหลักประกันสุขภาพที่
ใช้อยูใ่ นปัจจุบัน
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ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัตคิ วามเจ็บป่วย ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ การวินจิ ฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี เพราะ
ระยะเวลาที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี ตนเองติดเชื้อเอชไอวีจากใคร การรักษาครั้งแรกที่ไหน และ การได้รับยาต้านเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย ข้อคาถาม (1) พฤติกรรม
การบริโภคอาหารและน้าดื่ม (2) การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม (3) การออกกาลังกาย (4) การนอน
หลับพักผ่อน (5) การจัดการกับภาวะอารมณ์ (6) การหลีกเลี่ยงพฤติ กรรมเสี่ยง และ (7) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
โดยพิจารณาในแต่ละข้อคาถามที่เลือกตอบ ดังนี้
1. ข้อคาถามเชิงบวก โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1) ทาเป็นประจา หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทาเป็นประจาสม่าเสมอ โดยให้คะแนนคาตอบ 3 คะแนน
2) ทาเป็นบางครั้ง หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทาเป็นบางครั้ง โดยให้คะแนน คาตอบ 2 คะแนน
3) ไม่เคยทา หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่เคยทา โดยให้คะแนนคาตอบ 1 คะแนน
เกณฑ์การแปรผลคะแนน โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนช่วง
คะแนน
1.00 – 1.66
1.67 – 2.34
2.35 – 3.00

=

3–1
3

= 0.67

ระดับความเห็น
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี

2. ข้อคาถามเชิงลบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1) ไม่เคยทา หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทาเป็นประจาสม่าเสมอ โดยให้คะแนนคาตอบ 1 คะแนน
2) ทาเป็นบางครั้ง หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทาเป็นบางครั้ง โดยให้คะแนนคาตอบ 2 คะแนน
3) ทาเป็นประจา หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่เคยทา โดยให้คะแนนคาตอบ 3 คะแนน
เกณฑ์การแปรผลคะแนน โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด

=

จำนวนช่วง
คะแนน
1.00 – 1.66
1.67 – 2.34
2.35– 3.00

3–1
3

= 0.67

ระดับความเห็น
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในผู้ติดเชื้อเอชไอวี สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่หลีกเลี่ยงอัตราการ
ป่วยและเสียชีวติ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นข้อคาถามปลายเปิด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม มาวิเคราะห์ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเจ็บป่วย พฤติกรรมสุขภาพ ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ร้อยละ และการแปรผลค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและรายด้านของคาถาม
2. ความสัมพันธ์ของข้อมูลใช้สถิตวิ ิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อ จานวน 7 ประเด็น ได้แก่ (1) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และน้ าดื่ ม (2) พฤติ กรรมการดู แ ลสุ ขอนามั ย ส่ ว นบุ คคลและสภาวะแวดล้ อ ม (3) พฤติ กรรมการออกก าลั ง กาย
(4) พฤติกรรมการนอนหลั บพั กผ่ อน (5) พฤติกรรมการจั ดการกั บภาวะอารมณ์ (6) การหลี กเลี่ ยงพฤติกรรมเสี่ ยง
และ (7) พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ผลการศึกษา ดังนี้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้าดื่ม ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ซึ่งวัดระดับจากประเด็น
คาถามที่ผู้วจิ ัยกาหนดไว้ ได้แก่ ดื่มน้าสะอาด อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เช่น
ข้าว ถั่ว เนื้อสัตว์ ไข่ ปลา ผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 3 มื้อ และชอบรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ผัก ปลา และผลไม้
เพื่อสะดวกต่อการขับถ่ายและป้องกันอาการท้องอืด สาหรับการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรือ อาหารดิบและอาหาร
ประเภทหมักดอง เช่น ผักกาดดอง ปลาส้ม ปลาร้า เป็นพฤติกรรมการรับประทานเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ซึ่งวัด
ระดับจากประเด็นคาถามที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ ได้แก่ การดูแลเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่มห่มต่าง ๆ ให้สะอาด ด้วย
การทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ ในที่อยู่อาศัยมีการจัดสภาพแวดล้อมบ้านเรือนให้สะอาด น่าอยู่ เพื่อให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ไม่มกี ลิ่นเหม็นหรืออับชื้น และไม่มแี หล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นาโรคต่าง ๆ บริเวณที่อยูอ่ าศัย เช่น หนู ยุง แมลงวัน
เป็นต้น ทั้งนี้มีการทาความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้าและถูสบู่ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สระผมอย่างสม่าเสมอ แปรง
ฟันและลิน้ ในตอนเช้าและก่อนนอน ทุกวัน
พฤติกรรมการออกกาลังกาย ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งวัดระดับจากประเด็นคาถามที่
ผู้วิจัยกาหนดไว้ ได้แก่ การออกกาลังกายไม่สม่าเสมอและไม่ค่อยมีเวลาในการออกกาลังกาย เนื่องจากต้องทางานเป็น
ประจาทุกวัน และคิดว่าการทางานเป็นการออกกาลังกาย จึงมีการออกกาลังกายเป็นบางครั้งในวันที่ว่างจากงานประจา
ทั้งนี้การออกกาลังกายในแต่ละครั้งก็ไม่มกี ารเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพราะคิดว่าการออกกาลังกายแต่ละครั้งก็มี
การเตรียมความพร้อมของร่างกายอยูแ่ ล้ว และไม่มกี ารเลือกประเภทก่อนการออกกาลังกาย
พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งวัดระดับจากประเด็นคาถาม
ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการนอนดึก และถ้านอนไม่หลับ จะอ่านหนังสือ ฟังเพลง สวดมนต์หรือนั่งสมาธิ
เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ติดเชื้อพยายามจะทาจิตใจให้สบายและคิดว่าไหน ๆ ก็เป็นผู้ติดเชื้อไปแล้ว ไม่คิดมาก เมื่อมี
เวลาก็จะพักผ่อน และเมื่อเกิดอาการอ่อนเพลียจะพยายามพักผ่อน ไม่ฝืนทางานที่ต้องออกแรงมาก ๆ
พฤติกรรมด้านการจัดการกับภาวะอารมณ์ ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งวัดระดับจาก
ประเด็นคาถามที่ผู้วจิ ัยกาหนดไว้ ได้แก่ การยึดหลักศาสนา สวดมนต์ ภาวนา ฝึกสมาธิ เข้าโบสถ์ หรือทาละหมาด เพื่อลด
ความวิตกกังวล มีการสร้างความหวังให้กับตนเอง ด้วยการมองโลกในแง่ดี มีความมุ่งมานะ พยามยามแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นด้วยตนเองอย่างถูกต้อง มีเหตุผล ในด้านการมองภาพลักษณ์ตนเอง ไม่คิดเปรียบเทียบตนเองกับคนที่ดีกว่า แต่จะ
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มองคนที่ยากลาบากกว่า หรือยากจนกว่า ทั้งนี้การระบายข้อคับข้องใจและความวิตกกังวลต่าง ๆ กับบุคคลที่ไว้วางใจนัน้
ผู้ติดเชื้อจะพูดระบายความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลกับคนใกล้ชิด เช่น กับญาติพ่นี อ้ ง สามีหรือภรรยา เท่านัน้
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยูใ่ นระดับดี ซึ่งวัดระดับจากประเด็นคาถามที่ผู้วิจัย
กาหนดไว้ ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการมีเพศสัมพันธ์
กับคนรักหรือคนอื่น ๆ จะให้เขาใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง สาหรับการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา
เบียร์และไวน์ และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเช่น ชาและกาแฟ เป็นพฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดั บดี ซึ่งวัดระดับจากประเด็ น
คาถามที่ผู้วจิ ัยกาหนดไว้ ได้แก่ การสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย อยูส่ ม่าเสมอ สนใจข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับ
โรคเอดส์จากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพของตนเอง เมื่อไปพบแพทย์
ตามนัดทุกครั้งจะสอบถามแพทย์หรือพยาบาลผู้ให้การรักษาเกี่ยวกับอาการป่วย ทุกครั้ง เพื่อให้ตนเองสบายใจและหาย
ป่วยจากโรค พร้อมทั้งมีการรับประทานยาต้านไวรัสตามที่แพทย์แนะนาอย่างสม่าเสมอ สาหรับการซื้อยามารับประทาน
เอง ในเวลาที่ตนเองเจ็บป่วยหรือไม่สบาย พบว่า เป็นพฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
ความสัมพันธ์ลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมสุขภาพ
พบว่า (1) เพศ อายุ รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (2) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการจัดการกับภาวะอารมณ์
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
พฤติกรรมสุขภาพเป็นการปฏิบัติหรือการแสดงออกของผู้ตดิ เชื้อในการกระทาหรืองดเว้นการกระทาในสิ่งที่มีผล
ต่อสุขภาพของตนเอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันโรค โดยอาศัยความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ ความ
เข้าใจ ความคาดหวัง ค่านิยม การรับรู้ และการปฏิบัตติ นทางด้านสุขภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้คุณภาพชีวติ ที่ดี ดังนี้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้าดื่ม เป็นพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติอยูใ่ นระดับดี เนื่องจากการปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหาร การสร้างลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหาร และการเลือกอาหารที่รับประทานให้เหมาะสมกั บ
ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส การเป็นมะเร็งและผลข้างเคียงจากการ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ยาเคมีบาบัดและการฉายรังสี รวมทั้งปัญหาจิตใจและสังคมที่ทาให้ผู้ติดเชื้อมีความผิดปกติของ
ระบบทางเดินอาหาร โดยพบว่าอาการสาคัญต่าง ๆ ของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและที่สาคัญ คือ อุจจาระร่วงเรื้อรัง
อาการเจ็บที่ปากและลิน้ กลืนลาบาก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เลือดออกในทางเดินอาหาร ท้องผูก ฯลฯ อาการเหล่านี้จะ
ปรากฏในระยะใดของโรคก็ได้ และจะพบบ่อยมากขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อก้าวสู่ระยะการเป็นผู้ป่วยเต็มขั้น การมีไข้หรือการติด
เชื้อทาให้สูญเสียสารอาหารในร่างกายไปมาก ทาให้ร่างกายต้องการโปรตีนและแคลอรี่มากขึน้ แต่อาการท้องเดิน ไม่อยาก
อาหาร มักเป็นอุปสรรคต่อความต้องการของร่างกาย และภาวะซึมเศร้าอาจทาให้ความอยากอาหารและน้าลดลง ส่งผล
ทาให้ผู้ติดเชื้อมีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี ดังนั้นผู้ติดเชื้อต้องได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ โดยเฉพาะสารอาหารประเภทโปรตีน
และพลังงาน เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารประเภท
หมักดอง ในกรณีผู้ติดเชื้อที่ปัญหาในการเคี้ยวหรือกลืนลาบาก ควรหลีกเลี่ ยงอาหารที่แข็ง ย่อยยาก หรือเคี้ยวลาบาก
อาหารที่มีรสจัดเพราะจะทาให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารมาก นอกจากนี้ผู้ตดิ เชื้อควรมีการประเมินภาวะโภชนาการของ
ตนว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยการชั่งน้าหนักอย่างสม่าเสมอ

Proceedings
1714

พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม เป็นพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี เพราะ
ผู้ติดเชื้อคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจากโรคฉวยโอกาส ได้ง่าย จึงมีการดูแลสุขอนามัยของตนเอง ด้วยการ
(1) การดูแลทาความสะอาดร่างกายทุกวัน โดยการอาบน้าหรือเช็ดตัว อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง (2) การดูแลเส้นผม ด้วยการ
ทาความสะอาดเส้นผมด้วยน้าสบู่ที่มีฤทธิ์อ่อน และไม่ควรทาความสะอาดผมทุกวันหรือบ่อยเกินไป เพื่อป้องกันการเกิด
หนังศีรษะแห้งและลดการหลุดร่วงของเส้นผม (3) รักษาความสะอาดของช่องปาก โดยแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
หลังจากตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอน และบ้วนปากหลังจากรับประทานอาหารทุกมื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่อง
ปาก ด้วยการใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม เพื่อลดการเกิดบาดแผล และใช้ยาสีฟัน ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ (Fluoride)
ในปริมาณน้อย อีกทั้งรักษาริมฝีปากให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอด้วยการใช้ลิปปาล์มหรือปิโตรเลี ยมเจล และควรไปพบทันตแพทย์
เพื่อตรวจสภาพฟันทุก ๆ 3 เดือน (4) ดูแลเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ตลอดจนเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ให้สะอาด เพื่อป้องกันการ
เกิดอาการแพ้ อาการคัน หรือการเกิดเชื้อลุกลามที่ผิวหนัง และ (5) หลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะโรค
ติดเชื้อต่าง ๆ เพราะผู้ติดเชื้อมีภูมิต้านทานโรคต่าอยู่แล้ว จึงมีโอกาสรับเชื้อจากผู้อื่นได้งา่ ย
พฤติกรรมการดูแลสภาวะแวดล้อม ผู้ติดเชื้อมีการควบคุมสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่น ควัน อากาศที่เป็นพิษ
สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค เช่น ยุง หนู และมีการจัดสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาด
อยู่เสมอ พักอาศัยในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ ได้ในที่อยูอ่ าศัย เช่น การหกล้ม ตกบันได เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการมีร่องรอย หรือบาดแผลที่ผิวหนัง ซึ่งจะเป็นผลทา
ให้มีการติดเชื้ออื่น ๆ เพิ่มมากขึน้
พฤติ กรรมการหลี กเลี่ ยงพฤติ ก รรมเสี่ ยง เป็ นสิ่ งที่ ส าคั ญอย่ างยิ่ งต่ อตั วเอง ผู้ ติ ดเชื้ อได้ หลี กเลี่ ยงการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ สาหรับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่ องดื่มที่มี
สารคาเฟอีน เป็นพฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ผู้ตดิ เชื้อเกิดการติดเชื้อมากขึ้น
และเกิดภาวะสุขภาพที่ไม่ดี ได้แก่ (1) หลีกเลี่ยงการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์และไวน์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะ
ส่งผลให้การทางานของระบบภูมิคุ้มกันลดลง และเกิดการทาลายตับมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเร่งกระบวนการในการ
ทาลายฤทธิ์ของยา อีกทั้งยังทาให้ประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสลดลง ส่งผลทาให้ผู้ติดเชื้อ มีการดาเนินของโรคเป็นไป
อย่างรวดเร็วมากขึ้น และเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่ายขึ้น (2) หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่มีสารหลายชนิดที่มี
ผลต่อสุขภาพ ได้แก่ นิโคตินที่มีผลต่อหลอดเลือด และน้ามันทาร์ที่มีผลต่อเยื่อบุทางเดินหายใจและถุงลมปอด ส่งผลทาให้
ผู้ติดเชื้อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเสื่อมสมรรถภาพของปอดและการติดเชื้อได้ง่าย เช่น เกิดภาวะปอดอักเสบ เกิดการ
ติ ด เชื้ อ นิ ว โมซี ส ทิ ส (Pneumocystis) และเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การคั่ ง ของลมในปอด (Pulmonary emphysema) และ
(3) หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันทั้งกับบุคคลทั่วไป บุคคลที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีด หรือบุคคลที่ติดเชื้อ และ
ควรใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่น และป้องกันการรับเชื้อ
เพิ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวี ในร่างกายและทาให้เกิดการดื้อต่อยาต้านไวรัสตามมา
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ผู้ติดเชื้อสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย อยู่สม่าเสมอ สนใจข่าวสาร
ความรู้ และการดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสุขภาพเป็นความตระหนักและความเอาใจใส่ต่อ
สุขภาพของบุคคลโดยเลือกสรรพสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมให้ เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง ดังนั้นความรับผิดชอบต่อ
สุ ขภาพจึ งเป็ นสิ่ งส าคั ญอย่างยิ่งที่ ผู้ ติดเชื้ อ ควรจะปฏิบัติอย่างเคร่ งครั ด เพื่อให้ ตนเองสามารถด ารงอยู่กั บโรคได้
ซึ่งประกอบด้วย (1) การรับประทานยาต้านไวรัส ผู้ติดเชื้อ ควรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส เช่น วิธีการรับประทานยา และผลข้างเคียงจากการได้รับยา พร้อมกันนี้ผู้ติดเชื้อ ควรรับประทานยาต้านไวรัสอย่าง
สม่าเสมอ ตรงเวลา และต่อเนื่อง เพราะหากผู้ติดเชื้อ มีการรับประทานยาไม่ถูกต้องหรือหยุดยาเอง จะส่งผลทาให้เกิดการ
ล้มเหลวจากการรักษา และทาให้เกิดการดื้อยาตามมา นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อจาเป็นต้องสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจาก
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การได้รับยาต้านไวรัสหรืออาการแพ้จากยาต้านไวรัสได้ และติดตามประสิทธิภาพของการรักษาอย่างสม่าเสมอด้วยการมา
ตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง (2) การสังเกตอาการผิดปกติ และดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ผู้ติดเชื้อควรมีการสังเกต
อาการผิดปกติของร่างกาย อาการและอาการแสดงของโรค การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อฉวยโอกาส รวมถึง
ผลข้างเคียงจากการได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ได้อย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะยาบางชนิดมีผลข้างเคียงต่อการรักษาที่ได้รับอยู่ (3) การจัดการกับ
อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเอดส์และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้ติดเชื้อควรมีการจัดการกับอาการกับ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึน้ ในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายโดยเร็ว
ทั้งนี้การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ผู้ติดเชื้อยังปฏิบัติ และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ดังนี้
1. พฤติกรรมการออกกาลังกาย เนื่องจากผู้ติดเชื้อออกกาลังกายไม่สม่าเสมอ ไม่สามารถเลือกประเภทการ
ออกกาลังกายตามสภาพร่างกาย ไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกกาลังกายและไม่ได้ออกกาลังกาย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
มาจากสภาวะของสภาพร่างกายที่อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดท้อง ปวดศีรษะ ไอ หายใจหอบเหนื่อย
คลื่นไส้ อาเจียน หรือบางครั้งมีภาวะเหงื่อออกมา
2. พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน เนื่องจากผู้ติดเชื้อจะมีอาการนอนไม่หลับ ที่เกิดจากความผิดปกติของ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเกิดจากปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า หรืออาจเกิดจาก
อาการข้างเคียงของยาที่รับประทาน แต่ในบางครั้งผู้ติดเชื้อพยายามหลีกเลี่ยงการนอนดึก และถ้านอนไม่หลับ จะอ่าน
หนังสือ ฟังเพลง สวดมนต์หรือนัง่ สมาธิ เนื่องจากความเครียด ความทุกข์ทรมานใจเกิดขึน้
3. พฤติกรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ พบว่า ผู้ติดเชื้อมีความวิตกกังวล ซึมเศร้า บางรายถูกปฏิเสธจาก
ครอบครัวและสังคม เนื่องจากปัญหาความเครียดทางอารมณ์ในผู้ติดเชื้อ ที่เกิดจากความเจ็บป่วยทางกายจากการป่วยเป็น
โรคทีร่ ักษาไม่หาย เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ รู้สกึ ว่าตนเป็นโรคที่นา่ รังเกียจ คนทั่วไปไม่กล้าติดต่อ ต้องถูกแยก ทาให้ผู้ตดิ เชื้อ
มีอารมณ์โกรธ วิตกกังวล และมีความรู้สกึ กลัว

ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลหรือองค์กรสาธารณะต่าง ๆ ที่ทางานด้านส่งเสริมและการป้องกันโรคเอดส์ ควรหากลยุ ทธ์หรือ
วิธีการในการสร้างความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดังนี้
2. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ติดเชื้อที่ไม่เปิดเผยตนเองและไม่ได้รับยาต้านไวรัส ให้ได้รับการเข้าถึงยา
ต้านไวรัสทุกราย ทั้งที่ปรากฏอาการของโรค (Symptomatic HIV) และไม่ปรากฏอาการของโรค (Non - symptomatic HIV)
3. ควรตระหนักถึงความสาคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส การดูแลผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสใน
บทบาทของการให้บริการสุขภาพ
4. ควรแนะนาให้ผู้ติดเชื้อทราบถึงการออกกาลั งกายที่ สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกั บ สภาพร่างกาย
โดยเฉพาะในผู้ติดเชื้อที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนเพลียหรือในช่วงที่มีภาวะแทรกซ้อน
5. ควรอธิบายให้ผู้ตดิ เชื้อเข้าใจว่า การพูดระบายความทุกข์ใจและความวิตกกังวลกับบุคคลที่ไว้วางใจ
6. ควรอธิ บายให้ ผู้ ติดเชื้อเข้ าใจถึ งประโยชน์จากการนอนหลั บและการแก้ ไขปั ญหาการนอนไม่หลั บ ด้ วย
การทาสมาธิ สวดมนต์ ไหว้พระ หางานอดิเรกทา หรือหาหนังสือมาอ่าน เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากภาวะความเครียด
หรือวิตกกังวล
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การศึก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น โดยใช้ ก ระบวนการวิจั ย เป็ น ฐานในการจั ด การเรียน
การสอนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
The local wisdom study by using research-based-learning for students of
bachelor degree of education program in Lampang Rajabhat University
ดวงจันทร์ แก้วกงพาน1*
Duangjan Kaewkongpan1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 119 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินโครงร่างงานวิจั ย
2) แบบสังเกตการทางานกลุ่ม 3) แบบประเมินการนาเสนอผลงานวิจัย 4) แบบประเมินเล่มสมบูรณ์ของงานวิจัย
5) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น ฐานและ
6) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาต่างๆในท้องถิ่น มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความตั้งใจ และ
แสวงหาค าตอบ ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อ่ื น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับ
มากที่สุด
คาสาคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กระบวนการวิจัยเป็นฐาน, การจัดการเรียนการสอน
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Abstract
The research aimed to study 1) to study local wisdom by research –based-learning for students of bachelor
degree of education program in Lampang Rajabhat University 2) to study opinions by using research –basedlearning for students of bachelor degree of education program in Lampang Rajabhat University and 3) to study
satisfaction of local wisdom using by research –based-learning for students of bachelor degree of education program
in Lampang Rajabhat University. Students were selected by purposive random sampling. The samples were 119 of
3thyear students enrolled into local wisdom course. The research instruments were about processing in research –
based learning; 1) research proposal evaluation form 2) behavior observation form 3) research presentation evaluation
form 4) complete research evaluation form5) questionnaire about opinions by research –based-learning and 6)
satisfaction questionnaire about teaching management by using research – based learning . Result of the study stated
the students firmly understood with local wisdom, feel excitement in learning, concentrated and seek for answers,
and accepted and listen the opinions from others. About the student opinion about research – based-learning in
attitude were in most level showed the mean score in all contents was 4 . 2 8 and the satisfaction on teaching
management by using research – based learning in attitude were in most level showed mean score in all contents
was 4.27.
Keywords: Local wisdom, Research – Based-Learning, learning and teaching
บทนา
การจัดการเรียนการสอนทีมผี ู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher - centered)ในอดีตที่ผ่านมานัน้ ไม่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ในการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็ นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศู น ย์ ก ลาง (Leamer - centered, Student - centered หรื อ Child -centered)โดยมี ห ลั ก การว่ า กระบวนการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง รวมทั้งให้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมการเรียนที่ใช้
การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning : RBL) เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการการค้นคว้า พัฒนาการ
คิดวิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาความรู้ อาจารย์ผู้สอนจานวนมากที่ความสนใจกับวิธีการสอนแบบนี้เนื่องจาก
สามารถนาไปใช้ได้ทุกรายวิชาในหลายระดับการศึกษา [1] ดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า การเรียนการสอนปัจจุบันต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุดหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวิธีการเรียนการสอนแบบ
อาศัยวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้เป็นวิธีการสอนที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยวิธีการกาหนดประเด็น
ปั ญ หา หั ว ข้ อ เนื้ อ หามาแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น [2] สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษา ระบุ ไ ว้ ว่ า
กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้ความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ เป็นการ
พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามใฝ่ รู้ ใฝ่ เ รี ย น สามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า
กระบวนการวิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา24 (5) ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้” [3]

Proceedings
1719

การจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัยหรือใช้วจิ ัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ดังที่ ทิศนา แขมมณี
ได้นิยามไว้วา่ เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่หรือคาตอบ
ที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการดาเนินสืบค้น พิสูจน์ทดสอบ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล [4] สอดคล้องกับ จุฑา ธรรมชาติ ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็ น ฐาน
หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ครูและผู้เรียนใช้การวิจัยในการแสวงหาความรูห้ รือแก้ปัญหา และในขณะเดียวกัน
ครูและผู้เรียนก็ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามศาสตร์หรือสาระการเรียนรู้นั้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
การเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ กาหนดไว้ตามหลักสูตร [5] นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารันต์กล่าวไว้ว่า การ
เรียนการสอนโดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีหลักการในการจัดการ
เรียน ประการแรกเป็นแนวคิดพื้นฐานเปลี่ยนแนวคิดจากการเรียนรู้โดยผู้เรียน ฟังหรือตอบให้ถูกเป็นผู้เรียนสอบถาม
และแสวงหาคาตอบด้วยตนเอง ประการที่สอง เป็นเป้าหมาย เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรู้ โดยการจา-ทา- ใช้ เป็น
การคิด-ค้นแสวงหา ประการที่สาม เป็นวิธีสอน เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรู้โดยการบรรยายเป็นการให้คาปรึกษา
และประการสุดท้ายเป็นบทบาทผู้สอนเปลี่ยนจากบทบาทผู้สอนจากการเป็นผู้ปฏิบัตเิ องเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ปฏิบัตจิ ริง [6] อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ ลัดดา ภูเ่ กียรติ กล่าวไว้วา่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้วิจัย
เป็นฐาน ประกอบด้วย แบบแรกเป็นแบบใช้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรี ยนการสอน แบบที่สองเป็นแบบให้
ผู้เรียนร่วมทาโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัย แบบที่สามเป็นแบบให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัย และ
แบบที่ส่เี ป็นแบบใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน [7]
จากความสาคัญการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนให้ ทันยุคทันสมัยและสร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยให้คาแนะนา
ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัตจิ ริง ผ่านกระบวนการโดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตจิ ริงและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ ยังฝึกทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
2. เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็น เกี่ย วกับการศึกษาภู มิปัญญาท้อ งถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็ น ฐานส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น ทั้งหมดจานวน 116 คน นักศึกษาสาขาวิชาเคมี จานวน 15 คน สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 35 คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 69 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบประเมินโครงร่างงานวิจัยการศึกษาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นฐาน ประกอบด้วย
หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่
1.1 ชื่อเรื่อง รายการประเมินได้แก่ ตรงประเด็นปัญหาการวิจัย ชัดเจนไม่คลุมเครือ กระทัดรัดบอกทิศ
ทางการวิจัย ไม่ยาวเกินไป และมีตัวแปรต้นตามครบถ้วน
1.2 ที่มาความสาคัญของปัญหาการวิจัย รายการประเมินได้แก่ แสดงให้เห็นถึงความจาเป็นชี้ปัญหา
ชี้ผลที่เกิดจากปัญหานี้ มีข้อมูลสนับสนุน ถ้าแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
1.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รายการประเมินได้แก่ ความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องที่วิจัย มี
ความครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกลุ่มข้อมูล มีความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้องของเนื้อหา การเรียบ
เรียงอย่างมีระบบ มีการสรุปนาไปสู่กรอบแนวคิดการวิจัย
1.4 วัตถุประสงค์ รายการประเมินได้แก่ สอดคล้องกับชื่อเรื่อง มีความชัดเจนว่าจะศึกษาอะไรบ้าง มีตัว
แปรตามที่วัดได้จริง ครอบคลุมทุกปัญหาการวิจัย และนาไปสู่การออกแบบการวิจัยได้
1.5 สมมติฐานการวิจัย รายการประเมินได้แก่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร กาหนดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสามารถทดสอบได้
1.6 คาสาคัญ รายการประเมินได้แก่ ชัดเจนง่ายต่อการสืบค้น กระชับ สั้น ได้ความหมายเป็นตัวแทนของ
เรื่องวิจัย และแฝงอยู่ในหัวข้อวิจัยหรือในเนื้อหา
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ รายการประเมินได้แก่ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ควรให้คานิยามสอดคล้องกับเรื่องที่
ทาวิจัย และเป็นนิยามเชิงปฎิบัตกิ าร
1.8 ระเบี ย บวิ ธีวิจั ย รายการประเมิน ได้ แก่ เลือ กวิธีวิจั ย เหมาะสม อธิ บายขั้ น ตอนการวิจั ย ได้ ชัดเจน
มีขั้นตอนการวิจัยครบสาหรับแต่ละวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ การรวบรวมข้อมูลนาเสนออย่าง
เป็นระบบ (มีความเป็นไปได้ความเหมาะสม) การวิเคราะห์ข้อมูล (เลือกสถิติเหมาะสม สามารถตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยถ้ามี) และการมองเห็นภาพของคาตอบ
1.9 กิจกรรมวิจัย/แผนการวิจัยข้อจากัดในการวิจัย / ขอบเขตการวิจัย รายการประเมินได้แก่ ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม เหมาะสมกับระยะเวลา เหมาะสมเป็นไปได้ ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ กลุ่มตัว อย่าง ตัวแปร
ประเด็นที่ศึกษา มีความชัดเจน และช่วยให้ผู้อา่ นเห็นภาพของงานวิจัยชัดเจนขึน้
1.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย รายการประเมินได้แก่ ควรครอบคลุมว่าเป็นประโยชน์แก่
ใครบ้าง ความชัดเจนว่าเป็นประโยชน์อะไร และพิจารณาประโยชน์ด้านต่างๆ วิชาการปฎิบัติ องค์ความรู้
2. แบบสังเกตการทางานกลุ่ม ได้แก่ การประเมินการทางาน การแสดงความคิดเห็นภายในกลุม่ และระหว่าง
กลุ่ม การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบการมอบหมายงาน
3. แบบประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยการศึกษาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ได้แก่
ความพร้อมในการนาเสนอข้อมูล การสื่อสารในการนาเสนอข้อมูล รูปแบบในการนาเสนอข้อมูล การเตรียมพร้อมของ
ผู้นาเสนอข้อมูล และการตอบคาถามข้อมูลหากมีขอ้ มูล
4. แบบประเมินเล่มสมบูรณ์ของงานวิจัยการศึกษาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ได้แก่
ความครบถ้วนของเนื้อหา ความสวยงาม ความถูกต้องของรูปแบบการทารูปเล่ม
5. แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ได้แก่
รายการคาถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการศึกษาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น จานวนทั้งหมด 20 รายการ
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6. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
สาหรับ ได้แก่ รายการคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นฐาน ได้แก่ ด้านวิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 15 รายการ ด้านผู้สอน 5 รายการ และด้าน
การวัดประเมินผลการเรียนการสอน มีทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้ง 3 ด้าน 25 รายการ
วิธีการเก็บข้อมูล
1. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน เพื่อลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตัวเองหรือ
ชุมชนใกล้เคียง
2. นาข้อมูลที่ได้จากภูมิปัญญาต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาศึกษาและวางแผนออกแบบโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐาน
3. นักศึกษาเขียนโครงร่างงานวิจัยการศึกษาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
4. นักศึกษาลงมือปฏิบัตกิ ารการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานตามแผนงานวิจัยที่
แต่ละกลุ่มได้วางแผนไว้
5. นาเสนอความก้าวหน้างานวิจัยและผลของงานวิจัยที่ได้ศึกษา
6. ประเมินเล่มสมบูรณ์ของงานวิจัยการศึกษาภูมปิ ัญญาท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และ
ถ่ายทอดความรู้โดยการจัดนิทรรศการการนาเสนอโปสเตอร์งานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตกิ ารบรรยาย (Descriptive Statistics) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
Multi-method Evaluation [8]
เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.79 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80 - 2.59 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60 - 3.39 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40 - 4.19 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20 - 5.00 หมายถึง

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ผลการวิจัย
ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น ฐานส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เครื่ องมือวิจัยทั้งหมด4 ชนิด ได้แก่ แบบประเมินโครง
ร่ า งงานวิ จั ย แบบสั ง เกตการณ์ ท างานกลุ่ ม แบบน าเสนอความก้ า วหน้ า และผลงานวิ จั ย และแบบประเมิ น
เล่มสมบูรณ์ของงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาจากการศึกษาภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง
สามารถน าข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ มาศึ ก ษาค้ น คว้ า และออกแบบวางแผนด าเนิ น การโดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น ฐาน
เพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หานั้น ๆ นั ก ศึก ษามีก ารวางแผนการด าเนิน งานวิจั ย เป็ น ไปตามแผนการด าเนิน งานที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
อีกทั้งนักศึกษามีความกระตือรือร้น ในการเรียนการสอนการแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ มีความสามัคคีในกลุ่ม ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของคนอื่น นอกจากนี้ยังกระบวนการโดยใช้วิจัยเป็นฐานยังพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาต้องนาเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและผลงานวิจัยซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาได้ ลงมือปฏิบัติจริง
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ทุกขั้นตอน และการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจและนาความรู้ดังกล่าวเผยแพร่สู่ชุมชนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานยังช่ว ยให้
นักศึกษาได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับภูมปิ ัญญาต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนเอง
ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
ลาดับที่
1. ศึกษาภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น

2. เขียนโครงร่าง
งานวิจัย

3. วางแผนออกแบบ
ดาเนินงานวิจัย

4. นาเสนอ
ความก้าวหน้าและ
ผลงานวิจัย

5. จัดนิทรรศการ
นาเสนอโปสเตอร์
งานวิจัยและเล่มวิจัย
สมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนการสอน
- นักศึกษาแต่ละลงพืน้ ทีเ่ พื่อศึกษาและเก็บข้อมูล
ภูมิปัญญาต่างๆในท้องถิ่น
- นักศึกษาสืบค้นและสัมภาษณ์ข้อมูลจากภูมิปญ
ั ญา
จากปราชญ์ชาวบ้าน

ผลการดาเนินกิจกรรม
- นักศึกษามีความรูใ้ นเรื่องภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นของตนเองหรือท้องถิ่นใกล้เคียง
- นักศึกษาดาเนินรวบรวมข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอัดวีดีโอการลง
พืน้ ที่เพื่อนาเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน
- นั ก ศึก ษาเขียนโครงร่า งงานวิจัย โดยการน าข้อมูล - นักศึกษามีความรูเ้ กี่ยวกับภูมิปัญญาต่างๆ
เกี่ยวกับ ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่น ที่ได้จากการลงพื้น ที่ แ ละ ในท้องถิ่น
สอบถามข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน
- ตรวจสอบความรู้ ความเชื่อภูมปิ ัญญา
- นักศึกษานาเสนอโครงร่างงานวิจัยให้อาจารย์ผู้สอน ต่างๆในท้องถิ่นโดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน
- ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขโครงร่างงานวิจัย
- ประเมินโครงร่างงานวิจัย
- วางแผนออกแบบงานวิจัยโดยนาความรู้เกี่ยวกับภูมิ - ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปญ
ั ญาโดยใช้
ปัญญาต่างๆในท้องถิ่น
กระบวนการเป็นฐาน
- ดาเนินการทาวิจัยเพื่อตรวจสอบและหาคาตอบ
- สามารถอธิบาย ตรวจสอบภูมิปัญญา
- สังเกตการทางานกลุ่ม
ท้องถิ่นโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
- สืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อให้สามารถนาความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์มาอธิบายภูมิปัญญาต่างๆใน
ท้องถิ่นได้
- นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้างานวิจัยและนาเสนอ - นักศึกษาทราบถึงวิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยให้กับอาจารย์ผู้สอน
เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
- ประเมินการนาเสนอความก้าวหน้าและผลงานวิจัย อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
- เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคในการทาวิจัย
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล
และปรึกษาหารือจากอาจารย์ผู้สอน หรือขอ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากปราชญ์ชาวบ้าน
- นักศึกษานาเสนอโปสเตอร์งานวิจัยเกี่ยวกับภูมิ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอความรูจ้ ากภูมิ
ปัญญาต่างๆในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ปัญญาต่างๆในท้องถิ่นให้กับผูอ้ ่นื ได้รับทราบ
เพื่อหาคาตอบ
และยังสามารถนาความรูภ้ ูมิปัญญาต่างๆใน
- นักศึกษาส่งเล่มสมบูรณ์งานวิจัย
ท้องถิ่นนากลับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
- ประเมินการนาเสนอโปสเตอร์ และเล่มวิจัยสมบูรณ์ ในท้องถิ่นนั้นๆ
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
รายการ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค่าเฉลี่ยคะแนน
รวม

xˉ

S.D

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ชีววิทยา

เคมี

ค่าเฉลี่ยคะแนน
รวม

xˉ

S.D

ค่าเฉลี่ยคะแนน
รวม

xˉ

S.D

1. ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ก่อน การนามา
บูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

3.87

0.77

3.83

0.71

3.67

0.82

2. ข้าพเจ้ามีความรูค้ วามเข้าใจภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น หลัง การนามา
บูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

4.30

0.63

4.17

0.57

4.07

0.71

3. ข้าพเจ้าได้ทราบถึงภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่ไม่เคยทราบข้อมูลมา
ก่อน

4.10

0.83

4.03

0.89

3.87

0.52

4. ข้าพเจ้าได้นาความรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นมาบูรณาการโดยใช้ 4.35
วิจัยเป็นฐานและสามารถหาคาตอบได้

0.56

4.30

0.68

4.27

0.59

5. จากการใช้วิจัยเป็นฐานทาให้ข้าพเจ้ามีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

4.41

0.63

4.09

0.61

4.27

0.46

6. ข้าพเจ้าสามารถนาความรู้ที่ได้จากกระบวนการโดยใช้วิจัยเป็น
ฐานไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆ ได้
7. ข้าพเจ้ามีมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีเกี่ยวกับการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

4.42

0.60

4.26

0.56

4.27

0.59

4.48

0.61

4.14

0.61

4.20

0.68

8. กระบวนการโดยใช้วิจัยเป็นฐานทาให้ข้าพเจ้ามีทกั ษะการ
แก้ปญ
ั หา

4.42

0.58

4.23

0.59

4.33

0.82

9. กระบวนการโดยใช้วิจัยเป็นฐานทาให้สามารถสร้างองค์ความรู้ 4.36
ด้วยตนเอง

0.57

4.20

0.58

4.40

0.74

10. การเรียนรู้โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน มี
รูปแบบที่น่าสนใจ น่าเรียนรู้

4.36

0.69

4.31

0.58

4.07

0.46

11. ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่
ที่หลากหลาย

4.43

0.63

4.23

0.55

3.87

0.74

4.23

0.65

4.47

12. ข้าพเจ้าได้รู้จักการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ

4.45

0.58

0.64

13. การเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ โดยใช้วิจัยเป็นฐานทาให้
ข้าพเจ้าได้ฝึกการทางานเป็นทีมมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย

4.48

0.63

4.17

0.66

4.33

0.49

14. กระบวนการโดยใช้วิจัยเป็นฐานทาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การฝึก
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

4.45

0.58

4.30

0.58

4.20

0.68
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รายการ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค่าเฉลี่ยคะแนน
รวม

xˉ

S.D

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ชีววิทยา

เคมี

ค่าเฉลี่ยคะแนน
รวม

xˉ

S.D

ค่าเฉลี่ยคะแนน
รวม

xˉ

15. ข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างผลงานจากการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

4.48

0.63

4.31

0.63

16. ข้าพเจ้าสามารถนาความรู้ที่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวันได้

4.41

0.63

4.20

0.59

4.47

0.74

17. ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของตนเอง หรือ 4.51
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

0.56

4.29

0.71

4.20

0.56

18. ข้าพเจ้ามีความอยากรู้อยากเห็น และค้นหาคาตอบเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน

4.49

0.61

4.09

0.61

4.40

0.51

19. ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง จากการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน

4.55

0.89

4.23

0.60

4.27

0.71

20. ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากขึน้

4.51

0.59

4.31

0.59

4.07

0.60

4.43

0.55

4.20

0.42

4.20

0.38

รวม

4.27

S.D
0.71

รวมทุกสาขาวิชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45

ความคิดเห็นเกี่ย วกั บการการศึกษาภู มิปัญญาท้อ งถิ่นโดยใช้ก ระบวนการวิจัย เป็นฐานสาหรั บนัก ศึก ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.43 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55
สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยามี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 4.20 ค่ า เฉลี่ ย รวมส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.42
และสาขาวิชาเคมีมคี ่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.20 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
รายการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

xˉ
1. ด้านวิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอน
4.42
1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษาบรรลุ 4.20
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้
4.26
นักศึกษาเกิดความรูค้ วามเข้าใจเนื้อหาสาระและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้มากขึน้

สาขาวิชา
ชีววิทยา
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

สาขาวิชา
เคมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

xˉ

S.D

xˉ

S.D

0.36
0.56

4.32
4.11

0.35
0.63

4.23
4.00

0.37
0.01

0.59

4.29

0.57

4.13

0.64

S.D

Proceedings
1725

รายการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

xˉ

S.D

สาขาวิชา
ชีววิทยา
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

สาขาวิชา
เคมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

xˉ

S.D

xˉ

S.D

1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มกี ารแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม
1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
1.6 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
แก้ไขปัญหาและหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ
1.7 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้พัฒนาความคิดได้อภิปรายซักภามและกล้าแสดง
ความคิดเห็น
1.8 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
กล้าแสดงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
1.9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง
1.10 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการค้นคว้า
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
1.11 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะการประสานงานกับผู้อื่น

4.54

0.58

4.46

0.61

4.27

0.60

4.38

0.57

4.31

0.63

4.20

0.78

4.41

0.58

4.31

0.63

4.27

0.60

4.39

0.57

4.40

0.60

4.27

0.70

4.42

0.55

4.49

0.51

4.20

0.56

4.35

0.51

4.23

0.60

4.27

0.60

4.48

0.53

4.43

0.61

4.67

0.49

4.38

0.60

4.43

0.50

4.20

0.67

4.54

0.58

4.14

0.55

4.07

0.57

1.12 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีการวางแผนและการบริหารเวลาจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
1.13 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความสามัคคีระหว่างกลุ่มและภายในกลุม่
1.14 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.15 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีความคิดสร้างสรรค์
2. ด้านผู้สอน
2.1 ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า
2.2 ผู้สอนมีความรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้เนื้อหาวิชา

4.48

0.56

4.17

0.70

4.20

0.56

4.46

0.61

4.34

0.54

4.20

0.67

4.55

0,56

4.29

0.57

4.27

0.59

4.46

0.58

4.40

0.55

4.27

0.59

4.29
4.22
4.29

0.56
0.64
0.71

4.23
4.20
4.23

0.52
0.58
0.65

4.10
4.20
4.13

0.60
0.67
0.73

Proceedings
1726

รายการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

xˉ
2.3 ผู้สอนอธิบายและชี้แจงความเข้าใจเมื่อ
นักศึกษาเกิดความสงสัยในเนื้อหาวิชา
2.4 ผู้สอนมีความเป็นกันเองให้คาแนะนาและรับฟัง
ความคิดเห็น
2.5 ผู้สอนมีกลวิธีสอนเพื่อให้เข้าใจในเนือ้ หาวิชา
3. ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
3.1 มีเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
3.2 มีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน
3.3 นักศึกษามีสว่ นร่วมและแสดงความคิดเห็นใน
การประเมิน
3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักศึกษานาไปพัฒนา
ตนเอง
3.5 การประเมินผลการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
รวม
รวมทุกสาขาวิชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26

S.D

สาขาวิชา
ชีววิทยา
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

สาขาวิชา
เคมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม

xˉ

S.D

xˉ

S.D

4.30

0.65

4.14

0.69

3.87

0.64

4.33

0.70

4.34

0.64

4.20

0.78

4.30
4.42
4.39
4.43

0.65
0.46
0,60
0.56

4.26
4.20
4.17
4.06

0.61
0.54
0.57
0.64

4.07
3.80
3.87
3.80

0.70
0.46
0.56
0.56

4.36

0.59

4.17

0.66

3.87

0.74

4.45

0.53

4.34

0.64

3.87

0.74

4.48

0.53

4.26

0.66

4.20

0.67

4.40

0.04

4.28

0.37

4.14

0.38

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ
4.42 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.36 สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.32 ค่าเฉลี่ย
รวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 และสาขาวิชาเคมีมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.23ค่าเฉลี่ยรวมส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ด้านผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.29
ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 สาขาวิชาชีววิทยามีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.23 ค่าเฉลี่ยรวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 และสาขาวิชาเคมีมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.10ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.60 และด้านการวัดและประเมินผลการสอน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.42 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 สาขาวิชาชีววิทยามีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ
4.20 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 และสาขาวิชาเคมีมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.80 ค่าเฉลี่ย
รวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.46
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สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น ฐานในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ในการศึกษาภูมิปัญญาต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เมื่อนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ
จริงและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะทาให้ นักศึกษามีความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ อีกทัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษายังได้ทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับภูมปิ ัญญาในท้องถิ่นของตนเอง
และสามารถน าความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ม าเป็ น ตั ว อธิ บ ายโดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น ฐาน ดั ง งานวิ จั ย
ของอรพรรณ บุราณรักษ์ ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผลการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผลงานวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหารของสานักวิชาศึกษาทั่วไป ใน
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นการสอน [9] ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานทาให้นักศึกษามีความสามัคคี และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้นักศึก ษามีทัก ษะต่าง ๆ อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญญา ทักษะการคิด และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ย น
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ตามลาดับดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีค่าคะเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 สาขาวิชาเคมีค่า
คะเฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 4.20และสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาค่ า คะเฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 4.20 ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน พบว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีค่าคะเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.40 สาขาวิชาชีววิทยาค่าคะเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.28 และสาขาวิชาเคมีมีค่าคะเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.14 ดังที่
งานวิจัยของปราโมช พรหมขันธ์ ทาการวิจัยการพัฒนาความสามารถของครูด้า นการออกแบบสร้างนวัต กรรม
การศึ ก ษาโดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐาน ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) กระบวนการพั ฒ นาความสามารถของครู ด้ า น
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการออกแบบกาหนด
พัฒนา ขั้นการนาไปทดลองใช้ และขั้นประเมินผล โดยมีใบงานที่เป็นภาระงานเพื่อกาหนดกิจกรรม จานวน 16 ใบงาน
2) ครู ป ระเมิ น ตนเองด้ า นความสามารถในการออกแบบและสร้ า งนวั ต กรรมการศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลางถึงมาก 3) ครูมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 4) ผลสะท้อนคิดการเรียนรู้
ของครู พบว่ า ครู ส่ ว นใหญ่ ค าดหวั ง ที่ จ ะมี ค วามสามารถในการผลิ ต เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนด้ ว ยตนเอง
[10] นอกจากนี้ ศิริชัย เพชรรั ก ษ์ ทาการวิจั ย การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นจากประสบการณ์ จ ริ ง โดยใช้ก ระบวนการวิ จั ย
เป็นฐาน รายวิชา ปท 2209202 เศรษฐกิจชุมชน ผลว่าวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตทาง
การเรี ย น นั ก ศึก ษาเข้ า ชั้น เรี ย นอย่า งสม่ าเสมอ นั ก ศึก ษามีค วามตั้ง ใจเรี ย น มีค วามสนใจ มีค วามกระตือ รือ ร้ น
ในการเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมการสอนโดยเฉพาะการทางานกลุ่ม 2) ผลการวิเคราะห์จากบันทึก
ทางการเรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการวิจั ย อย่ า งดี และสามารถน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ใ ช้
ในการลงเก็บข้อมูลภาคสนามได้ 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน พบว่า
ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษา
ส่วนมากสอบผ่านทุกคน [11] จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงผลของการใช้กระบวนการวิจัย
เป็นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอีกทั้งผู้เรียนยังสามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองเกิด
การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกและสืบค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้คาตอบ ทาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลายหลากทั้ง
เนื้อหาความรูแ้ ละกระบวนการซึ่งได้มาของความรู้นั้น เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตและในอาชีพต่อไป
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ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
University student’s satisfaction about teaching and learning qualities science
in daily life course, Faculty of science Lampang Rajabhat University
ชิสาพัชร์ ชูทอง1*
Chisapath Choothong1*
บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏลาปาง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา
ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้
เท่ากับ 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นครู การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 4.28 (0.75) ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเป็นครูมีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุดและด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี, คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

Abstract
This research aimed to conclusion the satisfaction of university student about teaching and learning
Qualities in Science in Daily Life Course in Faculty of Science, Lampang Rajabhat University. Research populations
were university students who studied in science in daily life course, semester 2 in academic year 2017.and 205
samples were enrolled. Instrument was the satisfaction according to the Internal quality assurance manual (year
2014) from Office of the Higher Education Commission that divided into 4 dimensions; Self Actualization for Teachers,
Learning management Activities, Measurement and Evaluation of Learning, and Learning Supports. Descriptive
statistic was used to gathering the mean and standard deviation and level of the satisfaction. The result mention
that the mean of total satisfaction was 4.28 (0.75), was in highlevel. Focusing in each dimension found that “Self
Actualization for Teachers” dimension had highest mean score and measurement and evaluation of learning
dimension had lowest mean score.
Keywords: University student’s satisfaction, Teaching and learning qualities
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บทนา
การจัดการเรียนการสอนมีความสาคัญต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จะเห็นได้ว่า หากครูผู้สอนออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี และผู้เรียนได้มีส่วนร่วมนั้นจะส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรีย นเป็นอย่างมาก ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจในการเรียน
2) ครูหรือผู้สอนที่ต้องมีความรู้ดี มีความเข้าใจในผู้เรียน มีกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้ และ 3) สิ่งแวดล้อมต้องเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ สภาพของห้องเรียนที่น่าเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน 4) อุปกรณ์
การศึกษาหรือเครื่องมือที่ครูนามาใช้ประกอบการสอน จะช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดข้อเท็จจริง ทักษะต่างๆ ได้เป็น
อย่างดีและจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัส อย่างหลากหลาย ช่วยดึงความสนใจแก่ผู้เรียน 5) วินัย เป็นเครื่องมือ
ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความเรียบร้อย และมีความสุขช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย และส่งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 6) การวัดและการประเมินผลการศึกษา จะช่วยให้เห็นความก้าวหน้า
ของผู้เรียนได้อย่างแน่ชัดทาให้สามารถปรับปรุงผลการเรียนทั้งรายบุคคลและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี [1] การเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาเป็นอีกหนึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกปฏิบัตจิ ริง
และมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามที่วัฒนาพร ระงับทุกข์ ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ วิธีการสาคัญที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตา่ ง ๆ
ที่เป็นที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์น้ี เพราะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ให้ ค วามส าคั ญ กั บผู้ เรี ย น ส่ ง เสริ ม ชี้แ นะให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก ค้ น คว้า เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เรี ย นในเรื่อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถ ความชอบ และความต้องการของผู้เรียน และเป็นแนวทางที่ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็น แนวทางที่ไดรับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างได้ ผลจริง [2] การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึก ษาในรอบแรก [3] ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เกิดการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมมากขึ้น “มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
เพื่อ ช่ว ยให้ ค นในท้ อ งถิ่ น รู้ เท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง การผลิ ต บั ณ ฑิต ดั ง กล่ า วจะต้ อ งให้ มีจ านวนและคุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ ซึ่งการได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณภาพ จาเป็นต้องอาศัย การจัดการเรียน
การสอนที่ดีในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ รายวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาพื้นฐาน ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องใช้เป็นพื้นฐานความรู้ในแขนงวิชาหรือสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ รายวิชาพื้นฐานเป็นรายวิชา
ลงทะเบียนในระหว่างทีน่ ักศึกษาศึกษาอยู่ในชัน้ ปีที่ 1 และชัน้ ปีที่ 2 ซึ่งรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวันเป็นอีกหนึ่ง
ในรายวิ ช าพื้ น ฐานที่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางทุ ก สาขาวิ ชาต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย นในช่ ว งระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยได้กาหนด ซึ่งรายวิชานี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาที่มุ่นเน้นให้การเรียนการสอนเกิดคุณภาพตามศักยภาพ
ของผู้เรียนและพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยต้องการศึกษา
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ความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการหลักสูตรให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียน
และทาให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามพึง พอใจของนั ก ศึก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิชาวิท ยาศาสตร์ ใ น
ชีวติ ประจาวันอย่างมากที่สุด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ชีวติ ประจาวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางอยูใ่ นระดับดี

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ย นี้ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 - 2 ที่ ศึ ก ษาในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 420 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รใจตอบแบบประเมิ น ความพึง พอใจของผู้ เ รี ย นต่อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ผ่านทางระบบออนไลน์จานวนทั้งสิ้น
205 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินออนไลน์ เรื่อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประกอบด้วย 4 ด้าน
ใหญ่ [3] คือ
1) ความเป็นครู
5
ข้อ
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8
ข้อ
3) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
5
ข้อ
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
ข้อ
โดยที่แบบประเมิน นักศึกษาสามารถเลือกประเมินได้ 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
และตอบไม่ได้ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน มีดังต่อไปนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
ตอบไม่ได้
0
คะแนน
คะแนนที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย นามาวิเคราะห์ ทางสถิติ นาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน จาแนกเป็นรายข้อและรายด้าน
ข้อคาถาม
Mean
1. ด้านความเป็นครู
4.41 (0.69)
พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีของผู้สอน
4.44 (0.69)
ความตัง้ ใจและความกระตือรือร้นในการสอน
4.41 (0.69)
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.26 (0.71)
ความรับผิดชอบต่อการสอน
4.54 (0.67)
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4.41 (0.71)
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.29 (0.73)
การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4.13 (0.74)
การสื่อสารความคาดหวังในการเรียนรู้ไปยังนักศึกษา
4.29 (0.74)
การให้ข้อมูล ชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4.34 (0.73)
ความยืดหยุ่นและความหลากหลายของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.29 (0.77)
การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาทั้งในนอกห้องเรียน
4.30 (0.73)
การยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษา
4.39 (0.75)
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
4.28 (0.71)
การสรุปเชื่อ มโยงความสั มพั นธ์ ระหว่า งวิชาที่ เรีย นกั บวิชาที่เกี่ย วข้ องและการนาไปประยุ ก ต์ 4.36 (0.69)
ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
4.14 (0.81)
การกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้แก่นักศึกษา 4.23 (0.70)
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้
4.06 (0.93)
การใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.19 (0.72)
การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
4.11 (0.79)
การประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตของการเรียนรู้
4.11 (0.93)
4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.25 (0.76)
การช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้
4.26 (0.74)
คุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการสอน
4.29 (0.78)
ความหลากหลายของสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้สอน
4.26 (0.81)
ความทันสมัยของสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้สอน
4.27 (0.74)
ความเพียงพอของหนังสือ ตารา หรือสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
4.17 (0.76)
รวม
4.28 (0.75)
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวันในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (0.75) เมื่อจาแนกเป็น
รายด้านพบว่า ด้านความเป็นครู เป็นด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งข้อประเมินเรื่องความรับผิดชอบต่อ
การสอน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.54 (0.67) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นด้านที่นักศึกษา
มีความพึงพอใจน้อยที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (0.81) ซึ่งข้อประเมินเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
นั ก ศึก ษาในการก าหนดเกณฑ์ม าตรฐานการประเมิน ผลการเรี ย นรู้ มีค ะแนนเฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ 4.06 (0.93)
ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึก ษาต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกันมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 (0.73) และ 4.25 (0.76) ตามลาดับ
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แผนภูมทิ ี่ 1 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาในรูปแบบร้อยละโดยจาแนกเป็นรายด้าน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่โดดเด่น ได้แก่ การยอมรับ ความสามารถและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษา การสรุป
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาที่เกี่ยวข้องและการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการให้ขอ้ มูล
ชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (0.75), 4.34 (0.73) และ 4.36 (0.69) ตามลาดับ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่โดดเด่น ได้แก่ คุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการสอน ความทันสมัยของสื่อ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่ใช้สอน และการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.29 (0.78), 4.27 (0.74) และ 4.26 (0.74) ตามลาดับ
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สรุปผลและอธิปรายผล
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวันในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (0.75) ซึ่งผลการวิจัยมีความใกล้เคียงกับผลการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชาปฏิบัติการหลักชีววิทยา ที่ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดชั้น เรียนกระบวนวิชาปฏิบัติการหลักชีววิทยามากที่สุด คือ ด้านการ
ปฏิบัตงิ านของอาจารย์ผู้สอน อยูใ่ นระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 [4] ซึ่งผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยทางการพยาบาล ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ที่ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนวิชา
วิจัยทางการพยาบาลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.31, SD = 0.23) [5]
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ชีวติ ประจาวัน จาแนกรายด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจรายด้านแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมาก ความพึงพอใจรายด้านแต่
ละด้าน มีความใกล้เคียงกับผลการวิจัยอื่นๆ ได้แก่ การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา LSC 305 การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ ที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ดี ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ที่ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ (ด้านความเป็นครู) มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสื่อประกอบการสอน
ตามล าดั บ [6] ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการจั ด การเรี ย นการสอนของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพานิชกรรม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิง เทรา
ที่พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงระดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลิกภาพของ
ครูผู้สอน ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน [7] และผลการวิจัยนี้ยังคงสอดคล้ องกั บ
การวิ จั ย การเรี ย นการสอนในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ด้านเนื้อหาการเรียน นิสิตให้ความพึง
พอใจเป็นอย่างมากต่อการที่ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนไปแหล่งอื่น ๆ ได้ดี [8]
โดยนอกจากนั้นผลการวิจัยนี้มคี วามแตกต่างกับผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี อ่
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 ทั้ง 5
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1.ด้านรายวิชาในหลักสูตร 2.ด้านวิธีการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ด้านผู้สอน 4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ 5.ด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน [9] และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 ทั้ง 5 ด้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ที่ผลการศึกษาขัดแย้งกันเนื่องจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวันเป็นรายวิชาพื้นฐาน แต่หลักสูตร
สถิตเิ ป็นรายวิชาหลักในหลักสูตรที่มียากทางวิชาการมากกว่า ทั้งในด้านเชิงเนื้อหาและปัจจัยอื่น ๆ จึงทาให้ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัย พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวันในระดับมากที่สุด ในการวิจัยครั้งต่อไปควรพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์นักศึกษาในหลาย ๆ ระยะ ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลัง
เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก
Guidelines for development of recreation at Rajamangala University of
Technology Lanna Tak
แจ่มใส จันทร์กลาง1* ธวัชชัย ปัญญาติ๊บ1 และ เทวฤทธิ์ ละมูล3
Chamsai Chanklang1* ,Tawatchai Panyatip1 and Dhevariddhi Lamool3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจและค้นหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
นันทนาการ สาหรับนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศณียบัตรชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่เรียนวิชานันทนาการ
(01-620-001) จานวน 89 คน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสาเร็จ รูป สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้ แ ก่
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชานันทนาการ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในด้านเนื้อหาหลักสูตร ( =4.67) ด้านอาจารย์ผู้สอน ( =4.78) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ( =4.67) และด้านการ
วัดผลประเมินผล ( =4.77) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ในระดับ
มาก ( =3.71) แนวทางการจัดการเรียนการสอน คือ (1) อาจารย์ควรทบทวนเนื้อหาที่สอน และศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ
ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ (2) อาจารย์ควรมีเทคนิคการสอนโดยใช้ส่อื การสอน จาพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อเร้า
ความสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้งา่ ยขึน้ (3) ควรมีสถานที่เรียนให้พอเหมาะกับจานวนนักศึกษา
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน, นันทนาการ

Abstract
The purposes of this research were to find out and survey the satisfaction of Guidelines for Development of Recreation.
The population of this research were 89 students who study the Recreation course (01-620-001) at Rajamangala University
of Technology Lanna Tak. The instruments used for collecting data were questionnaires, analyzed by frequency percentage
and standardization. Research finding that students satisfied with the Recreation course all the most 5 level as follows;
curriculum contents ( =4.67), lecturer ( =4.78), learning activities ( =4.67) and evaluating ( =4.77) except the Resources for
teaching was level 4 ( =3.71). The guidelines for Development of Recreation should be; (1) Lecturer should be repeat and up
-date on current acknowledgement. (2) Lecturer should has a new technology to stimulate help and support students ‘s
learning. (3) It should be enough study place for student.
Keywords: Guidelines for Development, Recreation
1 สาขาพลศึกษาและนันทนาการ
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บทนา
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ วิธีการสาคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสาคัญกับผู้ เรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากปรัชญา
การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว
ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542)
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนี้ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้มคี วามรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อ
การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่ งแนวความคิดแบบผู้เรียนเป็นสาคัญจะยึดหลักการศึกษาแบบความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็น
สาคัญ ผู้เรียนแต่ละคนมีคุณค่าสมควรได้รับความเชื่อถือไว้วางใจแนวทางนี้จึงเป็นแนวทางที่จะผลักดันผู้เรียนให้บรรลุ
ศักยภาพของตน โดยส่งเสริมความคิดของผู้เรียนและอานวยความสะดวกให้ได้พั ฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างจากการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการ (01-620-001)
ในมหาวิทยาลัยโดยเป็นหลักสูตรบัง คับพื้นฐาน ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกคณะต้องเรียนด้วย
เหตุที่ว่านันทนาการเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดความสมดุลย์ในชีวิตกับการทางาน การพักผ่อน
ความรัก และความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Butler, 1959) ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าร่วมในนันทนาการและเวลาว่างมี
ความสาคัญต่อความเจริญงอกงามทั้งหมดของบุคคล และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพชีวิต (Coleman & IsoAhola, 1993; London, Crandall & Seals, 1997) และสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพื่อพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการที่จะหล่อหลอมนิสิต นักศึกษาให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในทุกด้านนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน ซึ่งการเรียนการสอนตลอดช่วง
ระยะเวลาที่เรียนอยู่โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสถาบัน รวมทั้ง
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ทางตรงในการทางานร่วมกับผู้อ่นื
ทาให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะทางสังคม การควบคุมอารมณ์ การพัฒนาร่างกายและจิตใจ (นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์,
2549; มนัส นิลสวัสดิ์ , 2547)
นอกจากนี้นันทนาการยังช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน ส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้ในด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และลักษณะนิสัย สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภ าพ มี แ รงจู ง ใจใฝ่สัม ฤทธิ์ มี ค่ า นิย มที่ ดี มี เหตุ ผ ลเชิง จริ ยธรรม มี ค วามเข้ าใจในพฤติกรรมของมนุษย์
มีสุขภาพและสมรรถภาพดี และตลอดจนมีความคาดหวังในอนาคต (สมบัติ กาญจนกิจ , 2548; จรวยพร ธรนินทร์,
2533) ด้วยความสาคัญของนันทนาการดังกล่าวในสถาบันการศึกษาทุกระดับของไทย จึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าว โดยสอดคล้องกับนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ได้
เล็งเห็นความสาคัญ ของนันทนาการที่จะใช้ในการช่วยพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต โดยจะเห็นได้จากการ
ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2550-2554; 2555-2559) บริบทที่ว่า “นันทนาการ
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้คนในสังคมทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาการใช้
เวลาว่าง (leisure education) และการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ และประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจา
จนเป็นวิถีชีวิต”
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อย่างไรก็ตามความพึงพอใจในการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อวิชาต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็น สิ่งสาคัญและ
จาเป็นของการที่จะเรียนรู้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพราะเป็นความรู้สึก ความนึกคิด หรือความคิดเห็นของแต่ละ
บุคคลที่ชอบหรือไม่ชอบ หรือพึงพอใจ ในด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้
ด้านการวัดผลและการประเมินผล ย่อมจะแตกต่างกันไปตามการรับรู้ของแต่ละคน พฤติกรรมต่อการปฏิบัตกิ ิจกรรมที่
ทาให้ เกิ ด ความเจริ ญงอกงามในทุ กด้ า นของแต่ละบุ คคลอาจเป็ น ทางบวก หรือ ทางด้ า นลบของพฤติก รรม นั้น ๆ
ต่อกิจกรรมที่กระทาที่ปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล
(วนิสา นิรมาณ, 2545 ; ทิพยา นิลดี, 2553)
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วจิ ัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชานันทนาการสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา ตาก ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ เพื่อจะได้นามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในวิชานันทนาการให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อสารวจความพึงพอใจที่มีตอ่ การเรียนการสอนวิชานันทนาการสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก
2. เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
แนวคิดความพึงพอใจในการเรียน
ความหมายของความพึงพอใจในการเรียน
ความพึงพอใจในการเรียนรู้มีความจาเป็นและสาคัญมากในวิชานันทนาการ เพราะธรรมชาติของการเรียนรู้
วิชานันทนาการนั้น ต้องใช้ความพึงพอใจเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนรู้ เนื้อ หา ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ผู้เรียนเกิดทัศนะคติ
ที่ดี และ ซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
วนิสา นิรมาณ (2545 : 67) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบต่อกิจกรรมที่
กระทา ที่ปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการทากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล
ทัศนีย์ สิงห์เจริญ (2544 : 52) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ในทางที่ดีของนักเรียนที่มตี ่อการเรียนการสอน ความรู้สึกที่เกิดจากการที่ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเรียนเช่นสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เนื้อหาวิชาที่
ได้รับจากการเรียนซึ่งทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบความสาเร็จในการเรียนได้
อุบลลักษณ์ ไชยชนะ (2543 : 36) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติที่
เป็นไปตามความคาดหวังที่จะทาให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ได้ยิ่งขึ้น
ทรงสมร คชเลิศ (2543 : 12) ได้สรุปความพึงพอใจว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สกึ และทัศนคติ
ของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล
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สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความนึกคิด หรือความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่ชอบหรือพึง
พอใจ ในด้ า นเนื้อ หา ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ด้ า นสื่อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการวั ด ผลและการ
ประเมินผล ย่อมจะแตกต่างกันไปตามการรับรู้ของแต่ละคนพฤติกรรมต่อการปฏิบัติกิจกรรมที่ทาให้เกิดความเจริญ
งอกงามในทุกด้านของแต่ละบุคคลอาจเป็นทางบวก หรือทางด้านลบของพฤติกรรมนัน้ ๆ
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
การเรียนการสอนวิชานันทนาการ
1.ด้านเนื้อหาหลักสูตร
2.ด้านอาจารย์ผู้สอน
3.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4.ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
5.ด้านการวัดผลประเมินผล

 สถานภาพ
 หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
นันทนาการ

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจั ยครั้ งนี้เป็ นการวิจั ยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และด าเนินการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey
Study) โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชานันทนาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใน 4 ขั้นตอนการวิจัย
ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ เอกสาร ตารา และทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบ
การศึกษา โดยการประมวลแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนและออกแบบวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้างการวางแผนและออกแบบการวิจัย วิธีการสร้างแบบสอบถามและวิธีการสร้าง
แบบทดสอบและวิเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องมือวิจัย ตามหลักการทางสถิตแิ ละทฤษฏี โดยที่ปรึกษางานวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดในปลายภาคเรียนที่ 1/2560 หลังจากการเรียนการ
สอนจบสิ้น และทาประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูล ตามหลักทฤษฏีที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอผลวิจัยเบื้องต้นต่อผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการ
จัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการเผยแพร่ นาเสนอผลงานวิจัยทางสื่อ
สิ่งพิมพ์และนาเสนอในที่ประชุมทางวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ที่เรียนวิชานันทนาการ (01-620-001) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์
และใช้แบบสอบถามจานวน 89 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชานัน ทนาการ เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ตามแบบลิ เคอร์ ท (Likert’s Scales)
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งครอบคลุมความพึงพอใจใน 5 ด้านของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
จานวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหา
หลักสูตร 2) ด้านอาจารย์ผู้สอน 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และ
5) ด้านการวัดผลประเมินผล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด 1 ข้อ
โดยในส่วนที่ 2 ได้กาหนดค่าน้าหนักประจาช่องเพื่อหาค่าดังนี้
5
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
4
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
มาก
3
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
2
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
น้อย
1
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ (Criteria Reference) หาค่าเฉลี่ยเมื่อทาการ
วิเคราะห์แปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ในแปลความหมายดังนี้ (ภัทรียา อินทร์สุวรรณ.2547 : 39)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS for Windows ในการค านวณหาค่ า ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประกอบไปด้วย
1. ใช้สถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive statistics) การจาแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage)
หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และ ความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการทั้ง 5 ด้าน
2. ข้ อ มู ล การสนทนากลุ่ม การสั ม ภาษณ์ วิ เคราะห์โ ดยการจ าแนกประเภทข้อ มูล (Typological Analysis)
การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytical Induction) และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการพรรณา (Analytical Description)
3. การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จานวน
78 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.65 และเพศหญิง จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35
2. ข้อมูลด้านแผนกวิชา/สาขา ของผู้กรอกแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีจานวน 89 คน
โดยเรียงลาดับ แผนกวิชา/สาขา จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปวช./ม.6) ปี 2 ภาคปกติ จานวน 38คน
คิดเป็นร้อยละ 38.20 สาขาการช่างกลโรงงาน (ปวช./ม.6) ปี 2 ภาคปกติ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 สาขาวิชา
ช่างยนต์ (ม.6) ปี 2 ภาคปกติ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ด้านพบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านเนื้อหาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(xˉ =4.67 , S.D.=.376 )นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการในด้านผู้สอน โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.78 , S.D.=.476) นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด (xˉ =4.67, S.D.= .544)นักศึกษามีความพึง พอใจในการ
จัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.71 ,
S.D.=.614 ) นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านการวัดประเมินผล โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.77, S.D.= .506 รายละเอียดแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 ด้านเนื้อหาหลักสูตร แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้าน
เนื้อหาหลักสูตร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .376
ระดับความพึง
หัวข้อการประเมิน
S.D.
xˉ
พอใจ
1. เนือ้ หาวิชาสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
4.07
.255
มาก
2. เนือ้ หาวิชาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผูเ้ รียน
4.74
.574
มากที่สุด
3. เนือ้ หาวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่เรียน
4.74
.436
มากที่สุด
4. เนือ้ หาวิชาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
4.85
.358
มากที่สุด
5. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม
4.93
.255
มากที่สุด
รวม
4.67
.376
มากที่สุด
ตารางที่ 2 ด้านอาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านผู้สอน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .476
ระดับความพึง
หัวข้อการประเมิน
S.D.
xˉ
พอใจ
1. ผู้สอนแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม
4.81
.389
มากที่สุด
2. ผู้สอนมีความตรงต่อเวลา
4.70
.630
มากที่สุด
3. ผู้สอนมีความตั้งใจเข้าสอนอย่างสม่าเสมอ
4.58
.723
มากที่สุด
4. ผู้สอนมีทักษะในการอธิบายเนือ้ หาสาระให้เข้าใจง่าย
4.73
.492
มากที่สุด
5. ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
4.74
.574
มากที่สุด
6. ผู้สอนมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถในหัวข้อที่สอน
4.88
.386
มากที่สุด
7. ผู้สอนสามารถยกตัวอย่างการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เห็นภาพ
4.90
.374
มากที่สุด
อย่างชัดเจน
8. ผู้สอนตอบคาถามได้อย่างชัดเจน
4.63
.700
มากที่สุด
9. ผู้สอนสอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา
4.93
.255
มากที่สุด
10. ผู้สอนเลือกกิจกรรมในห้องเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
4.94
.234
มากที่สุด
กับบทเรียน
รวม
4.78
.476
มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้ าน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .544
หัวข้อการประเมิน

xˉ

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

1. การแบ่งเวลาในส่วนของการบรรยายและการทากิจกรรมบูรณาการมี
ความเหมาะสม
2. จานวนบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษา

4.74

.574

มากทีส่ ุด

4.63

.611

มากที่สุด

4.77

.543

มากที่สุด

4.86

.462

มากที่สุด

4.37

.529

มาก

4.67

.544

มากที่สุด

3. บทเรียนที่นามาใช้เชื่อมโยงเนือ้ หากับกิจกรรมบูรณาการมีความ
เหมาะสม
4. ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนสนับสนุนให้มีการค้นคว้าจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
5. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
รวม

ตารางที่ 4 ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการใน
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .614
ระดับความพึง
หัวข้อการประเมิน
S.D.
xˉ
พอใจ
1. สภาพของห้องเรียนมีความเหมาะสม
3.26
.594
ปานกลาง
2. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
3.86
.765
มาก
3. เพื่อความสะดวกในการทากิจกรรมกลุ่ม โต๊ะเรียนควรเคลือ่ นย้าย ไป
4.58
.655
มากที่สุด
มาได้
4. โต๊ะและเก้าอีม้ ีจานวนพอเพียง
3.67
.655
มาก
5. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนองานมีความเหมาะสม
3.20
.398
ปานกลาง
รวม
3.71
.614
มาก
ตารางที่ 5 ด้านการวัดผลประเมินผลนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านการวัด
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.77 และมีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .506
หัวข้อการประเมิน

xˉ

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

1. การแบ่งสัดส่วนของคะแนนจากงานและกิจกรรม : คะแนนสอบกลาง
ภาค : คะแนนปลายภาค เป็น 35 : 30 : 35 มีความเหมาะสม
2. คะแนนจิตพิสัย (20%) มีความเหมาะสม

4.63

.716

มากที่สุด

4.92

.273

มากที่สุด

3. การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการทางานของกลุม่ มี
ความเหมาะสม
4. การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์มีความเหมาะสม

4.74

.487

มากที่สุด

4.80

.546

มากที่สุด

4.77

.506

มากที่สุด

รวม
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สรุปผลและอธิปรายผล
1. พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด สาหรับผลการพิจารณา เปนรายดาน
เรียงลาดับจากมากไปหานอย คือ ดานอาจารย์ผู้สอน มีค าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานการวัดผลประเมินผล ดาน
เนื้อหาหลักสูตรและด้านกิจกรรมการเรียนการสอนเท่ากัน และดานปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ตามลาดับ
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
3 ขอแรก คือ ผู้สอนเลือกกิจกรรมในห้องเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทเรียน ผู้สอนสอดแทรกการมี
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และผู้สอนสามารถยกตัวอย่างการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เห็นภาพอย่างชัด เจน
รองลงมาคือ ผู้สอนมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถในหัวข้อที่สอน ผู้สอนแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม ผู้สอน
กระตุน้ ให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนมีทักษะในการอธิบายเนื้อหาสาระให้เข้าใจง่าย ผู้สอน
มีความตรงต่อเวลา ผู้สอนตอบคาถามได้อย่างชัดเจน ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นมีค าต่าสุดคือ ผู้สอนมีความตั้งใจ
เข้าสอนอย่างสม่าเสมอ ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต อดานอาจารย ผู สอน อยู ใน
ระดับสูง ทั้งนีเ้ พราะอาจารยมีความตั้งใจมุงมั่นตอการถายทอดความรูอาจารยใหความสนใจและเปนกันเองกับผู เรียน
อาจารยทาใหผูเรียนสนุกกับการเรียนและมีความสุขจากการเรียนวิชานี้อาจารยยอมรับฟงความคิดเห็นและใหผูเรียน
มีสวนรวม และอาจารยมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดงี าม
3. ดานการวัดผลประเมินผล นักศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
2 ขอแรก คือ คะแนนจิตพิสัย (20%) มีความเหมาะสม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์มีความเหมาะสม รองลงมาคือ
การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการทางานของกลุ่มมีความเหมาะสม ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นมีค า
ต่าสุดคือ การแบ่งสัดส่วนของคะแนนจากงานและกิจกรรม: คะแนนสอบกลางภาค: คะแนนปลายภาค เป็น 35 : 30 :
35 มีความเหมาะสม
4. ดานเนื้อหาหลักสูตร นักศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 3 ข
อแรก คือ จานวนหน่วยกิตที่เรีย นตลอดหลักสู ตรมีความเหมาะสม เนื้อหาวิชาสามารถนาไปประยุกต์ใ ช้ได้ และ
เนื้อหาวิชาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน รองลงมาคือ เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับ
หลักสูตรที่เรียน ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นมี คาต่าสุดคือ เนื้อหาวิชาสามารถตอบสนองความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียน ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอดานเนื้อหาวิชาอยู ในระดับคอนขางสูง
ทั้งนี้เพราะมีเนื้อหาวิชาตรงกับความตองการของผู เรียน เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับความสามารถของผู เรียนผู
เรียนสามารถทาความเขาใจบทเรียนดวยตนเองและเนื้อหาวิชาสามารถเชื่อมโยงไปสู วิชาความรูอ่ืน ๆ ทาใหศึกษาได
อยางกวางขวาง
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู ใน
ระดับมากที่สุด 3 ขอแรก คือ ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนสนับสนุนให้มีการค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
บทเรียนที่นามาใช้เชื่อมโยงเนื้อหากับกิจกรรมบูรณาการมีความเหมาะสม และ การแบ่งเวลาในส่วนของการบรรยาย
และการทากิจกรรมบูรณาการมีความเหมาะสม รองลงมาคือ จานวนบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนตลอด
ภาคการศึกษา ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นมีค าต่าสุดคือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรีย น ซึ่งสอดคล้องกับ
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ธงชัย เจริญนนท์ (2544) ที่ทาการศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา หากอาจารยผูสอนขาดตาราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตร และไมมีเทคนิคในการสอนที่ต่ืนใจ หรือผู สอนไมสามารถกระตุ
นใหผู เรียนเกิดความสนใจไดจะสงผลใหผูเรียนไมตั้งใจเรียนขาดความกระตือรือรนตอการเรียนการสอน ถาในทาง
ตรงกันขามผูสอนมีการเตรียมตัวมาดีมีกิจกรรมกระตุ นความสนใจของผู เรียนก็จะสงผลใหผูเรียนมีความสนใจในการ
เรียนที่มากขึ้น และใหความรวมมือในการเรียนการสอนครัง้ นัน้ เป็นอยางดี
6. ดานปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมาก ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู ในระดับ
มาก 3 ขอแรก คือ เพื่อความสะดวกในการทากิจกรรมกลุ่ม โต๊ะเรียนควรเคลื่อนย้ายไปมาได้ ขนาดของห้องเรียน
เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา และโต๊ะและเก้าอี้มีจานวนพอเพียง รองลงมาคือ สภาพของห้องเรียนมีความเหมาะสม
ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นมีค าต่าสุดคือ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนองานมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
งานเขียนของ Koontz ไดทาการศึกษาในเรื่องของการประเมินทัศนคติของนักศึกษาฝกสอนที่มีต อการเลือกใชสื่อการ
สอนผลการวิจัยพบวา สื่อการสอนที่ไดใชบอยมากในระหวางการฝกสอน คือ เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องฉายภาพขาม
ศีรษะ และเครื่องรับโทรทัศน และพบวานักศึกษามีทัศนคติที่ดตี อผูสอนที่ไดฝกใหนักศึกษารูจักมีการวางแผนการใชสื่อ
การสอนอยางมีระบบ
7. แนวทางการจัดการเรีย นการสอน คือ อาจารย์ควรทบทวนเนื้อหาที่ สอน และศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ
ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ อาจารย์ควรมีเทคนิคการสอนโดยใช้ส่ือการสอน จาพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อเร้า
ความสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้งา่ ยขึน้ และควรมีสถานที่เรียนให้พอเหมาะกับจานวนนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. มีการวิจัยเพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทุกคณะ เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีกรณีศึกษา
เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. มีการวิจัยวิธีการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยายเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนการสอนโดยวิธีกรณีศึกษา เพื่อ
นาผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทุกคณะตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เล่ ม นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยดี เ นื่ อ งจากได้ รั บ ความกรุ ณ าจากอาจารย์ แ ผนกวิ ช าพ ลศึ ก ษาและ
นันทนาการ ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในส่ ว นต่า ง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ต่อ งานวิจั ย ด้ ว ยความเอาใจใส่ อ ย่า งดี ย่ิ ง จึ ง ขอกราบขอบพระคุ ณ เป็ น อย่า งสู ง ไว้
ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความช่ วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จนทาให้
งานวิจัยเล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การพั ฒ นาชุ ด การสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
(งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล
Teaching instruchion development Learning area of occupations and
Technology (Craft Work) of Matthayomsuksa 1 Banwangpikol school
วรัลชญาน์ พีรพงศ์วรกุล1*
Waranchaya Peerapongworagoon1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิ ษฐ์ ) ส าหรั บนั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้ านวั งพิกุ ล ตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
วังพิกุล ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดการสอน จานวน 6 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน
30 ข้อ แบบประเมินระดับความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating seale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
ผลจากการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุลจานวน 6 เล่ม มีประสิทธิภาพโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ E1 เท่ากับ 82.03 และ E2 เท่ากับ 81.16
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล ที่เรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวั งพิกุล มีระดับความพึงพอใจ ที่ได้ใช้ชุดการสอน กลุ่ม สาระ
การเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิ ษฐ์ ) อยู่ในระดั บมากที่ สุ ด โดยมีค่ าเฉลี่ ย xˉ เท่ ากั บ 4.82 และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.39
คาสาคัญ: การพัฒนา, ชุดการสอน, นักเรียน, โรงเรียน
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Abstract
The purpose of this study was 1) to find efficiencies of the instructional packages on additional subject of
learning area of occupations and technology for Muthayomsuksa 1 at Banwangpikun School to the criteria of 80/80
2) to compare the achievement before and after learning with the instructional packages on additional subject of
learning area of occupations and technology. 3) o study the students’ satisfaction on the instructional packages on
additional subject of learning area of occupations and technology. The target group was 14 students who studied
the additional subject of learning area of occupations and technology in the second semester academic year 2016at
Banwangpikun School. The instruments used in the study were the 6 instructional packages, the 30 achievement
tests, and the satisfaction assessment with 5 rating scales. Data was analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, and One-Way Analysis of Variance: F-test
The findings were as follows:
1. The 6 instructional packages on additional subject of learning area of occupations and technology had
an efficiency at E1 = 82.03 and E2 = 81.16
2. Mathayomsuksa 1 students in Banwangpikun School that study with extra lessons of learning area of
occupations and technology have the higher learning achievement than the pre study in the statistic level .05
3. Mathayomsuksa 1 students in Banwangpikul School Have the highest satisfaction about studying with
extra lessons of learning area 0f occupations and technology. It has the average of xˉ =4.82 and the standard
deviation is 0.39.
Keywords: Development, Instructional package, Student, School
บทนา
ในการจัดการศึกษาได้ยึดหลักสูตรแกนกลางของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาเป็น
แนวทาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้เป็นไปตามระบบกลไกการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสมดุลกัน
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านร่างกาย ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนให้มีจติ สานึกในความเป็นพลเมืองที่
ดี ตามระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ที่
จะต้องพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชัน้ ให้มคี วามรู้ มีทักษะ มีเจตคติ และคุณธรรมอยูบ่ นพืน้ ฐานของการศึกษา (กรมวิชาการ
, 2546, หน้า 1) และมีสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้มงุ่ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังพิกุล อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2จึงได้นาแนวทางการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติ
การศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา 4 มาตรา 22 ที่ได้อธิบายไว้วา่ การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อให้รัก
เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่นักเรียนทุกคน จะต้องมีความสามารถเรีย นรู้และพัฒนาตนเองได้ ตามศักยภาพ ของ
ตัวเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 12) จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อต้องการทาให้ผู้เรียนได้นาเอาวัสดุ
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ในท้องถิ่นประเภทต้นกล้วยตานี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนาเยื่อกล้วยตานีมาผสมกับกระดาษที่ใช้แล้วทาให้
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระดาษสาหรับประดิษฐ์ดอกไม้ ทาให้ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญในวัสดุประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง จึง
ได้นาสูตรที่ได้จากการที่พัฒนาอัตราส่วนผสมระหว่างเยื่ อกล้วยตานีกับเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นกระดาษใช้
สาหรับงานประดิษฐ์ดอกไม้ ประจาโรงเรียนบ้านวังพิกุล ดอกไม้ประจาอาเภอศรีสาโรง และดอกไม้ประจาจังหวัด
สุโขทัย เพื่อให้ให้นักเรียนได้ประดิษฐ์และเกิดการเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ต่อไป
จากผลการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากนักเรียนยังขาดความรู้ ขาดความ
สนใจ ขาดทักษะ และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตอ่ งานประดิษฐ์ ส่งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ภาพรวมยังต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาดังกล่าว เพื่อพัฒนาให้ผลการเรีย นของ
นักเรียนให้มีระดับที่สูงขึ้น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นบ้ า นวั ง พิกุ ล จากปั ญ หาที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้น จึ ง ได้ ห าแนวทางการพัฒนา
เพื่อการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่า จึงได้ดาเนินการสร้างชุดการสอน จานวน 6 เล่ม เพื่อนามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่กาหนดไว้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดตี อ่ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ )
ด้วยชุดการสอนจบแล้ว จะมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ )
โดยใช้ชุดการสอนจบแล้ว จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ )
โดยใช้ชุดการสอนจบแล้ว จะมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิจั ย เชิ ง ทดลอง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้า ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้น
มั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นบ้ า นวัง พิกุล ที่ เรี ยนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ )
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 14 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ชุดการสอน มีด้วยกัน จานวน 6 เล่ม โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์
1.2 เล่มที่ 2 เรื่อง ความรู้เครื่องมือและอุปกรณ์งานประดิษฐ์
1.3 เล่มที่ 3 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบดอกไม้
1.4 เล่มที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ์ดอกพิกุล ดอกไม้ประจาโรงเรียนบ้านวังพิกุล
1.5 เล่มที่ 5 เรื่อง การประดิษฐ์ดอกสาโรงดอกไม้ประจาอาเภอศรีสาโรง
1.6 เล่มที่ 6 เรื่อง การประดิษฐ์ดอกบัวหลวงดอกไม้ประจาจังหวัดสุโขทัย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย มีดังนี้
1) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน จานวน 6 เล่ม ๆ ละ 10 ข้อ รวม จานวน 60 ข้อ
2) แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4) ตัวเลือก ก ข ค ง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (ratindg scale) 5
ระดับ การสร้างชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านวังพิกุล ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีจาก หนังสือ ตารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนาเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
สร้างชุดการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบข้อคาถาม ด้านภาษาให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จากนัน้ นามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้งก่อนนาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อการพัฒนาชุดการสอน รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่ม
สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ชุดการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินการสร้างแต่
ละส่วน ดังต่อไปนี้
1.1 ชุดการสอน มีหัวข้อประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.2 สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ ชุ ด การสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี น้ี
(งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล เป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
มีด้วยกัน จานวน 6 เล่ม
1.3 แบบประเมินคุณภาพชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวเป็นผู้ประเมิน จานวน 5 ท่าน เป็นแบบประเมินรวบรวม
ข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วจิ ัยได้สร้างขึน้ โดยการเรียบเรียงจาก เอกสาร ตารา หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เพื่อดาเนินการเรียบเรียงชุดการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบตรวจสอบความเที่ยงตรง ทั้งนี้
เพื่อให้ชุดการสอนมีความสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.4 การประเมินคุณภาพชุดการสอน จานวน 6 เล่มนี้ หลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นาเอาชุด
การสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและจุดแข็งต่าง ๆ ของชุดการสอน เพื่อทา
การแก้ไข โดยได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน โดยการตรวจสอบและประเมินคุณภาพชุดการสอนด้าน
ความสอดคล้ อ งระหว่า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ านวน 6 แผน กั บหลั ก สู ต รการจั ด การศึก ษาขั้ น พื้น ฐานระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เช่น เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ที่นามาใช้สอน แบบฝึกหัดทบทวนประสบการณ์ แบบฝึกหัดก่อนเรียน
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และแบบฝึกหัดหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ระดับความคิดเห็นการหาค่า IOC และประเมินผลตามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
แบบทดสอบรายข้อ ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.80- 1.00 ทุกคน ดังนั้น แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมา มีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
1.5 ผู้วิจัยได้สร้างและนาแบบประเมินสื่อการสอนในรูปแบบชุดการสอน ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
แบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
โดยกาหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของเคิร์ท และผู้วิจัยจะได้นามาปรับปรุงตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด,
2545, หน้า 100-103) ดังนี้
คะแนน
4.51 – 5.00
มีความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนน
3.51 – 4.50
มีความเหมาะสมมาก
คะแนน
2.51 – 3.50
มีความเหมาะสมปานกลาง
คะแนน
1.51 – 2.50
มีความเหมาะสมน้อย
คะแนน
1.00 – 1.50
ควรปรับปรุง
ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ชุดการสอน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12
ขั้นตอนการทดลองครั้งที่ 1 ใช้นักเรียนจานวน 3 คนซึ่งเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน อ่อน 1 คน และปานกลาง 1 คน
พบว่า การใช้ชุดการเรียนสอนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ได้คา่ เท่ากับ E1 =78.00 / E2= 76.66 และได้ทาการทดลอง
ครัง้ ที่ 2 กับนักเรียนจานวน 9 คน โดยจาแนกเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง 3 คน อ่อน 3 คน และปานกลาง 3 คน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่า การใช้ชุดการเรียนสอนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ได้ค่า เท่ากับ มีค่า E1 = 79.25 และ
คะแนนประสิ ทธิ ภาพ E2 มีค่ า = 78.33 ซึ่ ง มีผ ลการเรี ย นต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 ยั ง ไม่ผ่ านเกณฑ์ที่
กาหนดไว้จะต้องนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงชุดการสอน จานวน 6 เล่ม ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) การใช้ภาษาที่
ซ้าซ้อน อ่านแล้วทาให้นักเรียนไม่เข้าใจ ควรใช้ข้อความสั้น ๆ 2) คาผิดที่ปีรากฎในเอกสาร 3) การพิมพ์เว้นวรรคตอน
หลังจากได้ปรับปรุงแล้ว จากนั้นจึงนาไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ที่ได้ใช้ชุดการสอน ทาการทดดลองโดยใช้ กระบวนการคละจานวนนักเรียน ได้ผลชุด
การสอนมีประสิทธิภาพ คือ E1 =81.16 / E2= 80.16 แสดงว่าผู้วิจัยได้ทาการทดลองจนได้ชุดการสอน จานวน 6 เล่ม ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาเอาชุดการสอน ที่มีข้อบกพร่องเล็กน้อยมาปรับปรุงแก้ไข
จากนั้นจึงนาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 14 คน ต่อไป
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ผู้วิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรี ย นบ้ า นวั ง พิ กุ ล ตามหลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ พุ ท ธศั ก ราช 2542
เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เคยเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ตามหลักสูตรแกนกลาง ของโรงเรียนบ้านวังพิกุล ที่ ผ่านมาเพื่อต้องการทราบ
รายละเอียดผลการเรียนของนักเรียน
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2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบการวัดผลการเรียนรู้ แบบอิงเกณฑ์ ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,
หน้า 36-93)
2.3 วิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของแต่ละเล่ม เพื่อดาเนินการสร้างและนามาพัฒนา ชุดการสอน โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือดตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 35 ข้อ โดยใช้วิธีการคัดเลือกจากแบบทดสอบก่อนเรียน
ของแต่ละเล่ม จากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหลือจานวน 30 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้วยการค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
เพื่อพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป ผลจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.91 ที่ได้พิจาณาค่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีของโรวิเนลลี (rovineli) และแฮมบิลตัน
(hambleton) เพื่อตรวจสอบการหาค่าระดับความยากง่าย (p) และการหาค่าอานาจการจาแนก (r) เป็นรายข้อ ตาม
วิธีการเบรนแนน (brennan) โดยใช้วธิ ีการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้สร้างขึ้นมา จานวน 35
ข้อ จากนั้นนาแบบทดสอบเพื่อหาค่าหาความยากง่ายที่อยู่ในระหว่าง 0.20-0.80 และอยู่ในระหว่างค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ จานวน 30 ข้อ โดยตรวจสอบความเชื่อมั่นตาม
หลักทฤษฎีวิธีการของ โลเวทท์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 96) สรุปได้คา่ ความเชื่อมั่น คือ ค่า pq. = 7.26 จากนั้น
จึงพิมพ์ เพื่อนามาใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับจริง ต่อไป
3. การสร้างแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่นามาให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 14 คน ได้แสดง
ความพึงพอใจ ที่นักเรียนได้ใช้ชุดการสอนจานวน 6 เล่ม โดยนาข้อคาถามที่ได้ผ่านการพิจาณาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน
5 ท่าน เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้องที่เป็นไปแล้วพบว่าข้อคาถามมี
สานวนที่ดี ข้อคาถามเรียงตามลาดับความสาคัญ ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และไม่มีคาผิด
สามารถนาไปหาค่า IOC ได้ต่อไป ผลจากการพิจาณาการหาค่า IOCโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 10 ข้อ หลังจากนัน้ ผู้รายงานจึงได้ดาเนินการนาไปใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 14 คน โดยมีแบบประเมิน คุณภาพแบบสอบความความพึงพอใจได้กาหนดตามมาตราส่วน
ประเมินค่าระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ
ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จานวน 10 ข้อ ที่ได้สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อหา
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยกาหนดให้มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้วได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของความพึงพอใจค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 จานวน 10 ข้อ ถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนาไปใช้กับนักเรียน
ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 14 คน ต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั้ ตอนดังนี้
1. สัปดาห์แรกผู้สอนชี้แจง เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับโดยมุ่งเน้นการวัดผลและการประเมินเป็น
หลักเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ของการจัดการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้แต่ละแผน จานวน 6 แผน
สัปดาห์ที่ 1-2 ใช้ชุดการสอน เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1 จานวน 2 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 3-5 ใช้ชุดการสอน เล่มที่ 2 เรื่อง ความรู้เครื่องมือและอุปกรณ์งานประดิษฐ์ แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 2 จานวน 3 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 6-8 ใช้ชุดการสอน เล่มที่ 3 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบดอกไม้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
จานวน 3 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 9-12 ใช้ชุดการสอน เล่มที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ์ดอกพิกุล ดอกไม้ประจาโรงเรียนบ้านวังพิกุล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จานวน 4 ชั่วโมง
สั ปดาห์ ที่ 13-16 ใช้ชุด การสอน เล่ ม ที่ 5 เรื่อ ง การประดิ ษฐ์ ด อกส าโรงดอกไม้ประจา อ าเภอศรี ส าโรง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 จานวน 4 ชั่วโมง
สั ปดาห์ ที่ 17-20 ใช้ชุด การสอน เล่ ม ที่ 6 เรื่อ ง การประดิ ษฐ์ ด อกบั ว หลวงดอกไม้ประจ าจัง หวั ด สุโขทัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 จานวน 4 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
2. นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบก่อนเรียนของ
แต่ละเล่ม จานวน 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนก่อนทาการสอน เพื่อเก็บผลคะแนนไว้เปรียบเทียบกันระหว่างหลัง
เรียนและก่อนเรียน เมื่อเรียนจบเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของแต่ละ ๆ เล่มแล้ว จานวน 6 เล่ม
3. สอนด้วยชุดการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 6 แผน ที่ได้กาหนดไว้ จานวน 20 ชั่วโมง เพื่อ
ทดสอบความก้าวหน้าระหว่างเรียน
4. จากนั้นนาคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ทั้งหมดมาเปรียบเทียบ
ผลคะแนน เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
5. นาเอาแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ แจกให้นักเรียนทุกคนประเมินการใช้ชุดการเรียน
การสอน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วเิ คราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้
1. นาผลคะแนนชุดการสอน จานวน 6 เล่ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มาทาการวิเคราะห์ เพื่อ
หาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. นาเอาผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลังเรียนและ
ก่อนเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้คา่ t-test
3. นาแบบประเมินผลระดับความพึงพอใจที่นักเรียนตอบมาประมวลผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน
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สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สูตรการหาค่าเฉลี่ย
2. สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิตกิ ารค่าหาที่ (t – test) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544, หน้า 93)

ผลการการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ชุดการสอน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี (งาน
ประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านวังพิกุล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพชุดการสอน
บทที่
คะแนนประสิทธิภาพระหว่างเรียน
คะแนนผลลัพธ์หลังเรียน
ร้อยละ (E1)
ร้อยละ (E2)
1
83.20
82.00
2
80.80
81.00
3
83.20
80.00
4
81.33
81.00
5
80.33
80.00
6
83.33
83.00
E1 = 82.03/ E2 = 81.16

E1 / E2
83.20/82.00
80.80/81.00
83.20/80.00
81.33/81.00
80.33/80.00
83.33/83.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล มีค่าเฉลี่ยร้อยละ (xˉ ) E1 เท่ากับ 82.03 และค่าเฉลี่ยร้อยละ (xˉ )
E2 เท่ากับ 81.16 แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านวังพิกุล
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลัง
เรียนที่วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
จานวน
แบบทดสอบ
ร้อยละ S.D.
t-test
xˉ
14
คะแนนทดสอบก่อนเรียน
13.28 44.26 13.49
40.55
14
คะแนนทดสอบหลังเรียน
23.71 79.03
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จานวน 14 คน มีค่า df = 1.761 (ล้วน สายยศแล และ อังคณา สายยศ, 2538, หน้า 284)
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล ทาคะแนนทดสอบก่อนเรียน
จานวน 30 ข้อ มีค่าเฉลี่ย xˉ เท่ากับ 13.28 คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 44.26 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
xˉ เท่ากับ 23.71 คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 79.03 และมีคา่ S.D. เท่ากับ 13.49 และมีค่า t-test เท่ากับ 40.55 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อการเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านวังพิกุล
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 14 คน
ข้อ
รายการประเมินผลความพึงพอใจ
S.D. ค่าแปลผล
xˉ
ที่
1. นักเรียนได้อ่านชุดการสอนแล้วรูปเล่มน่าสนใจและมีความ
4.86 0.35 มากที่สุด
สวยงามดี
2. นักเรียนอ่านชุดการสอน การใช้ภาษาเข้าใจได้งา่ ย
4.57 0.62 มากที่สุด
3. นักเรียนได้ศึกษาชุดการสอนรูปภาพมีความสวยงามดี
4.79 0.56 มากที่สุด
4. นักเรียนเรียนรู้ดว้ ยชุดการสอนได้ดกี ว่าการท่องจา
4.64 0.61 มากที่สุด
5. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนาชุดการสอนไปเรียนรู้ 4.71 0.59 มากที่สุด
และการสร้างผลงานได้
6. นักเรียนศึกษาชุดการสอนและสามารถอธิบายขั้นตอนการ
4.79 0.56 มากที่สุด
ประดิษฐ์ดอกไม้ได้
7. นักเรียนสามารถทาตามขัน้ ตอนชุดการสอนได้
4.86 0.35 มากที่สุด
8. นักเรียนสามารถนาชุดการสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 4.50 0.63 มากที่สุด
9. นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนมากขึน้
4.86 0.35 มากที่สุด
10. นักเรียนสามารถนาความรู้จากชุดการสอนไปประกอบอาชีพใน
4.71 0.59 มากที่สุด
อนาคตได้
สรุปผล
4.73 0.52 มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 14 คน ที่ได้นาเอาชุดการสอน จานวน 6 เล่ม ไป
ศึกษาแล้วเห็นด้วยกับข้อคาถามจานวน 10 ข้อ มีค่าเฉลี่ย xˉ เท่ากับ 4.73 และมีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ
0.52 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 3
อภิปรายผล
การจากพัฒนาชุดการสอน ผู้วิจัยได้กาหนดของการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อดังนี้
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล
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ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล มีค่าเฉลี่ยร้อยละ (xˉ ) E1 เท่ากับ 82.03 และค่าเฉลี่ยร้อยละ (xˉ ) E2
เท่ากับ 81.16 แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 1 ทุกประการ และยังมีความสอดคล้องกับการทาวิจัยของวานิชเรืองวงษ์
(2555, หน้า บทคัดย่อ) ที่ได้รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา งานช่างงานประดิษฐ์ (ง 23101) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์ ) พบว่า 1) เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา งานช่างงานประดิษฐ์ (ง 23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) มีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.28/83.53 และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิริวรรณ แก้วฟอง, 2552, หน้าบทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง
รายงานผลการใช้ เอกสารประกอบการเรี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี (งานประดิ ษฐ์ ) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้
จากเปลือกข้าวโพด ที่ผู้ศึกษาสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.73/82.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุลชุด
การสอน จ านวน 6 เล่ ม ที่ ได้ น าไปทดลองใช้กั บนั กเรี ยนกลุ่ มเป้ าหมาย จ านวน 14 คน พบว่า นั กเรี ยนนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทาคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 30 ข้อ มีค่าเฉลี่ย ˉx เท่ากับ 13.28 คิดเป็นร้อยละ 44.26 และ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย xˉ เท่ากับ 23.71 คิดเป็นร้อยละ 79.03 มีค่า S.D. เท่ากับ 13.49 และ มีค่า t-test
เท่ากับ 40.55 นั่นคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลั งเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน มีความสอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 2 ทุกประการ และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิริวรรณ แก้วฟอง, 2552,
หน้าบทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และยังมีความสอดคล้องกับกับอารยา ฉัตรทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง รายงานผล
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ง33101 ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) ง33101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ.05 ซึ่งมีค่า t = 27.094
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล พบว่า
นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 จานวน 14 คน ที่ได้นาเอาชุดการสอน จานวน 6 เล่ม ไปศึกษาแล้วเห็นด้วยกับคาถามจานวน
10 ข้อ มีค่าเฉลี่ย xˉ เท่ากับ 4.82 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.39 พบว่า แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 3 ทุกประการ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอารยา ฉัตรทอง (2552, บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) ง 33101 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานประดิษฐ์ ) ง33101 มีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจสอดคล้องกันค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนน
เฉลี่ยระดับความคิดเห็นตัง้ แต่ 4.66-4.90 อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยได้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล ที่มีคุณภาพ ดังนัน้ ครูผู้สอนควรนาเอาชุดการสอนนี้ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียน แต่ควรคานึงถึง การใช้ส่อื การสอน ระยะเวลาที่นามาใช้สอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัตจิ ริงและควร
ให้นักเรียนได้ไปปฏิบัตฝิ ึกทักษะนอกเวลาตามความเหมาสม
2. ผลจากการวิจัยได้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล ที่มีประสิทธิภาพ ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. ผลจากการวิจัยได้ทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ที่ได้ใช้ชุดการสอน
ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งนี้
1. ควรพัฒนาและสร้างชุดการสอนให้มีความหลากหลายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
2. ควรพัฒนาและศึกษาหาข้อมูลในการแก้ปัญหาโดยการทาวิจยั ในชั้นเรียน ทั้งนีจ้ ะส่งผลทาให้การแก้ปัญหา
ได้ตรงประเด็นตามหลักวิชาการ
3. ควรพัฒนาและหาประสิทธิภาพจุดอ่อนของนักเรียน และควรเพิ่มจุดแข็งต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนื่องต่อไป
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Oral Presentation
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลปากชม
อาเภอปากชม จังหวัดเลย
Participatory of Phukong tourism management in Pak Chom municipality
area, Pak Chom district, Loei province
ไทยโรจน์ พวงมณี1* พายุ แฝงทรัพย์1 และ คชสีห์ เจริญสุข1
Thairoj Phoungmanee1*, Payu Fang-sub1 and Kotchasi Charoensuk1
บทคัดย่อ
บทความวิจั ยนี้ใช้ระเบี ยบวิธีการวิจั ยเชิงคุ ณภาพในการศึกษา มี วั ตถุ ประสงค์ (1) เพื่ อศึ กษาบริ บทของการ
ท่องเที่ยวภูฆ้องเขตเทศบาลตาบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
เขตเทศบาลตาปากชม จังหวัดเลย ใช้กลุ่มประชากรเป้าหมายจานวน 45 คน ประกอบด้วย นายกเทศบาลตาบลปากชม
สมาชิกเทศบาลตาบลปากชม ปลัดเทศบาลตาบลปากชม นักวิชาการท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้นาทางขึ้นภูฆ้องในการร่วมกันให้ข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล การประชุม การสนทนากลุ่มเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ประกอบภาพถ่าย ผลการศึกษาพบว่า
1) ภูฆ้องเป็นภูเขาสูงอยู่ในเขตอาเภอปากชม ที่เทศบาลตาบลปากชมและชุมชนมีการระดมความคิดเห็นกันเพื่อ
การพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวของชุมชนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ภูฆ้องมีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง ยอดเขามีระดับ
ความสูงกว่าน้าทะเล 800 เมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางถึงจุดสูงสุดของภูฆ้องประมาณ 3 ชั่วโมง ด้านบนของภูฆ้ อง
สามารถมองเห็นภูมิทัศน์เมืองปากชมและประเภทสปป.ลาวโดยมีแม่น้าโขงขวางกัน นอกจากนี้ด้านบนภูฆ้องยังเป็นพื้นที่
ทางประวัติศาสตร์ของการสู้ของทหารสปป.ลาวที่หนีสงครามข้ามมาตั้งศูนย์บัญชาการ โดยมีหลักฐานเป็นบังเกอร์และแนว
หินที่มีการตั้งหลักปักฐานให้เป็นศูนย์กลาง ส่วนจุดเด่นของภูฆ้องที่เป็นอัตลักษณ์คือต้นสนเอนที่งอกออกมาจากแนวหิน
ปัจจุบันเทศบาลตาบลปากชมและชุมชนร่วมกันวางแผนการจัดการท่องเที่ยวแต่ยังไม่เป็นทางการในลักษณะบอกปากต่อ
ปาก
2) แนวทางการจั ดการท่ องเที่ ยวภู ฆ้ องของเทศบาลต าบลปากชม ประกอบด้ วย 2.1)ต้ องมีการวางและเขี ยน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน 2.2) ควรมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและมีการเครือข่ายการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมด้วย 2.3) ควรมีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนในชุมชน 2.4) ควรมีการร่วมกันกาหนดระเบียบข้อบังคับ
วางกฎเกณฑ์ และเงื่ อ นไขต่ างๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการท่ อ งเที่ ยวและอบรมให้ ค วามรู้ ส มาชิ ก และมี ก ารจั ด พิ ม พ์ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 2.5) ต้องมีการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและสามารถ
เรียนรู้ธรรมชาติของนักท่องเที่ยว
คาสาคัญ: การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวภูฆ้อง, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, การมีส่วนร่วมของชุมชน,
อาเภอปากชม
1
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Abstract
This qualitative research aimed to investigate the development of tourism management policy in Phu
kong. The purposes of the study (1 ) investigate the tourism context of Phu kong, it is located in Pak Chom
municipality area, Loei province (2 ) study the development of tourism management of people in Pak Chom
municipality area, Loei province. The sample group comprised 45 people. They were the head, the Municipal
Clerk and members of Pak Chom Municipality Office, heads of villages, local experts, local philosopher, members
of Sufficiency Economy Group, and Phu kong local guides. The research instruments used in this study
comprised (1) data collecting (2) interviewing (3) note taking (4) informal meeting and (5) group discussions. The
data and photos during the study and procedures were analyzed using analytical descriptive. The results from
the study revealed as follows:
1. Phu kong is a 800 meters above sea level high mountain with dipterocarp forest and is located in Pak Chom
municipality area. The community has been continuously working to develop it as a tourism destination since
2011. It takes about 3 hours to walk up on top of Phu Kong Mountain. There are panoramic views of Pak Chom
city and the borders of Lao PDR along Kong River that can be seen from the peak. It was also the fighting
historical area of the Lao soldiers who escaped to Thailand and the new command center was settled. Some
evidence of bunkers and rock formations has been left in the center. Recently, members of the community and
Pak Chom municipality office are working together on managing their unofficially tourism plans.
2. Tourism Management of Pu kong municipality office included: (2.1) Strategies for community tourism must be
officially plan and written, (2 . 2 ) There should be concrete cooperation and tourism network within the
community, (2.3) There should be a working group of people or a committee in the community, (2.4) There
should be officially tourism rules and regulation and establish to educate members. These officially tourism rules
and regulation then should be announced to the public as leaflets or brochures, (2 . 5 ) Nature study and
awareness with tourist’s safety should be included on the development of tourism management plan.
Keywords:
Development of tourism management, Phu Kong tourism, Natural tourists attraction, Community
participation, Pak Chom district

บทนา
การท่องเที่ยวชุมชน หมายถึง การเดินทางออกไปจากบ้านหรือที่พักเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสนุกสนาน
เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการทัศนศึกษาและเพื่อการสร้างสรรค์หรือการเรียนรู้ส่งผลทาให้เกิดปฎิสัมพันธ์ข้ึนระหว่างคนใน
ชุมชน ธุรกิจและการบริการในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์เชิงคุณค่าของสิ่งที่มีอยูใ่ นชุมชน
(ปฐม หงส์สุวรรณ, 2560: 23-41) โดยชุมชนที่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่มักจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวรองที่มีอัตลักษณ์มาจัดการและนาเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่มีมาแต่ดั้งเดิมของ
ชุมชนและพื้นที่เช่นประวัตศิ าสตร์ของชุมชน สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เป็นผลรวมของการประกอบ
สร้างของประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ รูปแบบการดาเนินชีวิต ความเชื่อความศรัทธา สถาปัตยกรรมและศิลปหัตถกรรมของ
ท้องถิ่นนัน้ ๆ เมื่อกล่าวถึงคาว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชน จะหมายถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน โดยแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทจะทาให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวได้เรียนรู้และ
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เพิ่มพูนประสบการณ์เชิงคุณค่า ได้ความรู้และเกิดผลทางความสุขใจที่ได้เข้ามาสัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ที่ผ่านการจัดการผ่านการท่องเที่ยวภายใน 1-2 วันของชุมชนท้องถิ่น (ไทยโรจน์ พวงมณี, 2560 : 98-117)
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยคนและกลุ่มคนในชุมชนเอง บางครั้งอาจมีลักษณะ
และรูปแบบที่ยังไม่เป็นระบบมากนักทั้งทางด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การบริหารจัดการคน การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว การสืบค้นทรัพยากรการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ดังนัน้ เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่มีการเริ่มต้นจากคนในชุมชนเอง และจากการที่มีนักวิชาการและนักวิจัยจากภายนอกเดินทางเข้าไปร่วมเป็นพี่เลี้ยงหรือ
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนก็จะส่งผลทาให้สามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
(ไทยโรจน์ พวงมณี, 2560: 118-132) เมื่อกล่าวถึงคาว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาที่มีการตอบสนองความ
ต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยที่การพัฒนานั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไปในการที่จะสนองตอบต่อความต้องการ
ของเขาเองที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต (พระธรรมปิฎก, 2539: 25) อันเป็นการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการตามความ
จาเป็นในปัจจุบันโดยสามารถรองรับความต้องการหรือความจาเป็นที่จะเกิดแก่ชนรุ่นหลัง ๆ ด้วยทั้งนี้มาตรฐานการครอง
ชีพที่เลยขีดความจาเป็นชั้นพื้นฐานต่าสุดนั้นจะยั่งยืนต่อเมื่อมาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแห่งคานึงถึงความยั่งยืนใน
ระยะยาว (Long-term Sustainability) รวมถึงครอบคลุมมาตรการในการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับคนรุ่นหลั งโดย
อย่างน้อยให้มาก ๆ พอกับชนรุ่นปัจจุบันที่ได้รับมาและเป็นการพัฒนาที่กระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าเศรษฐกิจได้
อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลกโดยรวมเพื่อชนรุ่นหลังและเป็น
การพัฒนาที่ทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2538: 71-72) สาหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น คนในชุมชนจะต้องมีการร่วมคิดและร่วมอนุรักษ์และมีการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างพอดี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ใช้ต่อไปได้ในระยะยาว ต้ องมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วน
ใหญ่ของชุมชนด้วย รวมทั้งต้องมีการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
วัฒนธรรมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางการท่องเที่ยวนั้น (ไพฑูรย์ พงษ์ศะบุ ตร
และวิลาสวงษ์ พงษ์ศะบุตร, 2554: 1) ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นถือเป็นการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติและทุน
ทางปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมมาสู่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับตนเองผ่าน
กระบวนการวางแผนการดาเนินการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเองท้ายสุดก็จะส่งผลทาให้ชุมชนมี
จิตสานึก เกิดการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเป็นทาเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้ผ่านการจัดการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน เพื่อที่จะนาไปสู่ การพั ฒนาที่ยั่งยืน ตามความ
คาดหวังและความพยายามที่จะดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมวัฒนธรรม 3) สิ่งแวดล้อม และสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่ความยั่งยืนก็คือการรวบรวมองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสานสืบทอด ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดความรักความภาคภูมิในความรู้สึกเป็นเจ้าของที่
มีส่วนร่วมในทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันในที่สุด (วีระพล ทองมา, 2547: 17-22)
เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้ นพบว่า อาจพิจารณาจากการค้นหาคาตอบจากประเด็น
คาถามที่ว่า “การท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างไร โดยไม่ได้มีการมองว่าชุมชนจะได้ประโยชน์
อะไรจากการท่ องเที่ ยว” ซึ่ งโดยหลั กการท่ องเที่ ยวโดยชุมชนจะต้องใช้คนในชุมชนซึ่ งเป็ นเจ้ าของเข้ ามามี ส่ วนร่ ว มใน
การตัดสินใจและกาหนดทิศทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมความภาคภูมใิ จของตนเอง มีการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหลาก
รูปแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน โดยต้องเน้นกระบวนการจัดการคน พื้นที่งบประมาณให้มคี วามยั่งยืน
รวมทั้งดารงไว้ด้วยจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่าง
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วัฒนธรรมเคารพในความแตกต่างที่อาจก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อคนในท้องถิ่น รวมถึงการกระจายรายได้สู่
ชุมชนแบบต่าง ๆ ด้วย เช่น การให้บริการการนาเที่ยวการขายของที่ระลึก (พจนา สวนศรี, 2546: 12-13)
สาหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม องค์ประกอบด้านองค์กรชุมชน องค์ประกอบด้านการจัดการ และ องค์ประกอบด้าน
การเรียนรู้ จากองค์ประกอบดังกล่าวถือได้ว่า ถ้าพื้นที่ใดมีการจัดการท่องเที่ยวโดยการใช้ชุมชนเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมีเจ้าของ
ร่วมกันกาหนดทิศทางในการพัฒนาบริหารจัดการ และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวร่วมกัน สาหรับนักท่องเที่ยวผู้มา
เยือนนอกจากจะได้พั กผ่อน สนุกสนานและความบันเทิงแล้ว ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ซาบซึ้งกับคุณค่าของการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนจนเกิดความเคารพคนในท้องถิ่นและเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ดังนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงนาประโยชน์มาสู่ชุมชนหลายประการด้วยกัน
คือเป็นส่ วนสาคัญในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ทาให้เกิดการฟื้ นฟูประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงาม คนในชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และนามาสู่การสร้างรายได้ เศรษฐกิจและการสร้าง
คุณภาพชีวติ ที่ดขี องคนในชุมชน (ณัฐกานต์ รุ่งเรืองลินจง โพชารี, 2559: 195-213)

ภาพที่ 1 วิถีชีวิตของชาวบ้านใต้เขื่อนแม่น้าชมและการนารถอีแต๊กมาสู่การขายการท่องเที่ยวของชุมชน
ผ่านรูปแบบการนั่งรถชมเมืองชมสถานที่ท่องเที่ยว
อาเภอปากชม จังหวัดเลยเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดเลยที่มีประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ มีศิลปะและวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงกับแม่น้าโขงและมีเส้นทางการคมนาคมเลียบชายแม่น้าโขงที่มีความงดงามจนมี การนามาสู่การเป็นสิ่งช่วย
สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนได้ เช่น หมู่บ้านวินัยที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวม้ งที่อพยพเข้ามาในช่วง
สงครามในลาว หรือชาวลาวที่มกี ารอพยพมาต่อสู้อยู่บนภูฆอ้ ง การมีวถิ ีชวี ิตการหาปลาในลุ่มแม่นาโขง
้
ประเพณีการ
ลอยกระทงสายเนื่องในวั นลอยกระทง รวมถึงประเพณีอ่ืน ๆ ตามขนบฮีตสิบสองคองสิบสี่ด้วย นอกจากนี้พ้ืนที่ของ
อาเภอปากชมยังมีความสวยงามของถนนสายหลักปากชมหนองคายที่มีเส้นทางเลยแม่น้าโขงไปตลอดเส้นทาง จาก
การระดมความคิ ดเห็น ผ่านการจัดเวทีระดมความคิ ดเห็น เพื่อหาโจทย์วิจัย พบว่า หน่วยงานเทศบาลตาบลมีก าร
กาหนดนโยบายไว้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นว่า “อาเภอปากชมเป็นพื้นที่ที่ควรมีการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้นักท่องเที่ยวพักค้างอ้างแรมก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงคาน หรือก่อนจะไปท่องเที่ยวที่
จังหวัดหนองคาย เพราะเห็นว่ามี ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชอบขับรถและชม
ความงามของเส้นทางถนนเลียบชายโขงของอาเภอปากชมได้ ” เช่นเดียวกับการสนทนากลุ่มร้านค้าของที่ระลึกและ
โฮมสเตย์ก็พบว่า “อำเภอปำกชมสำมำรถจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวติ เช่นกำรเรียนรู้วิถีชวี ิตคนหำปลำแม่นำโขง กำร
สัมผัสประสบกำรณ์เชิงคุณค่ำของแหล่งร่อนทอง กำรสัมผัสกับวัฒนธรรมชนชำติพันธุ์ม้งที่บ้ำนวินัย อำเภอปำกชม
จังหวัดเลยและกำรชื่นชมควำมงำมของสองฝั่งโขงและหมู่บ้ำนฝัง่ สปป.ลำวในเขตบริเวณสวนสันติประชำอำสำ รวมถึง
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รูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบกำรเดินชมตลำดบำนตลำดเมืองและมีกำรแวะพักเพื่อกำรพูดคุยหรือรับฟังเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ตำนำนเมืองนครหงส์ของอำเภอปำกชม”
ภูฆ้องเป็นภูเขาสูงลูกหนึ่งในเขตอาเภอปากชมที่เทศบาลตาบลปากชมได้มีการสารวจแล้วเป็นการเบื้องต้น
เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาพื้นที่สาหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยที่ภูฆอ้ งนั้นเป็นภูเขาที่อยูใ่ นเขตป่าสงวนที่มี
กลุ่มชาวบ้านรวมทั้งเทศบาลร่วมมือช่วยกันดูแลรัก ษาป่าไม้จนกลายเป็ นพื้นป่าที่ มีความอุดมสมบู รณ์ เมื่อมีการ
นาเสนอผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ก็ทาให้มีนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวทางการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์หรือเชิงการ
ผจญภัยมีความสนใจและสามารถเดินทางเข้ามาสัมผัสประสบการณ์เชิงคุณค่า และนักท่องเที่ยวหลายคนเห็นว่าระบบ
ของการเดินและความหลากหลายของสิ่งที่สัมผัสให้อารมณ์ ไม่แตกต่างจากการเดินขึ้นไปสัมผัสความงดงามของภู
กระดึง จึงมีการเขียนสื่อสารประชาสัมพันธ์และบอกเล่าเรื่องราวเป็นข้อความ “ภูฆ้องน้องภูกระดึง”
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่เมืองปากชมจะเริ่มต้นจัดการตนเองเพื่อการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้นั้นอาจต้อง
มีการพัฒ นาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเฉพาะก่อนเช่นการทีทุนทางธรรมชาติ อย่างภูฆ้อง หรือทุนทางวัฒ นธรรมที่มีความ
ชัดเจนอย่างหมู่บ้านวัฒนธรรมม้งที่บ้านวินัย ทั้งนี้เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงไปจุดอื่นๆโดยภาพรวมของพื้นที่
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะผู้วจิ ัยเห็นว่า ภูฆ้องเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสวยงาม มีประวัตศิ าสตร์ของพื้นที่ มีการสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวไว้แล้วและยังสามารถแสดงอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่อาเภอปากชม จังหวัดเลยได้เป็นอย่างดี
ซึ่งชุมชนและเทศบาลตาบลปากชมและเครือข่ายการท่องเที่ยวก็ได้มีการสารวจและสร้างเครือข่ายมาบ้างแล้วส่วนหนึ่ง
แต่ยังไม่ได้มีการจัดการใดใดอย่างเป็นรูปธรรม คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการจั ดการท่องเที่ยว
ภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบทของการจัดการท่องเที่ยวภูฆอ้ งอาเภอปากชม จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้องเขตเทศบาลตาบลปากชม อาเภอปากชม
จังหวัดเลย

กรอบแนวคิด
-บริบทของพื้นที่
-บริบทการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง
เทศบาล
ตาบลปากชม

แนวทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม
ของเทศบาลตาบลปากชม จังหวัดเลย
-แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน
-แนวคิดทฤษฎีการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วจิ ัยมีวธิ ีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1.ประชากรเป้าหมาย
กลุ่มประชากรเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกเทศบาลตาบลปากชม
สมาชิกเทศบาลต าบลปากชม ปลัดเทศบาลตาบลปากชม นั กวิชาการท้องถิ่น ผู้ใหญ่ บ้าน ปราชญ์ ชาวบ้าน กลุ่ ม
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้นาทางขึน้ แหล่งท่องเที่ยวภูฆอ้ ง จานวน 45 คน
2. เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คณะผู้ วิจั ย ใช้ แ บบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล (Field Note) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview form) การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) และการประชุม (Meeting)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการประสานกับนายก
เทศบาลตาบลปากชม ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ผู้นาชุมชนและประชากรเป้าหมาย โดยนัดวันเวลาในการดาเนินกิจกรรม
การวิจัยผ่านกระบวนการที่คณะผู้วิจัยสร้างขึน้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
5. การนาเสนอข้อมูล คณะผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ประกอบภาพถ่าย

ผลการศึกษา
1. บริบทพื้นที่ภูฆ้อง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสารวจพื้นที่ตามเส้นทางการท่องเที่ยวภูฆ้อง พบว่า
ภูฆ้องเป็นชื่อเรียกภูเขาสูงในเขตอาเภอปากชม จังหวัดเลยภูฆ้อง นอกจากนี้ยังมีตานานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของชื่อ
ภูฆ้องที่ว่า "มีชำวบ้ำนขึนไปนอนบนภูเขำและได้ยินคนตีฆอ้ งดังมำจำกบ้ำนบุฮม ชำวบ้ำนจึงเรียกว่ำ ภูฆ้อง" ภูฆ้องห่าง
จากแม่นาโขงประมาณ
้
4 กิโลเมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้าโขงรวมถึงตัวอาเภอปากชม และสปป.ลาว บนยอด
ภูมีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 800 เมตร ในเขตป่าสงวนป่าดงดิบของอาเภอปากชม จังหวัดเลย การเดินทาง
เพื่อการชื่นชมความงามและการจัดการท่องเที่ยวต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางไปกลับ
ประมาณ 5 ชั่วโมง
ส่วนเส้นทางการเดินทางขึ้นภู ฆ้องโดยเส้ นทางเริ่มต้นจะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปจะผ่ านไร่สวนผลไม้ของเกษตรกร
ประมาณ 3 กิโล ระยะต่อมาเป็นพื้นที่ของป่าไผ่ที่ขึ้นอย่างเขียวขจีตลอดเส้นทาง 50 เมตร แนวทางการเดินจะเดินไปตาม
สันเขา โดยนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและเรียนรู้สภาพของป่าไม้และป่าเฟิร์นที่ปกคลุมพื้นดินและในบางฤดูกาลจะให้
บรรยากาศของพื้นสีทองของใบเฟิร์นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสวยงาม จนถึงจุดแนวระนาบของยอดภูที่ มีการปรับ
พื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาหรับการตั้งแคมป์ (Camp) และการกางเต้นท์สาหรบนักท่องเที่ยว โดยเบื้องหน้าของแคมป์ (Camp)จะ
มีการสร้างระเบียงสาหรับนั่งพักผ่อนและการถ่ายภาพภูมิทัศน์พรมแดนไทยลาวและมุมมองสูงของแม่น้าโขงที่ขวางกั้น
อย่างสวยงาม อย่างไรก็ดีนอกจากความงามของพื้นที่และธรรมชาติแล้ว บนพื้นที่ภูฆ้องยังมีหลักฐานและร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ของการอพยพและการสู่รบของทหารลาวปรากฏให้เห็นและถือว่ามีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่
ด้วยเช่นกัน ดังการค้นพบที่ว่า “เดิมในปี พ.ศ. 2526 ส่วนของด้านบนของภูฆ้องนั้นเป็นพื้นที่ในการตั้งฐานที่มั่นของทหาร
สปป.ลาวที่มีการอพยพเข้ามาโดยที่ทหารเหล่านั้นเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถเป็นชัยภูมิที่มีความสูง สามารถมองเห็นการ
เคลื่อนไหวของศัตรูได้ 360 องศา และมีความปลอดภัยสูง และจากการสัมภาษณ์พบว่า มีทหารลาวเดินเข้ามาตั้งมั่นใน
บริเวณมากกว่า 200 คน โดยบนภูฆ้องที่มีลักษณะยอดตัดจะมีการสร้างศูนย์บัญชาการและมีการสร้างบังเกอร์กระจาย
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อยู่โดยรอบด้านบนภู โดยบังเกอร์มีลักษณะของการขุดหลุมลงไปในดินให้มีความลึกจากนั้นนาก้อนหินมาล้อมโดยรอบให้
มีความสูงพอที่จะตัง้ ปืนยิงระยะไกลและหลบภัยเมื่อถูกยิงโต้ตอบกลับมาได้ด้วยเช่นกัน”

ภาพที่ 2 บริเวณต้นสนสามใบเอน จุดสุดท้ายของเส้นทางการท่องเที่ยวที่ถอื ว่าเป็นจุดขายที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ

ภาพที่ 3 จุดที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึน้ มาโดยเห็นว่าเหมาะสมกับการถ่ายภาพความงามและสามารถชื่นชม
ทัศนียภาพของสองฝั่งโขง
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูฆ้องที่อาจทาให้ภูฆอ้ งไม่สวยงามคือการไฟป่าใหม่โดยทั่วบริเวณรอบภูฆ้องและบนภู
ที่มีทุกปี โดยไฟป่าจะมีการเผาไหม้ตน้ สนสามใบที่อยูบ่ นยอดภูฆอ้ ง ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สาคัญท่าวบ้านเห็นว่าแนวต้นสน
ด้านบนมีความสวยงามและให้ความสุนทรียภาพเมื่อมีลมพัด ผ่านต้นสนซึ่งจะให้เสียงที่แตกต่างอย่างมีมนต์เสน่ห์และ
เย็นสดชื่นที่สมในบริเวณพื้นราบไม่สามารถที่จะให้ได้ โดยชาวบ้านเห็นว่า “ถ้ำบนพืนที่ภูฆอ้ งขำดป่ำต้นสนสำมใบไปอัน
เนื่องมำจำกไฟไหม้ก็จะทำขำดเอกลักษณ์ของพืนที่ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและกำรเที่ยวชมควำมงำมของ
พืนที่สูงไป” ดังนั้นจึงถือว่าเป็นจุดของความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นเมื่อใดก็ได้ ซึ่งกลุ่มชาวบ้ านที่มีความรักษ์ป่าจึง
ร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลรักษาพื้นป่าให้สวยงาม และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ด้วยการปลูกป่าในบางพื้นที่ที่
ขาดหายไป โดยหวังผลว่าจะใช้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากป่าผ่านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคตนั่นเอง
2. บริบทการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง
ภูฆ้องมีการสารวจครั้งแรกในปี พ.ศ.2554 โดยเทศบาลตาบลปากชม และมีการประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเบื้องต้นโดยกลุ่มผู้นาชุมชนว่าสามารถนามาสู่ก ารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเดินขึ้นไปชื่นชมความงามของทิวทัศน์และความสวยงามของป่าต้นสนสามใบที่เจริญเติบโต
ขึน้ อย่างผิดธรรมชาติโดยอยู่ในลักษณะเอียง พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นในการบริการการท่องเที่ยวแบบ
ไปเช้าเย็นกลับและการพักค้างคืน รวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่ที่ทางานในเทศบาลตาบลปากชมและผู้นาชุมชนท้องถิ่น
เป็นผู้นาทางตลอดเส้นทาง และมีการนารถอีแต๊กของชาวบ้านในชุมชนมาเป็นพาหนะในการเดินทาง
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การเดิ น ทางขึ้ น ภู ฆ้ อ งมี ค วามเหมาะสมกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามแข็ ง แ รง สุ ข ภาพร่ า งกายดี ไ ม่ มี โ รคหั ว ใจ
โดยผู้นาการท่องเที่ยวชุมชนจะมีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเบื้องต้น เช่นเดียวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
ระยะเวลาการเดินกับนักท่องเที่ยวก่อนเพื่อการตัดสินใจเดินทางไปสัมผัสกับความงามทางธรรมชาติของภูฆ้อง โดย
การติดต่อเข้ามาท่องเที่ยวมีทั้งที่ติดต่อนัดหมายมาก่อนลงหน้า และมีการมาติดต่อที่สานักงานเทศบาลตาบลปากชม
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า สภาพของการจัดการท่องเที่ยวภูฆอ้ งมีดังนี้
2.1 มีก ารประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ย วข้องกั บป่ าไม้และเจ้ าหน้าที่ ที่ดูแลป่ าสงวนเพื่อ เข้ามาร่ว ม
กระบวนการและหาแนวทางการสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
2.2 มีการประชาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการผ่านกลวิธีการบอกต่อปากต่อปาก ซึ่งจะได้ผลดีและได้
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนกับรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยว
2.3 มีเทศบาลต าบลปากชมเป็น ผู้รับจัดการท่อ งเที่ยวและให้พ นักงานเทศบาลและคนในชุมชนเป็น ผู้
ประสานงานพานักท่องเที่ยวขึน้ บนภูฆอ้ ง
2.4 ยังไม่มีการกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชัดเจน แต่มีการตกลงกันกับนักท่องเที่ยวเป็น
รายกลุ่มหรือรายบุคคล ซึ่งค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันออกไป
2.5 มีการเตรีย มความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ ยวกับการเดิ นป่ า การดู แลนั ก ท่อ งเที่ ยว การให้ ค วามรู้ต ลอด
เส้นทางแก่นักท่องเที่ยวผ่านผู้นาทางที่จะเป็นผู้ส่อื ความหมายให้แก่นักท่องเที่ยวฟัง

ภาพที่ 4 สภาพพื้นที่การกางเต้นท์สาหรับการค้างคืนและการปรุงอาหารเช้าของนักท่องเที่ยวและผู้นาทาง
3. วิเคราะห์จุด แข็ง จุดอ่อน อุปสรรค์และโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ผลการระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยวิธีการ SWOT พบว่า
3.1 จุดแข็ง พบว่า
1) มีการเริ่มต้นแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวโดยผู้นาชุมชน และชุมชน และมีการนาสื่อมวลชนเข้า
มาเพื่อทาข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2) มีการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มชาวบ้านที่หลากหลายเพื่อการเข้าร่วมจัดการท่ องเที่ ยว เช่น กลุ่ ม
ชาวบ้านที่มีรถอีแต๊ก กลุ่มผู้นาชุมชนและเทศบาลตาบลปากชม
3) มีการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวผ่านผู้นาทาง การจัดเตรียมพื้นที่สาหรับการพักแรม การ
เตรียมอาหารที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวและการเตรียมการเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
4) มีก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ให้ เป็ น เส้ น ทางการเดิ น ขึ้น ไปท่ อ งเที่ ย วบนภู ฆ้ อ งโดยไม่ท าลายระบบทาง
นิเวศวิทยาของพื้นที่
5) มีการสร้างกฎระเบียบและเงื่อนไขของการขึ้นภู ฆ้องเบื้องต้นสาหรับการท่องเที่ยวของผู้นาทาง
และนักท่องเที่ยว
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6) มีการจัดสร้างห้องน้าและพื้นที่กลางเต้นเพื่อทากิจกรรมและพื้นที่การชมและถ่ายภาพไว้สาหรับ
นักท่องเที่ยว
7) ผู้ น าทางสามารถสื่อ สารความรู้ ที่ อ ยู่ต ลอดเส้ น ทางการเดิ น ทางทั้ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ พั น ธุ์ ไ ม้
ความเป็นป่าที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละช่วง และประวัตศิ าสตร์การสู้รบของทหารลาวอพยพที่มาตั้งถิ่นฐานบนภูฆ้อง
8) การมีประวัติศาสตร์ของการสู้รบผสมผสานร่วมไปกับธรรมชาติทาให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะ
สัมผัสและเรียนรู้คุณค่าความงดงามของท้องถิ่นได้อย่างหลากหลาย
9) คนในชุมชนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดาเนินการและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
ทั้งระดับชุมชนและระดับอาเภอรวมถึงระดับจังหวัดด้วย
10) มีกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่นการปลูกป่า การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่าและกิจกรรมการแปรรูป
อาหารท้องถิ่น
3.2 จุดอ่อน พบว่า
1) ขาดการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร
2) ขาดการจัดทาเอกสารการท่องเที่ยว คู่มือการท่องเที่ยว แผ่นพับ ป้ายสื่อความหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวที่มีความชัดเจน เช่น แผ่นพับแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
3) ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การแนะนาแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในชุมชนและบริเวณที่เป็นเส้นทางเดินรถสายหลัก
3.3 อุปสรรค พบว่า ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการพื้นที่การท่องเที่ยวภูฆอ้ งและกลุ่มการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน
3.4 โอกาส พบว่า
1) หน่วยงานการท่ องเที่ ยวและสถาบัน การศึก ษาพร้อมที่จ ะเข้ามาสนับสนุ นผ่านการสร้างองค์
ความรู้และการให้ความรู้ดา้ นการบริหารจัดการท่องเที่ยว
2) สื่อบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์นาเอาความงามและความแตกต่างของธรรมชาติมาเป็นจุดขาย
และประชาสัมพันธ์ให้ เช่น สื่อเฟสบุ๊ค (Facebook) สื่อยูทูป (Utube)
3) เป็ น เส้ น ทางการคมนาคมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางผ่ านไปยั งเชีย งคานจั งหวัด เลยและจั งหวั ด
หนองคาย
4. แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง จากการระดมความคิดเห็ นผู้จากผู้เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาพืน้ ทีการจัดการท่องเที่ยวภูฆอ้ งเขตเทศบาลตาบลปากชม พบว่า
4.1 เทศบาลตาบลปากชมต้องมีการวางและเขียนกาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยว
ภูฆ้องและดาเนินการพัฒนาพื้นที่อาเภอปากชมรวมถึงภูฆอ้ งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวใหม่ที่มีความแตกต่าง
4.2 เทศบาลตาบลปากชมควรมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและมีการเครือข่ายการท่องเที่ ยวให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการทาสัญญาว่าจะมีการช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาขึ้น เช่น สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาเลย (ททท.เลย) องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
(อพท.)ในการระดมความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลปากชมให้มอี ัตลักษณ์ (Identity)
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4.3 ควรมีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว กลุ่มรีสอร์ท
และโฮมสเตย์ กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อร่วมดาเนินการและจัดการท่องเที่ยวภูฆ้องและการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมของอาเภอปากชม
4.4 ควรมี ก ารร่ ว มกั น ก าหนดระเบี ย บ วางข้ อ บั ง คั บ กฎเกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขต่า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยวภูฆ้องและมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะกับสมาชิก และมีการจัดพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักท่องเที่ยวได้รู้จัก
4.5 ต้องมีการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและสามารถ
เรียนรู้ธรรมชาติของนักท่องเที่ยวพร้อมกับการกาหนดจุดการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละจุดเพื่อที่จะทาการสร้างคุณค่า
ผ่านเนื้อหาและเรื่องเล่า

ภาพที่ 5 การระดมความคิดเห็นและการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
และการท่องเที่ยวภูฆอ้ ง

สรุปผลและอธิปรายผล
1. สรุปผล
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภู ฆ้องเขตเทศบาลตาบลปากชม จังหวัดเลย ผู้วิจัยใช้
แนวคิดของการมีส่วนร่วมในการศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ กรสนทนากลุ่มและการประชุมที่
เน้นการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพืน้ ที่การท่องเที่ยวภูฆอ้ งเพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตาบลปากชมต้องมีการวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวภูฆอ้ งและ
ดาเนินการพัฒนาพื้นที่อาเภอปากชม รวมถึงภูฆ้องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวใหม่ที่มีความแตกต่าง พร้อมกับสร้าง
ความร่ ว มมื อ กั บชุม ชนและเครือ ข่ ายการท่ อ งเที่ ย ว เช่น การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวในการระดมความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้มอี ัตลักษณ์
2. อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลปาก
ชม อาเภอปากชม จังหวัดเลยผู้วจิ ัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
2.1 บริบทการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง พบว่า
กระแสของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนถูกกระตุ้นโดยหน่วยงานการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนที่ต้องการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชมชนท้องถิ่นต่างๆผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นการนาเอาจุดแข็งของ
ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ผลงานศิลปกรรมมาพัฒนาและแปรรูปให้เป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้นาชุมชนอย่างนายอาเภอปากชม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากชม หรือหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ ในพื้นที่ที่ต้องการให้อาเภอปากชมและพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลปากชมเกิดเป็นพื้นที่การท่ องเที่ ยวขึ้นขึ้น
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ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ได้มีการระดมความคิดเห็นและมีการปฏิบัติจัดกิจกรรมถนนคนเดิน การสืบค้นและสารวจทรัพยากร
การท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเช่นภูฆ้องพร้อมกับมีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลทาให้พ้ืนที่ภู
ฆ้องอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะการได้เข้าไปยืน
อยู่ร่วมกั บจุดของต้นสนเอน ซึ่ งกระบวนการมีส่วนร่วมนี้นั บว่ามีความส าคัญ ที่ส่ งผลทาให้ เกิ ดความยั่ งยืนกั บแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้ ซึ่งหลายแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนก็ประสบความสาเร็จเช่นที่อาเภอเชียงคานที่นาเสนอภาพของเมืองโบราณ
100 ปีและวิถีชีวิตที่ ผูกพั นกับแม่น้าโขง เช่นการลอยผาสาดลอยเคราะห์ หรือพิธีกรรมการสืบชะตาแม่น้าโขงรวมทั้ ง
ประเพณี 12 เดือนที่มีอยู่อย่างเช่น วันออกพรรษาที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งการแข่งเรือยาว การทาบุญใส่บาตรข้าว
เหนียวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะมาเป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ ปฐม หงส์สุวรรณ (2560 :
23-79) ที่พบว่า การจั ดการท่ องเที่ ยวโดยชุมชนนั้นจะต้องเริ่มโดยคนในชุมชนก่ อนที่ จะต้องร่วมกั นคิ ด วางแผนการ
ดาเนินการ โดยการเริ่มต้นการด าเนินการนั้นจะต้องมีการสรางเครือข่ ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น
สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย หรือสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อที่จะช่วยสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ
การท่ องเที่ ยวชุมชนอย่ างมี ระบบให้ มี ความโดดเด่ นและมีอั ตลั กษณ์ พร้อมกั บมีการสร้ างคุ ณ ค่ าทางระบบนิ เวศน์
วัฒนธรรมในชุมชนลุ่มแม่น้าโขงไปสู่การสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังเช่นการเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเชียงคาน เขมราฐ โขงเจียม รวมถึงการพยายามสร้างภูมิทัศน์และเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่น้าโขง
มาเป็นฐานในการสร้างแรงดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย โดยชุมชนต้องมีการสร้างแนวคิดและรูปแบบการส่งเสริมการ
ท่ องเที่ ยวให้ เกิ ดความโดดเด่ นและแตกต่าง เช่นเดี ยวกั บการสร้ างเส้ นทางการท่ องเที่ ยวเครือข่ายในพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง
อย่างไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่ภูฆ้องไปสู่การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนก็มีการดาเนินการไประยะหนึ่งที่ชาวบ้านในชุมชน
และองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการร่วมคิดร่วมทาขึ้นมา แต่จากการศึกษาพบว่า ชุมชนยังขาดงบประมาณในการจัด
อบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง รวมถึงการขาดความรู้ในการจัดการป่าและภูฆ้องรวมถึงการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งที่ดาเนินการอยู่เป็นการจัดการท่องเที่ยวตามประสบการณ์ที่ แต่ละคนที่เข้ามาร่วมกันกันและ
แลกเปลี่ ยนกันเป็นการจัดการท่ องเที่ยว โดยหวังให้ เกิ ดการท่องเที่ ยวและรายได้ให้กั บคนในชุมชนในการเป็ นผู้นาพา
นักท่องเที่ยวไปชมและพักค้างแรมเพื่อชมความงามของภูฆ้องและทิวทัศน์รอบด้าน สอดคล้องกับไทยโรจน์ พวงมณี สม
ยงค์ สีขาว สุภาวดี สาราญ และสัญชัย เกียรติทรงชัย (2560 : 118-132) ที่พบว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น
ชุมชนจะต้องมานั่งคุยกันเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปไดในการจัดการท่องเที่ยว ทั้งบริบทของชุมชนที่เอื้อต่อการเข้ามา
วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สมารถดึงดู ดใจนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งเมื่ อสารวจตรวจสอบโดยมีผู้นาและเครือข่ายเข้าร่วมแล้วก็ให้
ดาเนินการวางแผนในการเตรียมบุคลากร การเตรียมการสารวจ การกาหนดเงื่อนไขกติกาในการจัดการท่องเที่ยว การ
ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนด้านความรู้และหน่วยงานที่สามารถสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการดาเนินการ จากนั้นจึงต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
การเป็นผู้ส่อื ความหมายที่มีคุณภาพและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วย
2.2 แนวทางการพัฒนาจัดการท่องเที่ยว พบว่า
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ภูฆ้อง อาเภอปากชมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนนัน้ สามารถทาได้โดยการ
กาหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันโดย
มีเทศบาลตาบลปากชมเป็นเจ้าภาพในการสร้างความร่วมมือ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามาร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดการและร่วมปฏิบัติการ ทั้งการพัฒ นาที่เป็นภาพรวมและที่เป็นส่วนบุคคล เช่น การจัด
สภาพพื้นที่หน้าบ้านให้สวยงามพร้อมรับการท่องเที่ยว การรวมกลุ่มกันเพื่อการทาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว การ
สร้างความเข้าใจกับชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชน และการร่วมปฏิบัติการรับผลประโยชน์ที่จะ
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เกิ ดขึ้นในอนาคต ซึ่งในการจั ดการท่อ งเที่ ยวเชิงธรรมชาติของภูฆ้อ งจะเกี่ยวข้ องกับบุ คคลที่เป็ นผู้ น าทางและพา
นักท่องเที่ยวสัมผัสความงามของภูฆ้องผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวแบบวันเดียวหรือเป็นการท่องเที่ยวแบบพักแรมค้าง
คืนเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความเงียบพร้อมกับการฟังเสียงป่าและพืชพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่และสัมผัสความงามของ
แสงไฟฟ้าที่อยูด่ ้านล่างของเมืองปากชม หรือที่เรียกว่า “สัมผัสควำมงำมของดำวดิน”
ส าหรั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของการท่ อ งเที่ ย วในด้ า นต่ า ง ๆของการจั ด การท่ อ งเที่ ย วภู ฆ้ อ งนั้ น ถ้ า
พิจารณาตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ตามแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 15-25)
ระบุว่า การร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของพื้นที่การท่องเที่ยวของชุมชนนั้น จะต้องใช้
กระบวนการและขั้นตอนที่สาคัญคือขั้นที่ 1 การจัดแบ่งเขตพื้นที่ในทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน ขั้นที่ 2 การ
กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในแต่ละเขตทรัพยากรท่องเที่ยว ขั้นที่ 3 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมเสริ ม ในทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว ขั้ น ที่ 4 การประเมิ น ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในแต่ล ะเขตพื้น ที่ ข องทรัพ ยากรท่ อ งเที่ ย ว ขั้ น ที่ 5 การให้ ก ารศึก ษาผลกระทบของการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในทรัพยากร
ท่อ งเที่ ยว ขั้นที่ 6 การจัด ให้มีข้อมู ล เกี่ ยวกับทรัพยากรท่ องเที่ ยวที่ นัก ท่อ งเที่ ยวต้องการรู้ และขั้น ที่ 7 การจัด หา
งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวให้เพียงพอ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาที่จะทาให้
ชุมชนการท่องเที่ยวอย่างเทศบาลตาบลปากชมที่จะเกิดขึ้นใหม่ สามารถที่ จะทาและเรียนรู้ไปได้อย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยเฉพาะการร่วมกันหารูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนที่อาจมีเพียง
รูปแบบหลักรูปแบบเดียวแต่มีรูปแบบย่อยที่กระจายออกไปและเป็นทางเลือ กให้กับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งธรรมชาติ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ หรื อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ ธ รรมชาติ หรือ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุนทรียภาพผ่านกิจกรรมการวาดภาพระบายสีหรือการถ่ายภาพ
นอกจากนี้การดาเนินการที่ผ่านมาของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของภูฆ้องที่มีการรวมกลุ่มกัน
อย่างไม่เป็นทางการแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลปากชมที่ต้องทาความเข้าใจและสร้างระบบการบริหาร
จัดการขึ้น เช่น การกาหนดกฎระเบียบและเงื่อนไขของการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กฎระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผู้นาทางเนื่องจากมีหลายจุดของพื้นที่ภูฆ้องที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่มีจุดถ่ายภาพและจุด
ชมทิวทัศน์ที่เป็นชะง่อนผา หรือเป็นแนวหินที่เป็นหน้าผาระหว่างการเดินทางเข้าไปซึ่งอาจควบคุมนักท่องเที่ยวไม่ได้ จึง
ควรมีการวางมาตรการโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อการป้องปราม เช่นเดียวกับ บารุง บุญปัญญา (2549 :109-110) กล่าวว่า การ
พัฒนาที่ประสบความสาเร็จต้องมาจากการร่วมมือกันคิด วางแผนและปฏิบัตกิ ารที่เน้นการทางานในรูปแบบของกลุ่มหรือ
องค์กรของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้องของเทศบาลตาบลปากชม จึงต้องมีการดาเนินการจัดตั้ง
กลุ่มและมีการออกกฎระเบียบ เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไปในอนาคตได้อย่างมีศักยภาพ
อาจมีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนมาให้แนวทางการจัดทารูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวและร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้ประสบความสาเร็จต่อไป ดังที่
ในการดาเนินการวิจัยเชิงพื้นที่นั้น นักวิจัยจะต้องมีการหนุนเสริมและมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการบรรยายเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้คนในชุมชนเห็นภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยภาพรวมของชุมชนร่วมกัน โดยนักวิจัยถือว่าเป็นกลุ่ม
จะบุคคลภายนอกที่มีบทบาทหน้าที่ในการหนุนเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการ
สังเกตการณ์เคลื่อนไหวของชาวบ้าน สังเกตวิธีการทางาน รวมทั้งการกาหนดจังหวะเวลาของการเข้าไปสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม นั่นก็หมายความว่าตัวชาวบ้านต้องเป็นหลัก (Main Actor) ในการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง และชาวบ้านต้องมี
การทบทวนการทางานที่ผ่านมาในชุมชนของตนเอง โดยประเมินว่าอะไรประสบความสาเร็จ อะไรเป็นความล้มเหลวตาม
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มาตรฐานของชุมชนเอง เช่นเดียวกับการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาก็จะต้องเริ่มจากความเป็นพื้นฐานและ
ตัวตนของชุมชนและต้องมีมี การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น ๆ ด้วย (บารุง บุญปัญญา,
2549 : 117-120) ดังนั้นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นการพั ฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นจึงมี
ความสาคัญต่อพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่เพราะจะทาให้การเริ่มต้นนัน้ จะมีที่ข้อมูลมาจากความต้องการและความสนใจของ
ชุมชน และยังมีกระบวนการในการดาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพื้นที่นั้นๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 5)
อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวโดยชุมชนนับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในการที่จะ
ดึ งเอาความมี คุ ณ ค่ าของทุ นทางธรรมชาติ และทุ นทางวั ฒ นธรรมมาสู่ การจั ดการท่ องเที่ ยวที่ เป็ นอั ตลั กษณ์ เฉพาะ
ซึ่งปฐม หงส์สุวรรณ (2560 : 23-41) ได้เสนอแนะว่าในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะการจัดการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงวิถีชวี ติ และวัฒนธรรมนัน้ ชุมชนผู้ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวจะต้องมีการค้นหา
รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะก่อน และ/หรือผู้กลุ่มนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอาจจะต้องถอย
หลังกลับมามองชุมชนท้องถิ่นร่วมกันก่อน ผ่านองค์ประกอบสาคัญของการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อที่จะได้ร่วมมื อกันวาง
แผนการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต โดยสิ่งที่ต้องมองประกอบด้วย 1) องค์ประกอบที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ
ทั้งตัวแหล่งท่องเที่ยวเอง รูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมี
ความเหมาะสมกับสภาพกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) องค์ประกอบที่เป็นสิ่งอานวย
ความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม ที่พักโฮมสเตย์และร้านจาหน่ายของที่ระลึก การเดินทางเข้ามายังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ ควรมีหลายช่องทาง เช่น รถยนต์โดยส่วนส่วนบุคคล รถทัวร์จากกรุงเทพ เครื่องบิ นโดยลงจากสนามบิ น
รถแท็ กซี่ หรือรถยนต์เหมาเพื่อการเดิ นทางมายังอ าเภอปากชมและเตรียมการเดิ นทางขึ้นไปท่ องเที่ ยวที่ ภู ฆ้ อง และ
3) องค์ประกอบด้านการตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอื่น ๆ หรือผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามฤดูกาล ที่ควรมีการคิดวางแผนให้มีรูปแบบที่หลากหลายและ
น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น ระหว่างการเดินทางควรมีการแวะชมและกินผลไม้ที่มีการปลูกตลอดเส้นทาง หรือ
การแวะถ่ายภาพ ซึ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวนี้อาจต้องมีการใช้วิธีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเพื่อร่วมกันวางแผนการดาเนินต่อไป
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ศัก ยภาพในการเป็ น แหล่งท่ อ งเที่ ย วเชิงผจญภั ย : กรณี ศึก ษาวนอุทยานเขาหลวง
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Potential for an adventure attraction: A case study of Khao Luang forest park,
mueang Nakhonsawan district, Nakhonsawan province
อรวรรณ เกิดจันทร์1* และกุณฑล เพ็ชรเสนา2
Orawan Kerdchan1* and Kuntol Petchsena2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ของ “วนอุทยานเขาหลวง”
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย ของวนอุทยานเขาหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวในวนอุทยานเขาหลวง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม โดยถามนั กท่ องเที่ยวที่เดิ นทางมาท่ องเที่ยววนอุ ทยานเขาหลวง วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ หา
ค่ าจ านวนความถี่ (Frequency) และร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ าเฉลี่ ย เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1) วนอุทยานเขาหลวงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของอาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศักยภาพด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.15 ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ย คือ
4.08 ศักยภาพด้านที่พัก มีค่าเฉลี่ย คือ 3.92 ศักยภาพด้านสิ่งอานวยความสะดวก คือ 3.89 ศักยภาพด้านการเข้าถึง
พื้นที่ คือ 3.34 ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย คือ 4.22 ผลรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ของ วนอุทยานเขาหลวง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
ที่มีประสิทธิภาพนัน้ ควรใช้วธิ ีผสมผสานรูปแบบการท่องเที่ยว ทัง้ ในเชิงผจญภัย เชิงนิเวศ และอนุรักษ์ธรรมชาติ
คาสาคัญ: เขาหลวง, แหล่งท่องเที่ยว, ศักยภาพ, ผจญภัย, องค์ประกอบ
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Abstract
This research aims to 1) study the potential of an adventurous tourist attraction of "Khao Luang Forest
Park" in Nakhonsawan District, Nakhonsawan. 2) study the guidelines for the development of quality
management on adventure tourism in Khao Luang Forest Park as a powerful adventure tourism. The samples
were 400 tourists, visiting Khao Luang Forest Park. Questionnaires were used as a research tool to tourists who
come to visit Khao Luang Forest Park, Mueang Nakhonsawan, Nakhonsawan. The data were analyzed by
Frequency and Percentage, Mean and Standard Deviation. The research found that: 1) Khao Luang Forest Park
has the potential to become a tourist destination as The Adventure of Muang Nakhonsawan, Nakhonsawan. The
average capacity in activities was 4.15. The average capacity in attraction was 4.08. The average capacity in
accommodation was 3.92. The average capacity of the facility was 3.89 the average capacity in accessibility
was 3.34 and the average capacity in participation was 4.22. The overall level of the capacity was at a high
level. 2) the guidelines for the development of quality management on adventure tourism in Khao Luang Forest
Park as a powerful adventure tourism should use a combination of tourism both Adventure, Ecological, and
Nature Conservation.
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บทนา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ระบุแนวโน้มการท่องเที่ยวโลกว่ายังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ดังนั้ น ความสาคัญของการท่องเที่ยวจึงมีมากขึ้นในอนาคต จาก
ความสาคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงส่งผลให้มีการกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โดยมี
การส่งเสริมให้ คนไทยเดินทางท่องเที่ ยวในประเทศมากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ กระจายรายได้ สู่ท้องถิ่น พั ฒนา
คุณภาพคนไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ตามแผน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการกาหนดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อรองรับการท่อง เที่ยวรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี้ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ฯลฯ
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญต่อการพักผ่อนกับธรรมชาติ และเน้นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อมุง่ เน้นให้เกิด
จิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีกิจกรรมการท่องเที่ยวศึกษาศิลปะและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยก็มีกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแก่ง พายเรือ พักแรม ซึ่ง
อาจเสริมกิจกรรมเพื่อศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่ การดูนก การสารวจธรรมชาติ การศึกษาพืชพันธุ์ต่างๆ ซึ่งพบว่า
ในจังหวัดนครสวรรค์มีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหลายแห่ง และนโยบายการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครสวรรค์เองก็พยายามผลักดันให้วนอุทยานเขาหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและมีความเพลิดเพลิน
ตื่นเต้น ท้าทาย และได้ประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น ปีนเขา ดูนก และเดินป่า
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ดังนั้น การบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ชมทัศนียภาพไป
พร้อม ๆ กับทากิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้บริการและซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นการกระจาย
รายได้และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ที่สาคัญเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของตน และปลูกฝังให้เยาวชนได้
เรียนรู้ถึงคุณค่าในสิ่งใกล้ตัว โดยเริ่มจากการเสริมสร้างการรักท้องถิ่นชุมชนของตนเอง จากแนวทางการพัฒนาการท่อง
เที่ยวตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของแหล่งท่อง เที่ยว
วนอุทยานเขาหลวง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ว่าเป็นไปในทิศทางใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวนี้ให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในอนาคต
วนอุทยานเขาหลวง ได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2539 ครอบคลุมพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง จั งหวัดนครสวรรค์ และป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวงแปลงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่
ทั้งหมด 59,375 ไร่ หรือ 95 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศของวนอุทยานเขาหลวง พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนพื้นที่ราบ
ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์ อยูห่ ่างจากเมืองนครสวรรค์ 29 กิโลเมตร สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
จากตัวเมือง ภูเขามีรูปสัณฐานเรียวยาว ทอดตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร มียอดเขาหลวง
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด 772 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง และยอดเขาเขียวที่มีความสูงรองลงมาที่ระดับความสูง 762
เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง มีสภาพอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว พื้นที่ส่วนใหญ่มคี วามลาดชันมากกว่า 35
เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งต้นน้าลาธารของคลองวังม้าและคลองบางประมุงในจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นต้นน้าลาธารของ
ห้วยเล็กห้วยน้อยที่ไหลลงสู่แม่นาสะแกกรั
้
งในจังหวัดอุทัยธานี
มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ในวนอุทยานแห่งนี้ ได้แก่ หมี เลียงผา เก้ง กระจง ลิง หมูป่า ตะกวด กระต่ายป่า
เม่น นิ่มหรือลิ่น อีเห็น พังพอน กระรอก หนู ตุ่น บ่าง ไก่ป่า ไก่ฟา้ นกกะรางหัวหงอก นกกะรางหัวขวาน นกแสก ค้างคาว
และงูนานาชนิด
มีชนิดป่า 3 ประเภท ได้แก่
ป่าเต็งรัง พบบริเวณเชิงเขาที่ไม่สูงมากนัก มีไม้ขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ประดู่
พลวง เหียง มะค่าแต้ ไผ่ป่า และปรง
ป่าดิ บแล้ง พบเฉพาะบนยอดเขาหลวง ประกอบด้วยไม้พุ่ม เถาวัลย์ หวายกล้วย ไม้ พั นธุ์ไม้ที่ พบได้ แก่
ตะเคียนทอง ยางขาว มะไฟป่า ตีนเป็ด สมพง เสลา และยมหิน
ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าโปร่งผสมไม้ผลัดใบ มีไม้ขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง มีไผ่ขึ้นหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบ
ได้แก่ มะกอก เสีย้ ว งิ้วป่า ตะแบก แดง และ ประดู่
จุดเด่นทีน่ ่าสนใจ ได้แก่
ยอดเขาหลวง เป็นยอดเขาสูงสุดของเทือกเขาหลวง มีความสูงประมาณ 772 เมตร จากระดับน้าทะเลปาน
กลาง เป็นพื้นที่ราบ สามารถใช้เป็นที่พักค้างแรมได้ มีจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศเย็นสบายและมีอากาศหนาว
มากในฤดูหนาว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมงจึงจะถึงยอดเขา
ยอดเขาเขียว เป็นยอดเขาที่มีความสูงรองมาจากยอดเขาหลวง คือสูง 762 เมตรจากระดับน้าทะเลปาน
กลาง ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของยอดเขาหลวง ระหว่างทางจะผ่านถ้าน้า บ่อน้าซับ และบ่อขุดทองคา
น้าตกเขาหลวง จุดชมวิวบนยอดเขาหลวง ที่ความสูง 772 เมตร ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพฝั่งจังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดอุทัยธานี เหมาะแก่การพักค้างแรมที่ท้าทายความหนาว และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม ตั้งอยู่
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บริเวณตาบลบางประมุง อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นน้าตกขนาดกลางที่สวยงาม มีชั้นน้าตก 5 ชั้น ชั้นที่
สวยที่สวยที่สุดคือ ชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 7 เมตร แต่จะมีน้าเฉพาะฤดูฝนเท่านัน้
เขาถ้าพระ เป็นถ้าเขาหินปูนขนาดใหญ่ มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก จึงเป็นแหล่งชมค้างคาวที่สาคัญ
ของพืน้ ที่ ตัง้ อยู่ในเขตตาบลเนินศาลา อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ถ้าธารทิพย์ อยูบ่ ริเวณด้านหลังวนอุทยาน 500 เมตร ลักษณะของถ้าเป็นถ้าเขาหินปูน ภายในถ้ามีโถงกว้าง
มีหินงอกหินย้อย มีแหล่งน้าที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งน้าศักดิ์สทิ ธิ์ สามารถนาไปรักษาโรคได้
ถ้าบ่อยา เกิดจากเขาหินปูนที่มคี วามสลับซับซ้อนมาก พบบริเวณตอนเหนือเทือกเขาหลวง ที่ ปากทางขึ้นถ้า
เป็นที่ตั้งของวัดถ้าบ่อยา ส่วนภายในถ้าได้มีการปรับปรุง แต่งเติม จนสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไปมากพอสมควร
การเดินทาง สามารถเดินทางได้สะดวกในทุกฤดูกาล โดยมีเส้นทางหลักจากจังหวัดนครสวรรค์ตามถนนสายเอเชียไป
ทางจังหวัดกาแพงเพชร ประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อถึงสามแยกไฟแดงบ้านหนองเบน ให้เลี้ยวซ้ายไปทางอาเภอลาดยาว
ประมาณ 700 เมตร เลีย้ วซ้ายอีกครั้งเข้าสู่เส้นทางไปวัดศรีอุทุมพรประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายผ่าน
บ้านวังเลาไปทางบ้านผาแดงประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงที่ทาการ รวมระยะทางทั้งสิน้ 29 กิโลเมตร
สิ่งอานวยความสะดวก มีบ้านพักรับรองจานวน 2 หลัง บ้านพักนักท่องเที่ยวแบบพักรวมแยกชายหญิ ง
สามารถเข้าพั กได้ จานวน 60 คน และห้ องประชุม สัมมนาที่ สามารถรองรับผู้เข้าประชุม ได้ จานวน 100 คน หาก
นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ ทางธรรมชาติโปรดนา
เต้นท์ไปกางเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ส่วนเรื่องอาหารต้องจัดเตรียมไปเอง แล้วไป
ติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาหลวงโดยตรง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าวนอุทยานเขาหลวงมีส ถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การพักค้างแรม เนื่องจาก
อากาศเย็นสบายและหนาวมากในฤดูหนาว มีจุดชมวิวที่สวยงาม มีบ่อขุดทองคาขนาดใหญ่ มีบ่อน้าซับ และอื่น ๆ ดังที่
กล่าวมา ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ก็มีให้เลือกตามความชอบและกาลังแรงกาย สามารถเที่ยวได้ทั้งปี แต่ความเป็นที่รู้จั ก
หรือยอดนิยมยังไม่อยูใ่ นระดับต้น ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของวนอุทยานเขาหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ของ “วนอุทยานเขาหลวง” อาเภอเมืองนคร
สวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ของ วนอุทยานเขา
หลวง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีประสิทธิภาพ
งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย:กรณีศกึ ษาวนอุทยานเขาหลวง อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ของ “วนอุทยานเขาหลวง” อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และศึกษาแนวทางในการพัฒนา “วนอุทยานเขาหลวง” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้ คือ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) ซึ่งมีการตีความที่หลากหลาย
แตกต่างกันไป โดยสามารถให้คาจากัดความได้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ต่ืนเต้นและท้าทายโดยการควบคุมความเสี่ยงภัย
ซึ่งส่วนใหญ่มักจัดในพื้นที่ห่างไกล เป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเดินทางได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณ (บริษัท คอร์ แพ
ลนนิ่ง แอนด์ ดี เวลลอปเมนท์ จ ากั ด (มหาชน), 2546 น.3-11) ทั้ งนี้ ต้ อ งมี ก ารจั ด การโดยผู้ เชี่ย วชาญที่ มี ค วาม
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รับผิดชอบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
อาจจะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น หรือต้องเผชิญหน้าหรือท้าทายกับการเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้เดินทางอาจคาด
การณ์ได้หรือไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้น (นิศา ชัชกุล, 2547) การท่องเที่ยวประเภทนี้มักไม่อาศัยสิ่งอานวยความสะดวกมาก
เกินความจาเป็น แต่เน้นการต่อสูก้ ับความยากลาบากด้วยการอาศัยความสามารถของบุคคลเป็นหลัก โดยอาจกระทา
ผ่านรูปแบบการพักแรม การเดินทาง และกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความยากลาบากต่าง ๆ เช่น ปีนเขา ไต่หน้าผา พาย
เรือแคนู ล่องแก่ง เดินป่า กระโดดหอสูง กระโดร่ม เล่นเครื่องร่อน ขี่จักรยานเสือภู เขา ยิงปืนเพ้นท์บอล การพักแรม
ในเต็นท์ เป็นต้น (วรา สวัสดีผล, 2550 : 11)
กิจกรรมผจญภัย (Adventure Activities) เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบกิจกรรมได้สัมผัสกับสถานการณ์ที่ตนเอง
ไม่รู้ ไม่คาดคิด ได้สัมผัสกับความตื่นเต้นท้าทาย ความเสี่ยง ทาให้รู้สึกว่าได้รับคุณค่าจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอ
เช่น ได้พัฒนาทักษะในการประกอบกิจกรรม การได้ประยุ กต์ใช้ทักษะที่ตนเองมีกับกิจกรรมที่ทาซึ่งความรู้สึกได้ผจญ
ภัยจะไม่เท่ากัน จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยูก่ ับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การรับรู้ส่วนบุคคล ทักษะ
อารมณ์ สภาพร่างกาย เป็น ต้น (Swabrooke et al., 2003) ดังนั้นอาจกล่าวสรุปได้ว่า การท่องเที่ ยวแบบผจญภั ย
หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชื่นชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่อาศัยความทรหดอดทน เสี่ยงภัยตาม
สถานที่ห่างไกล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่มลี ักษณะพิเศษ มีช่อื เสียงด้านความงามและองค์ประกอบของ
ธรรมชาติ (ปัญญา เทียนนาวา, 2554 : 11-12)
สาหรับการท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้คาจากัดความและขอบเขตของคาว่าการท่องเที่ยวเชิงผจญภั ย
โดยรวมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (Soft Adventure Tourism) หมาย ถึง
กิ จกรรมใด ๆ ก็ ตามที่ มี องค์ ประกอบของความท้ าทายหรื อเสี่ ยงภั ย การใช้ พละก าลั ง การได้ รั บความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเข้ามาเกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545,
น.1-2 ) โดยมีเป้าหมายอยูที่การมีโอกาสประกอบกิจกรรมที่มีความท้าทายเข้ามาเกี่ยวข้อง ลักษณะของการท่องเที่ยว
ประเภทนี้ที่นยิ มกันมาก คือ การพายเรือ ล่องแก่ง ปีนหน้าผาและไต่เขา ขี่จักรยานเสือภูเขา และการเดินป่า ส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มักจะเกี่ยวพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง คือ ป่าเขา ต้นน้าลาธาร หรือสายน้าต่าง ๆ
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อระบบนิเวศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545, น.15-16) ส่วนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศก็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้อง ถิ่น อาจจะเป็นการเยี่ยมชม
สถานที่และพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและชนบท รวมถึงการสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคคลต่างวัฒนธรรมได้ เรียนรู้ร่วมกัน ดั งความเชื่อที่ ว่าการท่องเที่ยวสามารถทะลายก าแพงความไม่เข้าใจ
ระหว่างคนที่มีพ้ืนฐานครอบครัว การทางาน และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยผ่านการพู ดคุยหรือการใช้ชีวิตร่วมกัน
เป็นกระบวนการที่นาไปสู่การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผลที่ตามมาจึงได้แก่ความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน
การเดินทางอาจทาให้นักท่องเที่ยวบางคนได้ทาในสิ่งที่ไม่เคยได้กระทาเมื่ออยู่บ้าน การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ไม่เคย
รู้จักมาก่อน (สิรินยา วัฒนสุขชัย, 2545 : 1-2)
ทั้งนี้รวมถึงการศึกษารูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยทั่วไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ (บริษัท
คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวล ลอปเมนท์ จากัด (มหาชน), 2546 น.3-11)
ซอฟท์ แอดเวนเจอร์ (Soft Adventure) เป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ต้องการสิ่งอานวยความสะดวก
ฮาร์ด แอดเวนเจอร์ (Hard Adventure) เป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ไม่ต้องการสิ่งอานวยความสะดวก
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สาหรับประเทศไทย ได้มกี ารกาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถจาแนก
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยออกเป็น 3 รูปแบบ (สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย, 2549 อ้างถึงใน
วรา สวัสดีผล, 2550 : 11-12) คือ
แบบธรรมดาทั่วไป (Common Adventure) เป็นการท่องเที่ยวเชิงให้ความรู้เป็นหลัก ส่วนกิจกรรมจะเป็น
กิจกรรมที่ไม่ต้องการความเป็นมืออาชีพเลย เช่น การนั่งรถชมเมือง การล่องเรือตามแก่งต่าง ๆ หรือแม้แต่การอยู่
แบบโฮมสเตย์ เพื่อซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นต้น
1. แบบซอฟท์ แอดเวนเจอร์ (Soft Adventure) เป็นการท่องเที่ยวแบบที่มีกิจกรรมง่าย ๆ ธรรมดา ไม่ตอ้ งอาศัย
ความรู้ในการทากิจกรรมมากนัก เน้นความบันเทิงและความผ่อนคลายจากการท่องเที่ยว เช่น การบั่นจักรยานทาง
ธรรมดาเพื่อชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน การดาน้า การส่องนก การดูดาว การพายเรือ เป็นต้น
2. แบบ เอ๊กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ (Extreme Adventure) ถือเป็นการท่องเที่ยวที่จาเป็นต้องใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมที่จัดให้ไว้เป็นอย่างสูง และเหมาะกับคนที่รักการผจญภัยเป็นอย่างมาก เช่น การปีนผา การผจญภัยโดยการ
เดินป่า การล่องแก่ง หรือการบั่นจักรยานเสือภูเขาที่ตอ้ งอาศัยทางลาดชัน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาในเรื่องประเภทของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยซึ่งสามารถแบ่งได้หลากหลาย
แบบ ได้แก่ การแบ่งตามประเภทของกิจกรรมที่ทาตามระดับความเสี่ยง การออกแรงทางกายภาพและทักษะที่ต้องใช้ใน
กิจกรรมนั้น หรืออาจแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งธรรมชาติที่แตกต่างกัน (อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค, 2555: 5254)
ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ซึ่งราไพพรรณ แก้วสุริยะ
(2545, อ้างถึงใน ปัญญา เทียนนาวา, 2554: 11-12) กล่าวไว้วา่ ประกอบด้วย
1. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษให้ความตืน่ ตาตื่นใจ ท้าทายความสามารถของ
มนุษย์ และชวนให้ทดลองทาเมื่อเข้าไปเที่ยว
2. มีบริการอานวยความสะดวกพร้อม บางแห่งที่ไม่พร้อมนัน้ นักท่องเที่ยวต้องไปแค้มป์ปิ้ง
3. มีครูฝึกรับผิดชอบการแนะนาและดูแลความปลอดภัย
4. เป็นการจัดการที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
5. เป็นการจัดการที่มีการกาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัตกิ าร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่อง
เที่ยว ทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว
6. นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย ปลอดภัย มีความทรงจา และประสบ
การณ์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎีองค์ประกอบการท่องเที่ยว
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญหลายๆ อย่างด้วยกัน
เพื่อช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย
Dickman (1996) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวว่า แหล่งท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Tourist Destination and Tourism Product) จาเป็นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 5A
1. ที่พัก (Accommodation) แหล่งท่องเที่ยวควรมีจานวนที่พักเพียงพอ พร้อมทั้งมีความหลากหลายด้าน
ราคาและการบริการที่เหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก ที่พักแรม (Accommodation) หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการที่พั กเพื่อคนเดินทางหรือนักท่องเที่ ยวที่ต้ องค้างคื น ซึ่งอาจมี
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บริการอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการด้วย ที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น โรงแรม โมเต็ล
เกสต์เฮาส์ บ้านแบ่งเช่า โฮมสเตย์ รีสอร์ท ที่พักสาหรับเยาวชน สถานที่พักกลางแจ้ง เป็นต้น
2. สิ่งที่ดึงดูดใจ (Attraction) จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ อย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักท่อง
เที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งแยกเป็น สถานที่สาคัญทางศาสนา ภูเขา
อุทยานแห่งชาติ เทศกาลต่าง ๆ (ผศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง) ได้บอกถึงสิ่งดึงดูดใจว่า อาจเกิดเพราะแหล่งท่องเที่ยว
มีคุณลักษณะที่สวยงามตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม มีความประทับใจจาก ลมฟ้า อากาศ เรียนรู้วิถีชีวิต
และความเป็ นอยู่ของชุม ชน เป็ นสถานที่ ที่เหมาะแก่ การพั ก ผ่อ นหย่อ นใจ มีกิจ กรรมทางการท่ องเที่ ย ว ซึ่งแหล่ ง
ท่องเที่ยวสามารถแบ่งแยกเป็นสถานที่สาคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูเขา วนอุทยานแห่งชาติ หรือสถานที่ที่มี
ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
3. การเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) ความสะดวกสบายทาให้นักท่องเที่ยวหรือคนเดินทางเข้าไปถึงสถานที่ได้
รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบขนส่งซึ่ งประกอบด้วยเส้นทาง พาหนะ มี
วัตถุประสงค์ในการลาเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ทาให้นักท่อง
เที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยการเข้าถึงแหล่ง (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549.) ได้มองว่า การบริหาร
จัดการแหล่งเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การขนส่ง ที่จะให้บริการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
2) เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
3) การคมนาคมในแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
4. สิ่งอานวยความสะดวกต่ าง ๆ (Amenity) ซึ่งหมายถึงสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้น
ฐานต่อนักท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภค น้า ไฟ โทรศัพท์ ห้องสุขา และสิ่งอานวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวมีความ
จาเป็นต้องใช้ เช่น สานักงาน ที่พัก การบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีความสาคัญเช่นกัน ในด้านป้ายสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงจุดนาชมของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายชีท้ างภายในแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ป้าย
เตือนอันตรายนักท่องเที่ยว ป้ายอื่น ๆ ที่ตอ้ งการให้นักท่องเที่ยวทราบ เป็นต้น
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกด้านอาคารและสิ่งก่อ
สร้าง ด้านการบริการในแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ด้านป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่อง
เทีย่ ว และสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานให้นักท่องเที่ยว เช่น น้า ไฟฟ้า โทรศัพท์ ห้องสุขา ร้านอาหาร ที่พัก และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่นักท่องเที่ยวมีความจาเป็นต้องใช้ เช่น การบริการในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ที่นักท่องเที่ยวสามารถกระทาในช่วงเวลาที่ พานัก ณ สถานที่นั้น เพื่อทาให้การ
ท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวน่าสนใจมากขึ้น และกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมเดินป่าที่มีความท้าทาย เล่นน้าตก พายเรือแคนู ยิงปืนเพ้นท์บอล เป็นต้น
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กิจกรรม (Activity) ควรมีความหลากหลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจ ปลอดภัย และตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การศึกษาพืชพันธุ์ไม้ทางธรรมชาติ เป็นต้น
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แนวคิดและทฤษฎีศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยดึงดูดที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่อง
เที่ยวไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวจึงต้องมีความพร้อมในสิ่งที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยว มีความเป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพื้นที่
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างจิตสานึกและการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่มีความพอใจหรือสนใจ
ที่จะให้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ ดังนิยามต่อไปนี้
วิวัฒน์ ชัย บุ ญยภั กดิ์ (2550) ได้กล่ าวถึ งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการก าหนดศั กยภาพหรือความ
สาคัญของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ (1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต (2) ความสะดวกใน
การเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว (3) สิ่ง
อานวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการ
รักษาความปลอดภัย (4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่น ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว (5) ข้อจากัดในการรองรับนักท่ องเที่ ยว ได้แก่ ข้อจากั ดด้านพื้นที่ ข้อจากัดทางด้านบริการสาธารณู ปโภค
ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (6) ความมีช่อื เสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จัก
ของแหล่งท่องเที่ยว และจานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
วิภา ศรีระทุ (2551) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านพื้นที่ คือ การดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีความเป็น
เอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ สถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น รวมทั้ง
ต้องมีปัจจัยอื่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น (2) ด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพื้นที่ การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกต่าง
ๆ และการจัดการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ (3) ด้านกิจกรรมและกระบวน การ
คือการพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึกและการให้การศึกษาด้านสิ่ง แวดล้อม
(4) ด้านการมีส่วนร่วม คือการพิจารณาว่าองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในรูป แบบใดบ้าง
และประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ค วามพอใจหรื อ สนใจที่ จ ะให้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วในท้ อ งถิ่ น ของตนได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว
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กรอบแนวคิด

ข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. ระดับรายได้ตอ่ เดือน
6. ภูมลิ าเนา

ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
ของ “วนอุทยานเขาหลวง” อาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 5A1P
1. ที่พัก (Accommodation)
2. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
3. การเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility)
4. สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (Amenity)
5. กิจกรรมต่างๆ (Activity)
6. การมีส่วนร่วม (Participation)
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของ “วนอุทยานเขาหลวง”
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีประสิทธิภาพ
ภาพที่ 1 ตารางกรอบแนวคิด

จากกรอบแนวคิด “ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของ “วนอุทยานเขาหลวง” อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในวนอุทยาน โดยใช้แบบ
สอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง สาหรับแบบสอบถามจะใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะประชากร ศาสตร์ ที่
ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน และภูมิลาเนา ส่วนที่สองคือ องค์ ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยว (A5s) ในเรื่องของที่พัก สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึงพื้นที่ สิ่งอานวยความสะดวก และกิจกรรม จากข้อมูล
พื้นฐานและองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวนาไปสู่การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้องค์ ประกอบของ
แหล่งท่อง เที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งประกอบด้วยด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบการจัดการท่องเที่ยววนอุทยาน
เขาหลวง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคชุ มชน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การจัดการด้านการให้ความรู้และ
สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่วนที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น จาก
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทาให้ทราบข้อมูลและจากการศึกษาทฤษฎีในบทที่สอง
ทาให้เกิดแนวทางในการพัฒนา “วนอุทยานเขาหลวง” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีประสิทธิภาพ
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย:กรณีศึกษาวนอุทยานเขาหลวง อาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการศึกษาสภาพจริงที่เกิดขึ้นในวนอุทยานเขาหลวง (หมู่ 15 บ้านผาแดง ตาบล
หนองกรด อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ) ในช่วงเวลาที่ทาวิจัยคือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -สิงหาคม
2560 โดยใช้วธิ ีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ด้วยวิธีการสารวจที่มุ่งอธิบายสิ่งที่ค้นพบตามที่กาหนดไว้
ในวัตถุประสงค์ โดยมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในวนอุ ท ยานเขาหลวง อ าเภอเมื อ ง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคมพ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวน 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามศักยภาพในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยมีลักษณะเป็นเมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งมีประเด็นคาถาม ประกอบไปด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ ที่พัก สิ่งดึงดูดใจ
การเข้าถึงพื้นที่ สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมกระบวนการ และ การมีสว่ นร่วมของประชาชน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วจิ ัยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการ ศึก ษา
แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data Source) จากการศึกษาตารา เว็บไซต์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฏีเกี่ยวกับ
การวิจัยและการท่องเที่ยว รายงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับศักยภาพพื้นที่เขาหลวง
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ส่ วนที่สองเป็นการศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Source) ได้จาก
การเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในวนอุทยานเขาหลวง อาเภอเมืองนคร สวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามจานวน 400 ชุด มีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อ ยที่ สุ ด โดยแบ่ ง เป็ น 3 ส่ วน คื อ 1) ค าถามเกี่ ย วกั บข้ อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม 2) ค าถามเกี่ ย วกั บ
ศักยภาพพืน้ ที่เขาหลวงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งมีรายละเอียด 5 ด้าน ได้แก่ ที่พัก สิ่งดึงดูดใจ การ
เข้าถึงพื้นที่ สิ่งอานวยสะดวก และกิจกรรมต่างๆ 3) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตใิ นการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัยนั้นได้นาแบบ สอบถาม
มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านศักยภาพพื้นที่วนอุทยานเขาหลวงในการ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เกณฑ์การแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามลิเคิร์ทสเกล (Likert
Scale) ค่าสถิติที่ใช้คื อ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ าเฉลี่ย เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เป็นโปรแกรมสาหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติ เพื่อคานวณ
ค่าสถิตขิ องข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการวิ เคราะห์เนื้อหา (Contents
Analysis) และรายงานเป็นเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
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5. ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เป็นโปรแกรมสาหรับประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ เพื่อคานวณค่าสถิติของข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษา
จากการศึกษาศั กยภาพในการเป็น แหล่งท่อ งเที่ยวเชิงผจญภัย จึงนาเสนอผลการวิจั ยเป็ น 2 ตอน ดังนี้ คื อ
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ของวนอุทยานเขาหลวง
ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ของ วนอุทยานเขาหลวง ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงผจญภัย ของวนอุทยานเขาหลวง
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
18-24 ปี จานวน 206 คน โดยส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษา จานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0
และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000บาท จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของวนอุทยานเขาหลวง
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพพืน้ ที่วนอุทยานเขาหลวง ตามองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ด้านที่พัก
มาตรฐาน
ความคิดเห็น
(xˉ )
(S.D.)
1. มีการตกแต่งสถานที่เหมาะสมกลมกลืนธรรมชาติ
3.65
0.99
มาก
2. การออกแบบตกแต่งภายในมีความเป็นธรรมชาติ
3.78
0.77
มาก
3. มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย
3.99
0.81
มาก
4. มีความปลอดภัยจากสัตว์ภายนอก
3.96
0.74
มาก
5. สถานที่เอือ้ อานวยต่อการพักผ่อน
4.21
0.80
มาก
เฉลี่ย
3.92
0.58
มาก
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ด้านสิง่ ดึงดูดใจ
มาตรฐาน
ความคิดเห็น
(xˉ )
(S.D.)
1. วนอุทยานเขาหลวงสามารถชม น้าตก ได้
3.81
0.88
มาก
2. วนอุทยานเขาหลวงสามารถชม ถ้า ได้
4.06
0.70
มาก
3. วนอุทยานเขาหลวงสามารถ ส่องดูสัตว์ ได้
4.18
0.76
มาก
4. วนอุทยานเขาหลวงสามารถ เดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
4.24
0.75
มาก
5. ระหว่างการเดินทางสามารถศึกษา พืชพรรณ ดอกไม้ นานาชนิด
4.14
0.77
มาก
6. การขึน้ ยอดเขาหลวงเป็นหนึ่งในการพิชิตความท้าทายของตนเอง
4.08
0.83
มาก
เฉลี่ย
4.08
0.50
มาก
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ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีป้ายแนะนาบอกสถานที่ชัดเจน
2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเดินเขา
(ลูกหาบ) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. สถานที่บริเวณวนอุทยานเขาหลวงมีความสะอาดและปลอดภัย
4. สถานที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ
5. มีรา้ นจาหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ที่ขายให้นักท่องเที่ยว
เพียงพอ
6. มีห้องสุขา ไฟฟ้า เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว
7. มีสัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตที่สามารถติดต่อได้สะดวก
เฉลี่ย

4.05
4.15
3.57

0.77
0.73
1.13

มาก
มาก
มาก

1.88
3.64

0.81
3.99

น้อย
มาก

3.89

0.53
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.90

มาก

ค่าเฉลี่ย
(x̄)

ด้านการเข้าถึงพื้นที่
1. สามารถนาพาหนะเข้าถึงวนอุทยานฯ ได้อย่างสะดวก
โดยรถบัส หรือรถส่วนตัว
2. การเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานฯ สะดวก รวดเร็ว
3. ถนนสามารถเข้าถึงพื้นที่วนอุทยานฯ ได้อย่างสะดวก สบาย
4. สามารถเข้าวนอุทยานฯ ได้โดยรถประจาทาง
เฉลี่ย

3.99
3.45
3.15
2.78
3.34
ค่าเฉลี่ย
(x̄)

ด้านกิจกรรม
1.
2.
3.
4.

3.90
4.02

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.85
0.78

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

กิจกรรมเดินป่า ท้าทาย สนุกสนาน
กิจกรรมเล่นน้าตก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ
กิจกรรมการส่องนก
กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
เฉลี่ย

4.22
4.09
4.04
4.26
4.15

0.90
1.08
1.18
0.72
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.78
0.77
0.85
0.78
0.10

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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3.99

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.90

4.22

0.78

มาก

3.15

.08

ปานกลาง

3.57

1.13

ปานกลาง

4.08

0.83

มาก

3.80
3.86

0.44
0.29

มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย

ด้านการมีส่วนร่วม

(xˉ )

1. ประชาชนในพื้นที่สามารถอธิบายประวัติความเป็น มาของการก่อตั้ง
วนอุทยานแก่ท่านได้
2. ประชาชนในพื้นที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยว
ในวนอุทยานได้
3. ประชาชนในพื้นที่สามารถบอกถึงรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมของ
การท่องเที่ยวได้
4. ประชาชนในพื้นที่สามารถบอกถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
วนอุทยานแก่ท่านได้
5. ประชาชนสามารถบอกถึ ง ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ ของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวแก่ท่านได้
เฉลี่ย
เฉลี่ย

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ศักยภาพด้านที่พัก ในการมีสถานที่เอื้ออานวยต่อการพักผ่อน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
4.21 อยู่ในระดับ มาก ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ ในการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.24 อยู่ใน
ระดับมาก ศักยภาพด้านสิ่งอานวยความสะดวก เรื่องสถานที่จอดรถเพียงพอต่อความต้ องการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
4.15 อยู่ในระดับมากศักยภาพด้านการเข้าถึงพื้นที่ เรื่องสามารถนาพาหนะเข้าถึงวนอุทยานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.99
อยู่ในระดับมาก ศักยภาพด้านกิจกรรม เรื่องกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.26 อยู่ในระดับ
มาก ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม เรื่องประชาชนในพื้นที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวในวนอุทยาน
ได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.22 อยูใ่ นระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด คือ 3.86 อยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
ของวนอุทยานเขาหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มปี ระสิทธิภาพ
จากผลการวิจัยเรื่องศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย:กรณีศกึ ษาวนอุทยานเขาหลวง อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์มปี ระเด็นในการนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ศักยภาพด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีกิจกรรมเดินป่า พืช
พรรณไม้ทางธรรมชาติ กิจกรรมศึก ษาเส้น ทางธรรมชาติ ส่ องนก เล่นน้าตก ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวคิดทฤษฏีของ
Dickman ที่กล่าวว่า ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมเดินป่าที่มีความ
ท้าทาย เล่นน้าตก พายเรือแคนนู ยิงปืนเพ้นท์บอล เป็นต้น
2. ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.08 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวนอุทยานเขาหลวง
สามารถ เดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ศึกษาพืชพรรณ ดอกไม้ นานาชนิด ชมถ้า ชมน้าตก ส่องดูสัตว์ และการขึ้น
ยอดเขาหลวงเป็นหนึ่งในการพิชิตความท้าทาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Dickman ที่กล่าวว่า สิ่งดึงดูดใจ
เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่ง สวยงาม
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ตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม มีความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ และสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิถีชีวิตและความ
เป็นอยูข่ องชุมชน เป็นสถานที่ที่เหมาะต่อการพักผ่อนหย่อนใจและทากิจกรรมผจญภัย
3. ศักยภาพด้านที่พัก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.92 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานที่เอื้ออานวยต่อการ
พักผ่อน มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย มีความปลอดภัยจากสัตว์ภายนอก การออกแบบตกแต่งภายในมีความ
เป็นธรรมชาติ การตกแต่งสถานที่เหมาะสมกลมกลืนธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ Dickman ที่กล่าวว่า
แหล่งท่องเที่ยวควรมีที่พักที่เพียงพอ พร้อมทั้งมีความหลากหลายด้านราคา สิ่งอานวยความสะดวก หรือที่พักในรูป
แบบอื่น ๆ เช่น โมเต็ล โฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ เป็นต้น และการบริการที่เหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควรอยู่ไม่
ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนักเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว
4. ศักยภาพด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.89 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานที่
จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ สถานที่บริเวณวนอุทยานเขาหลวงมีความสะอาดและปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเดินเขา (ลูกหาบ) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต
ที่ส ามารถติด ต่อ ได้ ส ะดวก ซึ่งสอดคล้อ งกั บแนวคิ ด ทฤษฏีของ Dickman ที่ ก ล่าวว่า สิ่ งอ านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคขึน้ พืน้ ฐานต่อนักท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภค น้า ไฟ โทรศัพท์ ห้องสุขา และสิ่งอานวยความสะดวกที่
นักท่องเที่ยวมีความจาเป็นต้องใช้ เช่น สานักงาน ที่พัก การบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีค วามสาคัญเช่นกัน ด้านป้ายสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงที่ตั้ง
ของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงจุดนาชมของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายชีท้ างภายในแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายเตือนอันตรายนักท่องเที่ยว ป้ายอื่น ๆ ที่ตอ้ งการให้นักท่องเที่ยวทราบ เป็นต้น
5. ศั กยภาพด้ านการเขาถึ งพื้นที่ มีค่ าเฉลี่ ยคื อ 3.34 ซึ่งอยู่ในระดั บปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสามารถ
น าพาหนะเข้ าถึ งวนอุ ทยานเขาหลวงได้ อย่างสะดวก โดยรถบั ส หรือรถส่ วนตั ว ซึ่ งสอดคล้ องกั บแนวคิ ดทฤษฏีของ
Dickman ที่ กล่ าวว่าความสะดวกสบายทาให้ นั กท่ องเที่ ยวหรือคนเดิ นทางเข้าไปถึงสถานที่ได้ รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกสบายมากยิ่งขึน้ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง พาหนะ มีวัตถุประสงค์ในการลาเลียง
คนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง
ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวบ่อน้าพุร้อนแม่กาษา อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก กรณี ศึกษาการจัด การบ่อ น้าพุ ร้อนแม่ก าษา ศุภ รดา มาจัน ทร์ (2558) แนวคิ ดจากทฤษฏีของ
Dickman (1996) กล่าวว่า ศักยภาพของแห่ลงท่องเที่ยว หมายถึง การท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวด ล้อม
สังคม วัฒนธรรม ความพร้อมในสิ่งที่เอือ้ อานวยในการบริหารจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนและสร้าง
กิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วในลั ก ษณะเที่ ย วชม ดู งาน ทั ศ นศึก ษา ฝึ ก อบรม โดยมีค นในชุม ชนมีส่ วนร่ว ม นอกจากนี้
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวก็มคี วามสาคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะการเดินทางที่สะดวกสบายและ
ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวจะช่วยดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่นั้น ๆ
6. ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม เรื่องประชาชนในพื้นที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยว
ในวนอุทยานได้ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.22 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล
แหล่งท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่นมีความพอใจหรือสนใจที่จะให้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้รับการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ผลการศึกษาดั งกล่ าวมีความสอดคล้ องกั บ งานวิจั ยของ กฤษณ์ โคตรสมบั ติ (2553) เรื่อง การประเมิ น
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตแก่งสามพันโบก อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจั ย พบว่า 1) ผลการประเมินศั กยภาพการท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศในเขตแก่ งสามพั นโบก พบว่าโดยภาพรวม มี
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ศักยภาพอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายได้พบว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านสภาพการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านคุณค่า ความสาคัญ และการให้การศึกษา
ด้านความร่วมมือของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว และด้านองค์กรในการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพพื้นที่เขาหลวงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษาทั้ง 6 ด้าน พบว่ามีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ระดับมาก ทั้งนี้
สามารถปรับรูปแบบเป็ นการท่ องเที่ ยวผสมผสาน (Hybrid) เช่น การท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศและผจญภั ย ตามนิยามที่ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ โดยปรับรูปแบบหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับวิถี
ธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยมีข้อเนอแนะต่าง ๆ ดังนี้
การตกแต่งสถานที่ยังไม่เหมาะสม ไม่กลมกลืนกับธรรมชาติ
การชม/เล่นน้าตกที่วนอุทยานเขาหลวงไม่สามารถทาได้ทุกฤดูกาล
ศักยภาพด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในเรื่องของสุขาที่ไม่พอเพียงต่อจานวนนักท่องเที่ยวที่มา
เป็นคณะ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลและเอกชน ควรเข้ามาพัฒนาให้มีห้องสุขาพอเพียงกับหมู่
คณะที่มา
ศักยภาพด้านการเข้าถึงพื้นที่ ในเรื่องถนนชารุด ดังนั้น ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาล
และเอกชนเข้ามาปรับปรุง
ขาดรถประจาทางในการเข้าถึงวนอุทยานเขาหลวง
6. ป้ายสัญลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวมีป้ายสัญลักษณ์น้อย ไม่เพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการทาป้ายบอกเพื่อที่จะได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก และอื่น ๆ

เอกสารอ้างอิง
กันฑิมา จินโต. (2557). ศักยภำพของชุมชนคลองดำเนินสะดวกในกำรจัดกำรท่องเที่ยวแบบสัมผัสวัฒน-ธรรมชนบท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2558). กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ. [ออนไลน์] ค้นหาวันที่ 9 มิถุนายน 2560
จาก https://sites.google.com/site/63webb1531/visit-xaseiyn/xngkhkar-thxng-theiyw-tang-nixutsahkrrm-thxng-theiyw-xaseiyn
เกษราพร ทิราวงศ์ อานวยพร ใหญ่ยิ่ง. (2544). กำรพัฒนำศักยภำพแม่แรม ตำบลเตำปน อำเภอสอง จังหวัดแพร่.
ข้อมูลสถิต.ิ (2559). จำนวนผูม้ ำเยี่ยมเยือนจำกกำรท่องเที่ยวในวนอุทยำนเขำหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จากวนอุทยานเขาหลวง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. ได้จาก: thesis.swu.ac.th/
swuthesis/Eco_Pla_Man/Sirichanya_P.pdf
ศิริจรรยา ประพฤติกิจ. (2553). การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเมือง จังหวัดตราด. เพื่อจัดทาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. ได้จาก: thesis.swu.ac.th/swuthesis/Eco_Pla_Man
/Sirichanya_P.pdf
นิฐริน ไล้พันธ์. (2559). ศักยภำพและแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.
ปรมินทร์ อริเดช. (2558). โครงกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแอดเวนเจอร์.
พงศ์พิศ. (2547). กำรประเมินศักยภำพของตลำดนำ วัดคูเวียง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.
วนอุทยานเขาหลวง. ได้จาก: http://paro12.dnp.go.th/wpnationalparkparo12/http://paro12.dnp.go.th/
wpnationalparkparo12/ วนอุทยานเขาหลวง.

Proceedings
1788

วนอุทยานเขาหลวง ได้จาก: http://www.dooasia.com/nakhonsawan/017m003.shtml
วรา สวัสดีผล. (2550) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรออกแบบพืนที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในหน่วยทหำร. คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จาก: digi.library.tu.ac.th/ thesis/ra/
0081/10CHAPTER_2.pdf
วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์. (2550). กำรศึกษำศักยภำพและแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้ำนทุ่ง
มะปรัง จังหวัดสตูล.
ศุภรดา มาจันทร์. (2558). แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวแม่กำษำบ่อนำพุร้อน อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตำก. กรณีศกึ ษาการจัดการบ่อน้าพุร้อนแม่กาษา ค้นหาวันที่ 27 เมษายน 2560.
สุภาภรณ์. (2543). กำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตรำด.
เสรี วังส์ไพจิตร. (2554). กำรประเมินศักยภำพของตลำดนำ วัดคูเวียง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.
หิรัญญา กลางนุรักษ์. (2552). แนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันทำงกำรท่องเที่ยวโดยใช้ Social Media.
สภาวิจัยแห่งชาติ. แผนงานวิจัยเรื่องศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก กรณีอทุ ยานประวัติ-ศาสตร์
อยุธยา – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย –กาแพงเพชร. ได้จาก: doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/
76827/88cca6dbc4392df8f4b0ee76bfa549c5?

Proceedings
1789

ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า
Technology acceptance factor affecting using Liluna application
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 สุชานันท์ อารีย์ราษฎร1 และ ภิญญดา อินทนิล1*
Kedwadee Sombultawe1, Suchanan Areerasadorn1 and Phinyada Intanil1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า (Liluna)
โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ถูกใจเฟซบุ๊คแฟนเพจ LILUNA จานวน 400 ตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีสถานะภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา อายุ 20 25 ปี มี ระดั บการศึ ก ษาอยู่ ในระดั บปริ ญ ญาตรี และมี รายได้ ต่ อเดื อ นน้ อยกว่ า 15,000 บาท โดยส่ วนใหญ่ รู้ จั ก
แอพพลิเคชั่นลีลูน่าจากช่องทาง เฟซบุ๊ค ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของสังคม สิ่งอานวยความสะดวก
ในการใช้งาน และการเข้ากันได้ของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
คาสาคัญ: การยอมรับการใช้เทคโนโลยี, แอพพลิเคชั่นลีลูนา่

Abstract
The purpose of this research was to study technology acceptance factor affecting using Liluna application.
Closed-ended survey questionnaires were implemented to collect data from 400 member of Liluna facebook
page. Data were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, and multiple regressions.
The results found that the majority of the respondents were male student, aged 20 - 25 years old, and
completed bachelor’s degrees. They earned an average monthly income of less than 15,000 baht. Most of them
got information about Liluna application from Facebook commercial. In addition, social influence, facilitating
conditions and perceived compatibility affecting using Liluna application. With the statistical significant level of
0.05.
Keywords: Technology Acceptance, Liluna Application
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บทนา
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอานวยความ
สะดวกใหม่ ๆ เพื่ อตอบสนองต่ อความต้ องการของมนุ ษย์ที่ เพิ่ มมากขึ้น โดยอาศั ยการเชื่อมต่ อเครือข่ ายสั ญ ญาณ
อินเตอร์เน็ตเป็นตัวหลักและการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุนในการเข้าถึง
ข้อมูลที่มีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งทาให้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่ ส าคั ญ เข้ามาเสริมปั จจั ยพื้นฐานต่อการด ารงชีวิตได้ เป็ นอย่างดี และเปลี่ ยนสั งคม
อุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ ตลอดจนการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นจึงส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างต้องเตรียม
ความพร้อมกับการแข่งขั นทางด้านธุรกิจที่ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างทางด้ านผลิ ตภั ณฑ์และ
ด้านการให้บริการที่ดตี อ่ ผู้บริโภค (วนิดา บุตตะมา,2555)
การบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน(Smart Phone) ถื อเป็ นเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิ จ
ค่อนข้างสู ง เนื่องจากได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นการพั ฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชั่นสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเปรียบเสมือนช่องทางหนึ่งในการทางานของผู้ใช้งาน เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน(พงศกร ผ่องเนตรพานิช,2559) โดยแอพพลิเคชั่นในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากสถิติการใช้บริการแอพพลิเคชั่นในประเทศไทย พบว่าประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้บริการแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์
(Social Network) แอพพลิ เคชั่นด้ านความบันเทิ ง แอพพลิ เคชั่นด้ านการท่ องเที่ ยว และแอพพลิเคชั่นด้านธุรกิ จ ดังนั้น
จึงส่งผลให้ ตลาดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนเป็ นตลาดที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ค่อนข้างสู ง
(บริษัท ไอดีซี ประเทศไทย,2558)
แอพพลิเคชั่นลีลูน่า (Liluna) เป็นแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวและสังคมออนไลน์ เนื่องจากรูปแบบ
การให้บริการ คือการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมกัน ซึ่งเพื่อนร่วมเดินทางนั้นจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่มจี ุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ ทางแอพพลิเคชั่นลีลูน่า จึงสร้างกฎระเบียบ
การใช้บริการด้วยการให้ผู้ใช้บริการสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือที่ลงทะเบียนเลขประจาตัวประชาชน และการส่งรหัส
ชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว หรือ OTP (One time password) ยืนยันตัวตน ส่วนผู้ขับยานพาหนะ จาเป็นต้องส่งทะเบียนพาหนะ
พร้อมแนบใบอนุญาตขับขี่ เพื่อทาการอนุมัติ โดยแอพพลิเคชั่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้าง
ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ และลดปัญหาการจราจรติดขัด (แบรนด์อินไซน์ ธุรกิจคิดใหม่,2560)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นลีลูน่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า ปั จจั ยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นลีลูน่า หรือไม่ อย่างไร เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวางแผนธุรกิจทางการตลาดให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายในสภาพตลาดปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และสามารถเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาการใช้ส่ือต่าง ๆ
ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ได้ตามต้องการ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ (Liluna)
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ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า สามารถอธิบาย
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ตามรายการดังนี้
ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ทฤษฎีการเลือกใช้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นลีลูนา่ (Liluna)
กรอบแนวคิด
สมมุติฐานในการวิจัย
ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
Rogers (1983) ได้นิยามคาว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางจิตใจของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ในการตัดสินใจนาเทคโนโลยีใหม่นนั้ ไปใช้อย่างมีประโยชน์กว่าสิ่งเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเริ่มต้นจากการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีนนั้ ไปจนถึงการยอมรับเทคโนโลยีนนั้ ไปใช้อย่างเปิดเผย
Venkatesh & Morris (2003) ได้ เสนอทฤษฎีที่สร้างจากงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ ยวกั บการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ผ่ านมา
กล่ าวว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี คือ การรับรู้ของบุ คคลที่ ตั ดสิ นใจน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในชีวิตประจาวั น
เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งเดิมถือว่าเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัย ซึ่ง
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงประโยชน์และความจาเป็นในการใช้งานของแต่ละบุคคล จนเกิด
ความคิดเห็นและแน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน จึงทาให้เกิดกระบวนการการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่นั้น
ขึน้ มา ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ (Hsieh,2016) ดังนี้
ความคาดหวังจากจากการใช้งาน (Performance Expectancy) เป็นความคิด ความต้องการที่เกิดจาความรู้สึก
ของแต่ละบุ คคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี จึ งเกิ ดความเชื่อว่าเทคโนโลยีช่วยให้ การปฏิบัติงานมีความแม่นย าและเกิ ด
ประสิทธิภาพมากขึน้
สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) คือ อุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกหรือมีส่วนช่วย
ทางเทคโนโลยีให้การใช้งานไม่เกิดความผิดพลาดและเป็นไปด้วยความราบรื่นของการดาเนินงาน
อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ ระดับความเชื่อถือ ความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่รับรู้วา่ บุคคลรอบข้าง
มีอิทธิพลต่อตนเองและมีความเชื่อว่าตนเองต้องใช้เทคโนโลยีนั้น รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมสถานภาพ
หรือเพิ่มภาพลักษณ์ทางสังคม
ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) เป็นระดับที่ซึ่งมีความสอดคล้องกับประสบการณ์และ
ความต้องการ ทั้งสิ่งที่มีอยู่จากเดิมและสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง ผู้ใช้เทคโนโลยีจะต้องเปลี่ยนแปลงค่านิยมของตนเอง
เพื่อความสาเร็จของความเข้ากันได้กับเทคโนโลยี
ความกั งวล หรือ ความรู้ สึ กวิ ต กกั งวลจากสถานการณ์ ต่ าง ๆ (Anxiety) ในการใช้ เทคโนโลยี ว่ าสามารถ
ตอบสนองต่ อความต้ องการกั บบุ คคลที่ ใช้ ได้ หรือไม่ รวมถึ งความปลอดภั ยของการใช้ เทคโนโลยี เนื่องจากการใช้
เทคโนโลยีในแต่ละสมัยมีการพัฒนาและสามารถนาไปใช้ในทางที่ดีและไม่ดี จึงทาให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลกับข้อมูลที่
เราได้ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีวา่ สามารถป้องกันข้อมูลสาคัญจากปัจจัยต่าง ๆ
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ทฤษฎีการเลือกใช้บริการ
สกินเนอร์ (1990) การเลือกใช้บริการเกิดจากการเรียนรู้เงื่อนไขของการกระทาระหว่างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์
ผลการกระทา ซึ่งเป็นตัวกาหนดว่าผู้ให้บริการมีแนวโน้มในการบริการที่ดี มีการอานวยความสะดวกเสมอ และหากได้รับ
การบริการที่เป็นน่าพึงพอใจ ผู้บริโภคก็จะสนใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งและต่อไป
Philip kotler and kevin keller (2006) การเลือกใช้บริการเกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่เกิดเป็นกระบวนการเลือกใช้
บริการต่างๆ โดยรับรู้ถึงปัญหาว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ปัญหาชัดเจน จึงทาให้เกิดการค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาสิ่งที่
เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหา และได้มาซึ่งทางเลือก จึงเกิดการตัดสินใจ เลือกใช้บริการ และเกิดการต่อยอดในการใช้
บริการนัน้ ต่อไป
วจนะ ภูผานี (2555) การเลือกใช้บริการเกิดจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ผู้ใช้บริการจึงตัดสินใจ
เลือกใช้บริการนัน้ ๆ เพื่อการเลือกหนทางที่เหมาะสมที่สุดจากหลายทางเลือกโดยมีการเปรียบเทียบผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากตั วเลือกต่าง ๆ โดยอาศั ยหลั กเกณฑ์ บางประการที่ ใช้ประกอบการพิจารณาในการตั ดสิ นใจภายใต้พ้ื นฐานการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ความต้องการเลือกใช้บริการที่ดที ี่สุด
ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นลีลูน่า (Liluna)
แอพพลิ เคชั่น ลี ลู น่ า (Liluna) เป็ น แอพพลิ เคชั่น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและสั ง คมออนไลน์ ที่ มี รูป แบบการ
ให้บริการการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางร่วมกัน ในลักษณะไปทางเดียวกัน ไม่มีการเรียกร้องให้ผู้เป็นเจ้าของ
พาหนะไปรับหรือไปส่ง ซึ่งการใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่านี้ ผู้เป็นเจ้าของพาหนะจาเป็ นต้องสมัครสมาชิกโดยใช้หมายเลข
โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันระบุตัวตน พร้อมทั้งจาเป็นต้องมีใบขับขี่และทะเบียนพาหนะ หลังจากนั้น ระบุจุดเริ่มต้น
การเดินทางและจุดหมายปลายทาง พร้อมท้งระบุราคาค่าโดยสาร โดยค่าเดินทางนั้นเป็นการแบ่งจ่ายตามจานวน
ผู้ร่วมเดินทางและตามราคาค่าโดยสารปกติในระยะทางที่กาหนดไว้ ซึ่งราคานั้นไม่ใช่ค่าบริการแต่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางจริง (แบรนด์อนิ ไซน์ ธุรกิจคิดใหม่,2560)

ภาพที่ 1 แบบจาลองการใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูนา่
ที่มา: มติชนออนไลน์.(2560). ‘ลีลูนา่ (LILUNA)’ แอพฯใหม่ เอาใจคนใช้ชวี ติ ในเมืองกรุง ช่วยแชร์คา่ ใช้จ่าย-แก้ไปัญหา
รถติด. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news/541026
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กรอบแนวคิด
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
(Consumer Acceptance and Use of IT)
(Lin et al., 2011)
1. ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance
Expectancy)
2. สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน
(Facilitating Conditions)
3. อิทธิพลของสังคม (Social Influence)
4. ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived
Compatibility)
5. ความกังวล (Anxiety)

การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ (Liluna)

สมมุตฐิ าน
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งานส่งผลต่อการใช้เลือกแอพพลิเคชั่นลีลูนา่
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความกังวลส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ โดยผู้วจิ ัยเลือกใช้วิธีการเชิงสารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถามที่
สร้างขึน้ และมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ถูกใจเฟสบุ๊คแฟนเพจ LILUNA ซึ่งทราบจานวนประชากรแน่นอน
จานวน 9,713 คน เก็บข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2560
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุ่มผู้ถูกใจเฟสบุ๊คแฟนเพจ LILUNA ซึ่งทราบจานวนประชากรแน่นนอน โดย
การศึกษาในครั้งนี้ได้กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นหมายถึงว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง
ได้ 5% (0.05) จากสูตรของ Taro Yamane (1973) สามารถคานวณได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 397 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จึงสารองตัวอย่างเพิ่มอีก 3 คนรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400
ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (network sampling) ด้วยแบบสอบถามออนไลน์
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนีใ้ ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และช่องทางการรับรู้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ โดยใช้เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถามสามารถเลือกคาตอบได้
เพียงคาตอบเดียว จานวนคาถาม 19 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว จานวนคาถาม 3 ข้อ
ขัน้ ตอนการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่
ความคาดหวังที่ได้ใช้งาน (Performance expectancy), อิทธิพลของสังคม (Social Influence), สภาพสิ่งอานวยความสะดวก
ในการใช้งาน (Facilitating Conditions), การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) และความกังวล
(Anxiety) มาใช้ในการทาแบบสอบถาม
ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และ
พิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้
นาแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้าน ความถูกต้อง
(Validity) ของแบบสอบถามและพิจารณาในด้านความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามด้ วยค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (AlphaCoefficient) ของ Cronbach ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.748
นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้ถูกใจ
เฟสบุ๊คแฟนเพจลีลูนา่ (LILUNA) จานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย ได้ ทาการตรวจสอบความถู ก ต้องของข้ อมู ล แล้ วน าข้อ มู ล ที่ ได้ นั้น ไปวิเคราะห์ ด้ วยโปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิตดิ ังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วจิ ัยนามาใช้ในการอธิบายผลการศึกษาที่
ได้จากแบบสอบถามในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจาแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสถิติที่ใช้
คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัย
ต้องการทราบถึงตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่าของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการ
ทราบถึงตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ ดังนั้นสถิตทิ ี่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) เป็ นการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบความสัมพั นธ์ของ
ข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ด้วยตัว
แปรที่ใช้ในศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการอธิบายปัจจัยการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ อย่างไร และกี่เปอร์เซนต์
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์การ
แปลความหมาย โดยใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ
65.3) ซึ่งมีสถานะภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ 54.0) อายุ 20 - 25 ปี (ร้อยละ 44.5) ระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54.0) และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 67.8) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่รู้จักแอพพลิเคชั่นลีลูนา่ จากช่องทาง เฟซบุค๊ (ร้อยละ 72.5)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D = 0.38) ซึ่งเมื่อพิจารณา
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมาก คือ ด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งาน ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (S.D = 0.58) ด้านสภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (S.D =
0.71) ด้ า นอิ ท ธิ พ ลของสั ง คม ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.54 (S.D = 0.62) และด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
เทคโนโลยี ที่ มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากั บ 3.42 (S.D = 0.49) และกลุ่ มตั วอย่างที่เห็น ด้วยน้อยที่ สุด คือ ด้ านความกังวล ที่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.55 (S.D = 0.57)
ส่วนที่ 3 การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลี ลูน่า พบว่าระดับความคิดเห็นโดยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นลีลูน่าอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D = 0.64) ซึ่งเมื่อพิจารณาการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ลีลูน่าของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก คือ ท่านเลือ กที่จะใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่า
ทันที่ที่มีโอกาส ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D = 0.75) ท่านมีแผนใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่าอย่างต่อเนื่องแม้ใน
อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D = 0.86) ท่านพร้อมที่จะสมัครหรือ
ต่ออายุการใช้บริการ แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ อย่างแน่นอน ที่มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 (S.D = 0.70)
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การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อศึกษาการยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่
แหล่งความ
Sum of
df.
Std. Error
F
Sig.
แปรปรวน
Squares
การถดถอย
33.960
5
6.792
20.477
0.000
(Regression)
ส่วนที่เหลือ
130.689
394
0.332
(Residual)
รวม
164.649
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ลีลูน่า ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน(Performance Expectancy) ด้านอิทธิพลของสังคม
(Social Influence) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยี
(Perceived Compatibility) ด้านความกังวล(Anxiety) ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่าของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อ
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
1.201
0.261
4.609
0.000
ความคาดหวังจากการใช้งาน

X1

0.098

0.062

0.089

1.574

0.116

ด้านอิทธิพลของสังคม

X2

0.131

0.056

0.127

2.329

0.020

ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน

X3

0.182

0.054

0.201

3.364

0.001

ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยี

X4

0.182

0.068

0.170

3.292

0.001

ด้านความกังวล

X5

0.023

0.051

0.020

0.448

0.655

R = 0.454, R Square = 0.206, Adjusted R Square = 0.273, Std. Error of the Estimate = 0.576
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลู
น่า มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอิทธิพลของสังคม(Social Influence) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating
Conditions) ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) ดังนั้น การสรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อ
ศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งานส่งผลต่อการใช้
แอพพลิเคชั่นลีลูนา่
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อการใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการใช้
แอพพลิเคชั่นลีลูนา่
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยีส่งผลต่อการใช้แอพพลิเคชั่น
ลีลูนา่
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความกังวลส่งผลต่อการใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่

ผลการวิจัย
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่าในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้นาผลการศึกษามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐานข้ อ 1 การยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี ด้ านความคาดหวั งจากการใช้ งานส่ งผลต่ อ การเลื อ กใช้
แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งานไม่
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ เนื่องจาก การบริการด้านการท่องเที่ยวหรือการเดินทางของแอพพลิเคชั่นลีลูน่า
มีรูปแบบการให้บริการคล้ายกับการให้บริการของยานพาหนะรับจ้างที่มีสะดวกต่อการใช้บริการ เช่น รถแท็กซี่ (Taxi)
และรถประจาทาง เป็นต้น ดังนั้น จึงทาให้ได้รับความคาดหวังจากประชากรมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี
ปิ่นเจริญ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจองร้ านอาหารผ่ านโมบายล์ แอปพลิ เคชั่นของผู้ บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรั บ
เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังการใช้งานไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อ 2 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า
เนื่องจาก ถ้าผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูนา่ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และบอกต่อซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้ผู้รับรู้มคี วามสนใจ
และเลือกใช้บริการทั นที ที่มีโอกาส ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิจัยของพรชนก พลาบูลย์ (2560) ได้ ศึกษาเรื่อง การยอมรั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการ
ธุ รกรรมทางการเงิ นผ่ านระบบพร้ อมเพย์ (Prompt Pay) ของรั ฐบาลไทย ผลการศึ กษาพบว่ า การยอมรั บและการใช้
เทคโนโลยีด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
ของรัฐบาลไทย
สมมติฐานข้อ 3 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้
งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า เนื่องจาก ปัจจุบันการใช้บริการแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท
โฟนมีรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในชีวติ ประจาวันให้งา่ ย และมีความสะดวกมาก
ขึน้ ดังนั้น ประชากรจึงเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่า เพื่อตอบสนองต่อการเดินทางที่มีความสะดวก และง่ายต่อการ
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ใช้บริ การ ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของเกวรินทร์ ละเอียดดี นั นท์ (2559) ได้ ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งานผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านข้ อ 4 การยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี ด้ า นการเข้ า กั น ได้ ข องเทคโนโลยี ส่ งผลต่ อ การเลื อ กใช้
แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยีส่งผล
ต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า เนื่องจาก แอพพลิเคชั่นลีลูน่า มีการเชื่อมต่อระบบความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีชุด
รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว หรือ OTP (One time password) ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงเกิด
การยอมรับ และเชื่อมั่นต่อการเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของจิญาดา แก้ วแทน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ปั จจั ยที่ มีผลต่อการยอมรั บการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ ผ่ านอุ ปกรณ์ สมาร์ตโฟน กรณี ศึกษา ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า การเชื่อมั่นในการออนไลน์มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน
สมมติฐานข้อ 5 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความกังวลส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้ านความกั งวลไม่ส่ งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลู น่า
เนื่องจาก การให้บริการของแอพพลิเคชั่นลีลูน่า สร้างกฎระเบียบการใช้บริการที่เป็นมาตรฐานเพื่อรักษาความปลอดภัย
ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์
(2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน สื่อสังคม
ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจต่อบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมของผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลู
น่า โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคม จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่งผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลู น่า ดั งนั้น ธุรกิ จอื่น ๆ จึ งควรให้ ความสาคั ญกับการส่งเสริมทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยการ
ประชาสั มพั นธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ หรือการนาบุ คคลที่ มีช่ื อเสียงมาประชาสั มพั นธ์ เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนในสังคมรู้จักและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้มากขึ้นต่อสังคม
ปั จจั ยการยอมรั บการใช้เทคโนโลยี ด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้ งาน และด้ านการเข้ ากั นได้ ของ
เทคโนโลยี จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ดังนัน้ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นลีลู
น่า จึงควรพัฒนาระบบให้สะดวกต่อการใช้งานพร้อมทั้งสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลของแอพพลิเคชั่นได้ง่าย ตลอดจน
การรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและคงใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูนา่ ต่อไป
ปั จจั ยการยอมรั บการใช้เทคโนโลยี ด้ านความคาดหวั งจากการใช้งาน ด้ านความกั งวล จากการทดสอบ
สมมติ ฐาน พบว่า ไม่ ส่ งผลต่อการเลื อกใช้แอพพลิ เคชั่นลี ลู น่ า ดั ง นั้น ผู้ ให้ บริ การแอพพลิ เคชั่นลี ลู น่า จึ งควรสร้ าง
ประโยชน์หรือเอกลักษณ์ ความเชื่อมั่น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อถือ และความคาดหวังจากการใช้งานของ
แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ มากขึน้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ลีลูนา่ เช่น ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาถึงค่านิยม ความแตกต่างในการเลือ กใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่าแล ะ
แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่มีการให้บริการในรูปแบบคล้ายกัน
ควรมีการวิจัยอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
เทคโนโลยีอยู่ตลอด อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมนั้นๆ และให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบ
ธุรกิจประเภทนี้จะได้นาไปปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเพิ่ม และรักษากลุ่มผู้บริโภคต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้คาแนะนา ความช่วยเหลือ ให้โอกาสและให้การสนับสนุนผู้ทาวิจัยมา
ตลอด รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการตอบแบบสอบถามจึงทาให้
งานวิจัยในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็ นประโยชน์แก่บุค ลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทุกด้านต่าง ๆ เพื่อการนาไปปรับใช้พั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นต่อไป
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การพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ในชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
The development of elderly's local product promotion system in the
community of Muang Kaen Pattana municipality, Mae Taeng district, Chiang
Mai province
กาญจนา ขัตทิ ะจักร์1* วาสนา สันติธีรากุล1 และ อรนุช พันโท1
Khanchana Khatthachak1*, Wasana Santiteerakul1 and Oranuch Pantho1
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research : PAR) โดยมุ่งเน้นในการจัดจาหน่าย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ท้อ งถิ่ น ของกลุ่ ม ผู้สู งอายุ ในชุม ชนให้ เป็น ที่ รู้จัก เพิ่ ม ช่อ งทางในการจัด จาหน่ายผลิ ตภั ณ ฑ์ท้องถิ่ น ของ
ผู้สู งอายุ ในชุม ชน เพื่ อให้ ก่ อ เกิ ด รายได้ให้กั บครอบครัว และใช้เวลาว่างให้ มีประโยชน์ งานวิจั ยครั้งนี้พั ฒ นาด้ว ย
โปรแกรมด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL บริหารจัดการฐานข้อมูล เป็นระบบที่ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสินค้า จัด
จาหน่ายสินค้า ประชาสัมพันธ์ ชาระเงิน และขนส่งสินค้า และทาการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของระบบจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความถึงพอใจในประสิทธิภาพการทางานของระบบอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (S.D.=1.05)
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract
The objectives of this research are to: 1) develop elderly's local product promotion system in the
Municipality of Muang Kaen Pattana, Mae Taeng district, Chiang Mai, and 2) find the users' satisfaction toward
the system. The research is a participatory action research (PAR) that focuses on making the elderly's local
products to be more recognizable, increasing product distribution channels, earning income for the family, and
spending time to benefit. For system development, the PHP was used as a programming language, and MySQL
was employed as a database management system. The result system has abilities to promote product
information, operate orders, and manage payments and shipments. From the evaluation of the satisfaction of the
use of the system from the sample, the results show that the sample had very high satisfactory level of the
system performance with the average of 4.17 (S.D.=1.05).
Keywords: elderly's Local product, Participatory Action Research

บทนา
ชุมชนเทศบาลเมื องเมื องแกนพั ฒ นา อ าเภอแม่ แตง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ตั้ งอยู่ ทางทิ ศตะวั นออกของแม่ แตง
ห่างจากอาเภอเมือง ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่า
การอาเภอแม่แตงเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตาบล คือตาบลช่อแล 6 หมู่บ้าน และ
ตาบลอินทขิล 10 หมู่บ้าน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ประมาณ 1,899 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.35 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาจะประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ประชากรในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนาซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเพียง 30,920 บาท/คน/ปี ซึ่งถ้าหารเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้เพียง 84.72 บาท/วัน เป็นรายได้ที่น้อยมาก
เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่าที่รัฐบาลกาหนดไว้ว่าไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท/วัน ดังนั้น [1] แต่ละครอบครัวจึงจาเป็นที่จะต้องมีการ
เพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้มากขึน้ เพราะการดารงชีพในชีวติ ประจาวันของประชาชนนั้นจาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
อุปโภคบริโภคเป็นจานวนมาก สินค้ามีราคาแพง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกด้วย จากการลงพื้นที่สารวจพื้นในชุมชนจะพบว่า
ทั้ง 2 ตาบลมีการรวมกลุ่มเป็นจานวนมากเพื่อจะจัดจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งจัดจาหน่ายในเขตพื้นที่เมืองเมืองแกน
พัฒนาเองหรือส่งออกนอกพื้นที่ และจากการลงพื้นที่ทาให้ทราบถึงปัญหาการจาหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนาพบว่าสินค้าจาหน่ายได้น้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ทาให้สินค้าไม่เป็นที่รู้จักและช่องทางในการจาหน่าย
สินค้ามีแค่ช่องทางเดียวคือ ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจะต้องเดินทางไปซื้อสินค้าด้วยตนเอง
ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นทุกปี จากรายงานระบุว่า 61.1% มีการใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 3 ชั่วโมง นอกจากจะใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ Social Media ค้นหาข้อมูล รับส่ง Email และดูหนังฟั ง
เพลงแล้ว ยังมีการซื้อสินค้าและบริการถึง 50.8% [2] และคนมีแนวโน้มการยอมรับเทคโนโลยี มีความไว้วางใจต่อระบบ
การขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น และการซื้อขายสินค้าบนระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทาให้ผู้ซื้อมีความรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานและความง่ายต่อการใช้งาน [3] [4] สาหรับผู้ขายแล้ว
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นช่องทางการขายและการบริการให้กับผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง เนื่องจากเป็นช่องทางที่
ทาให้ผู้ซือ้ สามารถเลือกสินค้าได้ตลอดโดยไม่มขี ้อจากัดด้านเวลาและสถานที่อีกด้วย
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมา โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งรูปแบบของ
การวิ จั ยที่ ประยุ กต์ และน าแนวคิ ดของการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การกั บการวิ จั ยแบบมี ส่ วนร่ วมมาผสมผสานเข้ าด้ วยกั น
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของคนในองค์กร ชุมชนและชีวิตความ
เป็นอยู่ครอบครัว [5] งานวิจัยนี้เป็นช่องทางให้คนในชุมชนสามารถดาเนินการขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตลอด
24 ชั่วโมง ทาให้เพิ่มโอกาสในการจาหน่ายสินค้าได้มากขึ้นและยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักชุมชน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึน้ สนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง มีการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ที่พัฒนาขึ้น

กรอบแนวคิด
การวิจัยในโครงการนี้จะใช้กระบวนการวิจัยโดยการพัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยให้คนในชุมชมมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อเป็นฐานการผลิตในชุมชน พัฒนา
ระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อนาไปเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย
โดยให้คนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข โดยเฉพาะคนที่จัดจาหน่ายผลิตภั ณฑ์ในชุมชน
นับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมาก ต่อการพัฒนาชุมชน จึงต้องมีการส่งเสริมให้คนกลุ่มผู้สูงอายุได้ทราบ
ถึงการนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง
สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมสร้ างและดาเนินธุรกิจจากการจัดตั้งกลุ่มชุมชนขึ้นมา ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสใน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนด้ ว ยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนผ่านผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตรวมทั้งเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน จึงมีการให้องค์ความรู้และขั้นตอนของการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ทาให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการทาวิจั ย คื อ กลุ่ม ผู้ สูงอายุ ในชุมชนเทศบาลเมือ งเมืองแกนพั ฒ นา
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. เครื่องมือที่ใช้และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่องมือที่ ใช้สาหรับการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาบริบทของชุมชนโดยการลงพื้นที่สารวจ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มผู้สูงอายุ ศึกษาปัญหา
ที่พบในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุในชุ มชน และใช้แบบสอบถามเพื่อสารวจความพึง
พอใจของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ โดยผู้วจิ ัยได้ใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์ โดยกาหนดการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดยผู้วจิ ัยกาหนดประเด็นที่จะรวบรวมข้อมูล
จาก ผู้สูงอายุในชุมชน ชาวบ้านในชุมชน ผู้นาชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมโดยกาหนดกรอบ
ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จะนามาทาการวิเคราะห์และสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการจัดเวทีได้แสดงความคิดเห็น และแสดง
ความคิดเห็น อีกทั้งยังเป็นการร่วมรับฟังถึงปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชน ศึกษาถึงความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุใน
ชุมชน ซึ่งจากการจัดเวทีทาให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุกครั้งที่มีการจัดเวทีโดยจะทาการจดบันทึก ซึ่งในแต่ละครั้งจะทาการเปรียบเทียบ
ข้อ มูล เพื่อ แสวงหาข้ อสรุป ทั้ งในส่ วนของข้อ มู ล ที่ เหมือ นกั นและแตกต่างกัน โดยข้อ สรุปที่ ได้ ในระยะแรกจะเป็ น
ตัวกาหนดแนวทางและประเภทของข้อมูลที่จะต้องไปทาการเก็บรวบรวมในครั้งถัดไป
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ ในการวิจั ยครั้งนี้ได้มีการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ที่
เกี่ยวข้องซึ่ งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนผู้ดู แลระบบ และผู้ สนใจทั่ วไป โดยการให้
ทดลองการใช้งานระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผู้วจิ ัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยมีโครงสร้างของ
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แบบสอบถามได้แก่ ส่วนของลักษณะการใช้งานระบบ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ภาพ สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษร
รวมถึงความเหมาะสมของลาดับขั้นในการนาเสนอเนื้อหา ความน่าสนใจในการนาเสนอเนื้อหา เนื้อหามีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย การบันทึกค่าลงในระบบมีการคานวณที่ถูกต้อง รายงาน และสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้ถูกต้อง
3. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษา สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดาเนินโครงการ
1) ศึกษาบริบทของชุมชน ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษา และส ารวจกลุ่มผู้ สูงอายุในชุมชน ใน 2 ต าบลคือต าบลช่อแล และต าบลอินทขิล คณะผู้วิ จัยเข้าไปส ารวจ
สัมภาษณ์ และพูดคุยกับชาวบ้าน ผู้นาชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งสังเกตการณ์ขั้นตอน กระบวนการ
ผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน
2) ศึกษากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุม่ ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสารวจกลุ่มผู้สูงอายุ
ชุมชนภายในเขตเทศบาล โดยการสัมภาษณ์ และพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และ
สมาชิกภายในกลุ่ม สารวจและศึกษา รวบรวมข้อมูลของกลุม่ ผู้สูงอายุ

ภาพที่ 2 แสดงการลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน
3) จัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อสารวจความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ จัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการดาเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน แต่ละกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันเสนอวิธีการในการส่งเสริมการดาเนินกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนให้สามารถดาเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 3 แสดงการจัดเวทีกลุม่ ย่อยเพื่อสารวจความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ
3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบนาความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุจากการลงพื้นที่สารวจ และจากการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาทาการวิเคราะห์ระบบงานในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยการสร้างผังการไหลข้อมูลรวบยอด
(Context Diagram) ผังการแยกฟั งก์ ชั่น งานย่อ ย (Decomposition Diagram) ผังการไหลข้อ มูล (Data Flow Diagram)
โมเดลจาลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
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1) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม จากการลงพื้นที่ พบปะพูดคุย และสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า
กลุ่มผู้สูงอายุมกี ารดาเนินกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม โดยจะมีการรวมกลุม่ กันทากิจกรรมบ้างตามโอกาส เช่น
งานเทศกาลต่าง ๆ แต่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีการทากิจกรรมหลากหลาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุของตาบลช่อแลจะมี
การรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมร่วมกันออกกาลังกาย ผลิตสินค้าออกจาหน่าย โดยการดาเนินกิจการเพื่อผลิต และ
จาหน่ายให้คนในท้องถิ่นและอาเภอใกล้เคียงเท่านั้น ไม่พบการจัดจาหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เนื่องด้วยผู้สูงอายุไม่มี
ความรู้ดา้ นเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มเี ครื่องมือ และไม่มบี ุคลากรที่จะสามารถให้ความรู้ได้
2) วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควร
มีแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองเมืองแกน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัด
จาหน่ายสินค้าในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าของกลุ่มผู้สูงอายุอีกช่องทาง
หนึ่ง จะเห็นควรให้พัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ข้นึ มา
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ภาพที่ 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3) พัฒ นาระบบงาน/พัฒ นาเว็บไซต์ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการจัดทา
เว็บไซต์ และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม
3.3 ติดตัง้ และทดลองใช้งานระบบ
หลังจากได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองเมืองแกน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นาไปทดลองใช้กั บกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ในสนใจทั่วไป โดยการนาไป ทดลองการใช้โปรแกรม
สารวจความพึงพอใจของการใช้ระบบ และรับฟังปัญหาการใช้งานของระบบ เพื่อนาไปปรับแก้โปรแกรมต่อไป
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3.4 ประเมินผล สรุปผลการศึกษาและรายงานผล
หลังจากการทดสอบโปรแกรมและทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ
แล้วผู้วิจัยได้ทาการปรับแก้ไขโปรแกรมตามข้อเสนอแนะ และได้จัดทาคู่มอื การใช้งานโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรม
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ จะเป็นสถิติพ้ืนฐานนามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คอมพิวเตอร์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมากที่สดุ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาบริบทชุมชนและจัดเวทีกลุม่ ย่อย
ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชน เทศบาลเมื อ งเมื อ งแกนพั ฒ นา แบ่ งเป็ น 2 ต าบลได้ แ ก่ ต าบลอิ น ทขิ ล และต าบล
ช่อแล กลุ่มผู้สูงอายุมีทั้งในตาบลอินทขิลและตาบลช่อแล โดยกลุ่มผู้สูงอายุทั้ง 2 ตาบลจะดาเนินการกิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุตามพื้นที่ในชุมชน โดยในแต่ละกลุ่มจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม การจัดจาหน่ายสินค้า โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุจะมีการจัดตั้งกลุ่มโดยมีประธานชมรม
กลุ่ มผู้ สู งอายุเป็นประธานกลุ่ ม รองประธานกลุ่ มผู้ สู งอายุ เลขานุ การ นายทะเบี ยน เหรัญญิ ก และสมาชิกของกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ และมีการจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อสารวจความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุแสดงดัง
ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ
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ผลการพัฒนาระบบ
จากการลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน โดยสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ
ต้องการนาเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยส่งเสริมการขายสินค้า ต้องการขายสินค้าผ่านระบบเครือข่าย
และเผยแพร่ผลิต ภัณ ฑ์ของกลุ่มผู้ สูงอายุให้ เป็ นที่รู้จัก แพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดังภาพที่ 6 – 8

ภาพที่ 6 หน้าจอหลักของระบบ

ภาพที่ 7 รายละเอียดของสินค้า
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ภาพที่ 8 การสั่งซือ้ สินค้า
ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจกับระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดในข้อที่ ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.54 (S.D.=0.52) รองลงมาคือ ลักษณะ
การใช้งานง่ายและสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D.=0.83) และการคานวณข้อมูลมีความถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D.=0.52)
ตามลาดับ และโดยรวมของระบบที่พัฒนาขึ้นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 (S.D.=1.05) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
รายการประเมิน
1. ลักษณะการใช้งานง่ายและสะดวก
2. ภาพ สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
3.การคานวณข้อมูลมีความถูกต้อง
4.ลาดับขั้นในการนาเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ
5.การนาเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
6.ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
7.การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
8.ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
9.สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้ถูกต้อง
10. ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ
ค่าเฉลี่ย

Mean
4.45
4.09
4.45
4.09
3.90
3.90
4.00
4.18
4.54
4.27
4.17

S.D.
0.83
0.52
0.52
0.70
1.22
0.70
0.63
4.18
0.52
0.64
1.05

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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สรุปผลและอธิปรายผล
โครงการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วจิ ัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเทศบาลเมื องเมื องแกนพั ฒ นา และได้ พั ฒ นาระบบส่ งเสริ มผลิ ตภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ นของผู้ สู งอายุ ในรูปของเว็บไซต์
ที่สามารถจาหน่ายสินค้าให้กับผู้สนใจสามารถเข้าชมและซื้อขายสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่นาเสนอมี
ทั้งข้อมูลทั่วๆไปของกลุ่มผู้สูงอายุในตาบลช่อแล ข้อมูลสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ขายดี
รายละเอียดสินค้าที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุด โดยการนาเสนออยู่ในรูปของ ภาพนิ่ง ข้อความ และระบบยังสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลการขายสินค้า และประเมินผลการใช้งานระบบออกมาในรูปของสถิติ และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สามารถนาไปใช้ในชุมชนได้ การพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความถึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบเฉลี่ยในระดับ 4.17 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์
การประเมิ น ระดั บมาก สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของอั ญ ชลี บุ ญ อ่ อน [6] ที่ มี การประเมิ นการท างานระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ พบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจในการสร้าง ปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูลในเว็บเพจต้นแบบได้ดี และเรื่องความสวยงามและความเข้าใจง่ายอยู่ใน
ระดับดี สาหรับการพัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้คนในชุมชนมีความพึงพอใจอาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้เน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยให้ชุมชนได้แสดงออกความคิดเห็น ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรดาว โทธรัตน์
และคณะ [7] ได้พัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีทอผ้าลายสายฝน ตาบลบ้านกิ่ ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ได้ให้กลุ่มสมาชิกกลุ่มสตรีผู้ทอผ้าได้แสดงความคิดเห็น การนาเสนอข้อมูล การแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นและการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีเสวนา สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสังเคราะห์ร่วมกันของทีม
วิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด
The development of interactive multimedia about drugs
ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล1* พรวนา รัตนชูโชค1 จุฬาวลี มณีเลิศ1 และ รสลิน เพตะกร1
Panuwat Suwanakul1*, Pornwana Rattanachuchok1, Chulawalee Maneelert1 and Roselin Petagon1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เรื่ อ งยาเสพติ ด และ
2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจั ยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory Action Research : PAR) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชน
วัดช่อแล ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) การสัมภาษณ์ 2) วิธีการจัดเวที และ 3) แบบประเมินคุณภาพสื่อ ในการ
พัฒ นาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพั นธ์ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 และภาษา Action Script 3.0 ค่ าสถิ ติที่ใช้วัด
ความพึงพอใจได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ า ผู้ใช้ส่ือมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย
แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (SD = 0.63 )
คาสาคัญ: สื่อมัลติมเี ดียในรูปแบบปฏิสัมพันธ์, ยาเสพติด, การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ

Abstract
The purpose of this research are to: 1) develop the interactive multimedia on the topic of drugs, and 2)
explore the user satisfaction of interactive multimedia. The research is a participatory action research (PAR)
where emphasizes the community. The participates in this study were 20 junior high students of Chumchon Wat
Cho-LAE school in Mueang Kaen Phatthana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province selected with
the purposive sampling group of students. The research tools included 1) interviews 2) public discussion forums,
and 3) the participant satisfaction questionnaire. The interactive multimedia was developed using Adobe Flash
CS6 and Action Script 3.0. Statistics used in analyzing the data were mean and standard deviation. The results
showed that the user satisfaction level was good. The average satisfactory was 3.71 and standard deviation was
0.63.
Keywords:

Interactive Multimedia, Drugs, 2D Animation
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บทนา
ปัญ หายาเสพติดเป็นปัญ หาที่ทั่วโลกให้ความสาคัญ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ ได้เผชิญ กับปัญ หา
ยาเสพติด และนับวันยิ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง เพราะมีการแพร่ระบาดไปสู่ประชาชนทุกระดับ แม้ภาครัฐจะมี
มาตรการเชิงรุกในการปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวด แต่ประชาชนยังคิดว่ายาเสพติดหาซื้อง่าย
และมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน สถานศึกษา ดังเห็นได้จากข้อมูลสถิตกิ ารดื่มสุราของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ตั้งแต่ปี 2547 – 2554 กลุ่มวัยรุ่นมีการดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ
23.7 ในปี 2554 การดื่มสุราถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้วัยรุ่น เยาวชนมีโอกาสสัมผัสกับยาเสพติด และตกเป็นทาส
ยาเสพติดได้ในที่สุด [1] ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผลจากการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนห้วงเดือน
พฤษภาคม 2560 ในห้วงเดือนตุลาคม 2559- มิถุนายน 2560 สามารถจับกุมผู้ตอ้ งหาได้จานวน 18,130 คดีผู้ต้องหา
18,475 คน เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงปีงบประมาณที่ผ่านมาการจับกุมมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.50 โดยจังหวัดที่มีผล
การจับกุมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง และแพร่ และสถิตกิ ารจับกุมพบว่า คดีเสพยังคงเป็นคดีที่มผี ลการ
จับกุมสูงสุด ตามมาด้วยข้อหาครอบครอง ครอบครองเพื่อจาหน่าย และจาหน่าย [2]
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นชุมชนอันเก่าแก่ มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตาบล คือ ตาบลช่อแล 6
หมู่บ้าน และตาบลอินทขิล 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 11 ยกเว้นหมู่ที่ 9 ทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน พบปัญหาด้านสังคมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และทางเทศบาลเห็นความสาคัญ ของปั ญ หายาเสพติดในชุมชน มีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เห็นได้จากที่ทางเทศบาลมีการจั ดทาโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E. ประเทศไทย) ระหว่างเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒ นา โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลช่อแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีอานาจหน้าที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในโรงเรียน บรรลุผลสาเร็จเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดให้จงได้ [3]
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ เป็นการโต้ตอบกับงานมัลติมีเดีย การปฏิสัมพันธ์เป็ นส่วนสาคัญที่
ทาให้ผู้ใช้เกิดความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แป้นพิมพ์ การคลิกเมาส์ การสัมผัสหน้าจอภาพ หรือการปฏิสัมพันธ์
ในลักษณะอื่นๆ โดยการนาเสนอเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปทีละส่วนๆ เรียงตามลาดับตามขั้นตอนการเรียนรู้
แล้วตั้งคาถามให้ผู้เรียนตอบ บทเรียนจะแสดงเนื้อหาส่วนต่อไป หรือตั้งคาถามใหม่ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์คาตอบที่
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อบทเรียน คล้ายกับสถานการณ์การเรียนการสอนในชัน้ เรียนจริง โดยผู้สอนเป็นผู้ดาเนินการสอน
ตามกระบวนการเรียนรู้ [4] ปัจจุบันมีการใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และมีการ
นามาใช้งานสาหรับการเรียนการสอน การให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ เช่น งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อ
มัลติมีเดี ยเพื่อ แก้ปัญ หาภั ยยาเสพติดในชุมชนบ้านเอื้อม ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมือ ง จังหวัด ลาปาง พบว่า สื่อ
สามารถส่งผลกระทบต่อชาวบ้า นชุมชน และเยาวชน และมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก [5] และงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับอาสาสมัครกู้ภัย พบว่าสื่อที่พัฒนา
มีผลการรับรู้ที่เกิดจากสื่อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจที่มี
ต่อสื่อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก [6]
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จากสภาพปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ที่มีสถิติการจับกุมยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และแพร่ระบาดไปสู่คน
ทุก กลุ่ ม ทุ ก เพศ และทุก วัย โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ผู้ วิจั ยจึ งมีแ นวคิ ด ในการพั ฒ นาสื่อมั ล ติมีเดี ยในรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ส่ือได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกทางเลือกการดาเนินเรื่องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่ง
สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ได้นารูปแบบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสมสานเข้ากับการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมเรียกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นสื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน
ชุมชน พร้อมทั้งนาเสนอผลเสียของยาเสพติด เพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนห่างไกลและไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด แล้วนา
สื่อมัลติมเี ดียที่พัฒนาไปเผยแพร่ผ่านตัวแทนชุมชน เช่น นักเรียน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อแล ในเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ส่อื มัลติมเี ดียแบบมีปฏิสัมพันธ์

กรอบแนวคิด
สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์จะใช้กระบวนการวิจั ย สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ แนวทางใน
การสร้างรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นในเรื่องยาเสพติด เป็นฐานความรู้ในชุมชนสร้างสื่อการ
เรียนรู้ เพื่อนาเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและ
อนามัย ของบุคลากรในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน จึงมีการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านการใช้ส่ือการเรียนรู้
การ์ตูน ซึ่งเป็นสื่อที่เด็กนักเรียนสนใจและเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้นแบบ
ให้กับกลุ่มชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดงานวิจัยการพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของเยาวชนในชุมชน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อแล
ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอนการทางานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนป่าจี้
วังแดงวิทยา โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนวัดหนองออน และโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชน
วัดช่อแล ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 คน
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้คัดเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับ ประเภทของยาเสพติดให้โทษได้เป็น 5 ประเภทได้แก่ ประเภทที่ 1 ยาเสพติด
ให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษ ที่มยี าเสพติดให้โทษในประเภท
2 เป็นส่วนผสมอยูด่ ้วย ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 2 และประเภท
ที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยูใ่ นประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีก ารใช้แบบสอบถาม การจัดเวทีชาวบ้าน
เป็นวิธีการหลัก โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อม และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยผู้วิจัย
ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
3.1 การสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดยผู้วิจัย กาหนด
ประเด็นที่จะรวบรวมข้อมูลจาก ผู้นาชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ในส่วนประเด็นของการออกกาลังกายในชุมชน ผู้วิจัยได้
ใช้แบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมโดยได้กาหนดกรอบกว้างๆ ตามประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ทา
การวิเคราะห์โดยการนามาสรุปเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ณ ปัจจุบันของกลุ่มเยาวชน และยาเสพติดใน
โรงเรียน
3.2 วิธีการจัดเวที ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดเวทีเฉพาะเยาวชน นักเรียน และครู ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองออกมาอย่างเปิดเผย ในขณะที่จัดเวทีความ
คิดเห็นของคน ๆ หนึ่งในกลุ่มจะกระตุ้นให้คนอื่น ๆ อยากพูด อยากแสดงความคิดเห็นออกมา โดยผู้วิจัยได้จัดเวทีกับ
ชาวบ้าน ซึ่งจากการจัดเวทีทาให้ทราบถึงกิจกรรมในปัจจุบันและพบปัญหามีการใช้ยาเสพติดในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่น โดยข้อสรุปที่ได้ในระยะแรกจะเป็นตัวกาหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมและการออกแบบวิธีการในการส่งเสริม
การความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
3.3 แบบประเมินคุณภาพสื่อ ในการวิจัยครั้งนี้ได้มกี ารใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้ส่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด โดยแบบประเมิน ประเมินในส่วนของเนื้อหา ส่วนของสื่อมัลติมีเดีย ส่วนขั้นตอนการ
ทางานของเนื้อหา โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนนี้จะทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่ และค่าร้อยละ
ประกอบการพรรณนา
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4. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินงานวิจัยจานวน 5 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ศึกษา สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดาเนินโครงการ
- การศึกษาบริบทของชุมชน
ศึกษาบริบทพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาและสารวจ
ข้อมูลผู้ติดยาเสพติดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล และสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน ซึ่ งอยู่ใน
เขตพื้นที่วิจัย สารวจวิธีการการสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถาม จากผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เทศบาลเมืองเมือง
แกน จากการศึกษาดังภาพที่ 2 บริบทพื้นที่พบว่าข้อมูลทั่วไปในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ครัวเรือนในชุมชนของตาบลช่อแลมีทั้งหมด 1,492 หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านช่อ
แล 678 ครัวเรือน หมูท่ ี่ 2 บ้านสันป่าสัก 216 ครัวเรือน หมูท่ ี่ 3 บ้านวังดิน 73 ครัวเรือน หมูท่ ี่ 4 บ้านป่าไผ่ 114 ครัวเรือน
หมูท่ ี่ 5 บ้านใหม่ 287 ครัวเรือน และหมู่ที่ 6 บ้านหนังบัว 124 ครัวเรือน

ภาพที่ 2 แสดงการศึกษาบริบทของชุมชน
จากการศึก ษาพบว่า พื้ น ที่ เขตเทศบาลเมือ งเมือ งแกนพั ฒ นา อ าเภอแม่แ ตง จั งหวั ด เชีย งใหม่
กาลังกมีการระบาดของยาเสพติดน้อยมาก ชุมชนมีกิจกรรมและการป้องการการติดยาเสพติดร้ายแรง แต่มีการดื่ม
สุราและสู บบุ ห รี่ อยู่เป็ น จ านวนมาก ซึ่ งเป็ น สิ่งเหล่ านี้เป็ น ยาเสพติด ประเภทหนึ่งเหมือ นกั นแต่ไม่ใช่สิ่ งเสพติด ผิ ด
กฎหมาย แต่สามารถนาไปสู่การเสพติดอื่น ๆ ได้เช่นกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกชักจูงให้
เป็นผู้เสพรายใหม่ได้ง่าย โดยมักเริ่มจากการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา
ระยะที่ 2 จัดสร้าง story board วิเคราะห์และออกแบบระบบในการพัฒนาเว็บไซต์
- ออกแบบเค้าโครงเรื่องให้เหมาะสมกับการน าเสนอให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงต่อ
การถูกชักชวนให้เป็นผู้เสพรายใหม่ซึ่งมักจะเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 20 ปี จึงออกแบบตัวละครและเค้าโครงเรื่อง
ให้พูดถึงนักเรียนซึ่งอยูใ่ นช่วงมัธยมตอนต้นซึ่งอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็น อยูใ่ นวัยเปลี่ยนผ่านจาการเป็นเด็กสู่การเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยที่อาจจะถูกชักชวนให้ติดยาได้ง่าย โดยเริ่มดาเนินเรื่องด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้ งบอกถึงผลเสียจากยาเสพติดชนิดต่าง ๆ จากนั้นจึงดาเนินเรื่องต่อให้ผู้ใช้ส่ือได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจไปพร้อม ๆ กับตัวละครเอก เพื่อเป็นการวัดทัศนคติของผู้ใช้ส่ือหลังจากได้รับความรู้ด้านยาเสพติดแล้ว ซึ่ ง
เรื่องราวในสื่อจะมีทางจบได้ 3 แนวทางจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ส่ือ แอนนิเมชัน 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพ
ติด ดังภาพที่ 3
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- การออกแบบตัวละคร การออกแบบตัวละคร ประกอบด้วย พี่วุดดี้ เป็นวิทยากรคนเก่งใจดีที่ให้
ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติด ยิมส์ เป็นนักเรียนมัธยมตอนต้น ทางบ้านขาดความอบอุ่น มอส เป็นนักเรียนมัธยม
ตอนต้น เป็นเด็กดี รักเรียน
- การกาหนดสตอรี่บอร์ด ในส่วนของสตอรี่บอร์ดนั้น จะอธิ บายถึงลาดั บเนื้อหาแต่ละฉากภายใน
การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ยาเสพติด ตามบทเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลาย
ฉาก และมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่การระบุ ภาพ ชื่อเหตุการณ์ เสียง และองค์ประกอบต่าง ๆ พร้อมคาอธิบาย
เหตุการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมโครงร่างคร่าว ๆ ก่อนที่จะนาไปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ต่อไป
- พัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 และภาษา
Action Script 3.0
สื่อแอนนิเมชัน 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติด

ภาพที่ 3 เค้าโครงเรื่อง
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ระยะที่ 3 นาต้นแบบไปทดลองกับสมาชิกในชุมชน
เมื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบเรียบร้อยแล้วจึงนาต้นแบบไปทดลองใช้กับผู้นาชุมชน ณ เทศบาล
เมืองแกนพัฒนา โดยจัดเวทีรับฟังแนวคิด เกี่ยวกับสื่อและนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนต่อไป

ภาพที่ 4 การนาสื่อไปทดลองใช้กับผู้นาชุมชน
ระยะที่ 4 ติดตั้งและทดลองใช้งานระบบ
ภายหลังจากปรับปรุงสื่อเรียบร้อยแล้วได้จัดเวทีสาธิตและการทดลองอีกครั้งที่ โรงเรียนบ้านช่อแล
เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ให้กับครู และนักเรียน โดยสาธิตให้เหมือนจริงที่จะนาไปใช้ในห้องเรียน โดยในการสาธิตนี้
จะมีการบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมกับเปิดสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นประกอบการบรรยาย และให้นักเรียนมีการเลือก
ฉากที่ต้องการจากนั้นก็จะมีการบรรยายถึงผลกระทบจากทางเลือกในการ์ตูนให้กับนักเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย
ก็จะให้นักเรียนได้ทาแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับ

ภาพที่ 5 แสดงการจัดเวทีสาธิตการใช้งาน
ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทดลองนาไปใช้งาน ครูและมีความสนใจและรู้ สึกอยากจะมีส่วนร่วมใน
การใช้ส่ือการเรียนการสอน นอกจากนั้นคุณ ครูได้แนะนาว่าน่าจะมีการต่อยอดทาเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเข้าไป
เนื่องจากเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีปฎิสัมพันธ์กับผู้ดูทาให้ผู้ดูสามารถคิดตามเนื้อหาในการ์ตูนและเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนไปได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งในส่วนนีผ้ ู้วิจัยรับข้อเสนอและจะได้จัดสร้างเพิ่มเติมในภายหลัง

Proceedings
1819

ระยะที่ 5 ประเมินระบบ สรุปผลการศึกษาและการรายงานผล
ในขั้นตอนที่ 5 นี้ผู้สอนได้มอบสื่อการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนเพื่อนาไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในห้องเรียน และทาการประเมินผล

ภาพที่ 6 การนาสื่อไปใช้งานในห้องเรียน

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนและจัดเวทีกลุม่ ย่อย
จากผลการลงพื้นที่ พบว่าในชุมชนเทศบาลเมืองแกน ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีการใช้ยาเสพติดบ้าง
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน โดยเฉพาะยาเสพติดเช่น เหล้า บุหรี่ เป็นต้น ซึ่งยาเสพติดเหล่านี้หาได้ง่าย และมี
แนวโน้มว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนาไปสู่สิ่งเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงดังนั้นในโรงเรียนจึงจาเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่
นักเรียนในเรื่องยาเสพติดอย่างสม่าเสมอซึ่งนอกเหนือจากในตาราเรียนแล้วยังมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาบรรยายแสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การใช้งานในห้องเรียน
2. ผลที่ได้จากการพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียแบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อมัลติมเี ดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ชุมชนวัดช่อแล ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒ นา อาเภอแม่แ ตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีตัวอย่างการทดสอบแสดงดังภาพที่ 8-9
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ภาพที่ 8 แสดงการตัดสินใจของตัวละครเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่

ภาพที่ 9 แสดงการตัดสินใจของตัวละครเมื่อเพื่อนชวนสูบกัญชา
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการกาหนดค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เป็น 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจระดับมาก
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจระดับปานกลาง
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจระดับน้อย
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ จานวน 20 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อ
1

2

3

xˉ

S.D.

แปลผล

ด้านเนือ้ หาและการนาเสนอ
1.1 เนือ้ หามีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน
1.2 การบรรยายเนือ้ หาการ์ตูน สามารถเข้าใจได้ง่าย

3.20
3.80

1.11
0.69

ปานกลาง
มาก

1.3 นาข้อคิดที่ได้จากการ์ตูนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้

4.10

0.72

มาก

1.4 ผู้ชมตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด

3.80

0.69

มาก

ด้าน ภาพ เสียง และการใช้ภาษา
2.1 ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพประกอบเนือ้ หา

4.40

0.50

มาก

2.2 นาเสียงบรรยายมีความชัดเจน
2.3 ใช้เสียงดนตรีและเสียงพากย์ประกอบได้เหมาะสม

4.15
3.85

0.68
0.75

มาก
มาก

2.4 การเคลื่อนไหวของภาพการ์ตูนมีความน่าสนใจ

3.85

0.59

มาก

2.5 สีสันของภาพมีความสวยงาม

3.80

0.69

มาก

ด้านการออกแบบ
3.1 การนาเสนอเนือ้ หามีความเหมาะสม

4.55

0.69

มากที่สุด

3.2 ลาดับการนาเสนอได้เหมาะสม

4.40

0.61

มาก

3.3 การ์ตูนสามารถเข้าใจง่าย

3.95

0.59

มาก

3.71

0.63

มาก

รายการประเมิน

เฉลี่ย
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สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของ
ยาเสพติดให้โทษได้เป็น 5 ประเภทได้แก่ ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษ
ทั่วไป ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษ ที่มยี าเสพติดให้โทษในประเภท 2 เป็นส่วนผสมอยูด่ ้วย ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้
ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 2 และประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภทที่ 1 ถึง
ประเภทที่ 4 ข้อมูลเหล่านี้สามารถนาไปออกแบบเค้าโครงเรื่อง ออกแบบตัวละคร กาหนดสตอรี่บอร์ด จัดสร้างสื่อ แอ
นิเมชั่น 2 มิติแ บบมีปฏิสั ม พั น ธ์ และทดสอบโดยครูผู้ ส อนสามารถน าไปใช้เป็ น สื่อประกอบการเรีย นการสอนใน
ห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์
สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 20 คน ที่ได้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยา
เสพติด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.71 สอดคล้องกับ ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก [5] ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญ หาภัยยาเสพติดในชุมชนบ้านเอื้อม ตาบลบ้านเอื้อม อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
พบว่า สื่อสามารถส่งผลกระทบต่อชาวบ้านชุมชน และเยาวชน และมีผลความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
ณั ฐคณิ ต ศิริกิ จ และคณะ [6] ที่ พั ฒ นาสื่อมั ล ติมีเดีย แบบมีปฏิสั ม พั นธ์ เพื่อ ฝึ กการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ
อาสาสมัครกู้ภัย พบว่าสื่อที่พัฒ นามีผลการรับรู้ที่เกิดจากสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และมีความพึงพอใจที่มตี อ่ สื่อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้สอดคล้องกับบทเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในชุมชน
2. สื่อมัลติมเี ดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด ที่พัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนปลอดจากยาเสพ
ติด และมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้ รวมทั้งเป็นสื่อที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย
3. การพัฒ นาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด โดยให้ใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะทาให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยให้กับผู้ที่สนใจได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
4. ในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิ สัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด ไปทาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียน เพื่อดูคะแนนการทดสอบหลังเรียน ก่อนเรียน ซึ่งจะแสดงให้เห็นความชัดเจน
ว่า การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจาเป็นต้องมีการออกแบบการเรียนรู้ และควรเพิ่มกิจกรรมพร้อมทั้งสื่อต่างๆ
ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดขี นึ้
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ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากของผู้ ใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ใ น
โรงพยาบาลเอกชน
Factors effect on word of mouth communication of medical service users in
private hospital
อรอนงค์ เกษรบุญนาค1* และ วสุธิดา นุริตมนต์1
Onanong Gasonbunnak1* and Wasutida Nurittamont1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ
ในโรงพยาบาลเอกชน (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีต่อการสื่อสาร แบบปากต่อ
ปากของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน (3) เพื่อนาเสนอแนวทางการให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน วิธีการดาเนินการ
ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนด้วยสถิติ T
Test, One-Way ANOVA และMultiple Regression Analysis ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตั วอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี เป็ นพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดือน 10,001-20,000 บาท สาหรับคุณภาพการบริการ
ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
และการรู้จักและเข้าใจลูกค้าส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การสื่อสารแบบปากต่อปาก โรงพยาบาลเอกชน คุณภาพการบริการ ผู้ใช้บริการทางการแพทย์

Abstract
The purpose of this research was to (1) The study factors affecting word of mouth communication of
service users in private hospital (2) Compare the differences in demographic characteristics on word of mouth
communication service users in private hospital (3) The study ways of improving service quality in private
hospital. The questionnaire was used to collect data from 400 samples. Frequency, percentage, average,
standard deviation comparative analysis of variance with T Test, One-Way ANOVA and multiple regression
analysis. The study indicated that most of the samples were female age between 31-10 years old most of them
have monthly income 10,001-20,000 Baht. For service quality including the tangibility, reliability,
responsiveness, assurance, and empathy factors effect on word of mouth communication of medical service
users in private hospital. Which has significant statistic at 0.05
Keywords: Word of mouth communication Private Hospital Service Quality Medical service users
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บทนา
ธุรกิจบริการสุขภาพนับเป็นธุรกิจที่ มีบทบาทสาคัญต่อการพั ฒนาภาคบริการ และเศรษฐกิจโดยธุรกิจการ
บริการสุขภาพถือเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ, 2559) เนื่องจากธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทยมีศักยภาพ พร้อมทั้งมีคุณภาพการให้บริการ ที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (WHO : World Health Organization) ทาให้ธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทยมีผู้มาใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจึงมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความประทับใจต่ อ
ผู้ใช้บริการอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความคาดหวังต่อบริการที่มี
คุณภาพมากขึน้
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มแี นวโน้มดีข้ึน และคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจาก
ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง (หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย, 2560) ส่งผลให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า
มาในประเทศเพิ่มมากขึ้นทั้ งในรูปแบบของการท่ องเที่ ยว และการรักษาพยาบาล ซึ่ งก าลั งได้รับความนิยมจากกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพ (เทวัญ ทะวงษ์ศรี, 2559) ทาให้ส่งผลต่อธุรกิจการบริการ ด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดจากตัวเลขของรายได้ที่มาจากกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.0 ของรายได้
ทั้งหมดในปี 2554 เป็ นร้อยละ 27.0 ในปี 2558 และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 30.0 ในปี 2560 (ศูนย์วิจั ย
กสิกรไทย, 2560) เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยถือได้ว่ามีช่ือเสียง มีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับใน
กลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่คอยสนับสนุน และผลักดันที่จะให้เป็นศูนย์กลางการบริการทาง
การแพทย์เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับธุรกิจบริการ ทาให้โรงพยาบาลเอกชนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยข้อมูลพบว่าในปี พ .ศ.2554 มีจานวนโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ภู มิภาคมี จ านวน 321 แห่ ง และในปี พ .ศ.2558 มี การเพิ่ มขึ้นเป็ นจ านวน แห่ ง จากข้ อมู ลสามารถแสดงได้ ว่า 343
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึน้ ในทุก ๆ ปี
อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเอกชนยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศที่มีการแข่งขันธุรกิจด้วยกัน
เอง และระหว่ างประเทศที่ ในปั จจุ บั น ประเทศไทยได้ ก้ าวเข้ าสู่ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (AEC : Asean
Economics Communityทาให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รับผลกระทบจากโรงพยาบา (ลในเอเซียอย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง
มาเลเซีย และอินเดียที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มคนไข้ชาวเอเซียมีการสร้างความน่าเชื่อถือ และลดต้นทุน การดาเนินงานเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น (ชัยวัช โซวเจริญสุข, 2556) ส่งผลทาให้มีคู่แข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งนัก
ลงทุนต่างชาติสามารถที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ง่าย ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ในการรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง โรงพยาบาลเอกชนจึงจาเป็นต้องปรับตัว โดยการสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน มี
การพั ฒ นา และปรับปรุงการให้ บริ การอย่างต่อเนื่องเพื่ อเพิ่มศั กยภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนต่างมุ่งเน้นการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ธุรกิจจึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพในการสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นการขยาย
ฐานลู กค้ าให้ สอดรั บกั บพฤติกรรมผู้ บริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไป (สิ ริกาญจน์ กมลปิ ยะพั ฒ น์ , 2556) เพราะในปั จุ บั น
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้มากยิ่งขึน้
การให้บริการที่มคี วามสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพนับเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น การ
น าเสนอบริการที่ ดี จึ งเป็ นหั วใจส าคั ญ และยั งเป็ นความคาดหวังของผู้ ใช้บริการ (Parasuraman, Ziethaml and Berry,
1990) ซึ่งหากธุรกิจสามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังหรือสูงกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะทาให้การบริการนั้นเกิด
เป็นคุณภาพ ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจต่อการบริการจนเกิดความรู้สึกที่ดีที่สามารถรับรู้ได้เกี่ยวกับ
การบริการนัน้ คุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรตระหนัก และให้ความสาคัญ
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สาหรับโรงพยาบาลราชธานีเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ ได้ รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
เนื่ องจากเป็ นโรงพยาบาลที่ ได้ รับการรับรองคุ ณ ภาพ (HA : Hospital Accreditation) และผ่ านการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมและสุ ขภาพ (EHIA : Environmental and Health Impact Assessment) โรงพยาบาลราชธานีตั้งอยู่ในทาเลที่ ดี
เหมาะสม และอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลชั้นนาที่มีช่ือเสียงในการให้บริการที่มีคุณภาพด้วย
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ มีคุณภาพในการให้บริการซึ่ งเป็ นปัจจัยสาคัญที่ผู้ ใช้บริการเลือกเข้ารับการ
รั ก ษาพยาบาลมาเป็ นเวลายาวนาน จากข้ อมู ลของโรงพยาบาลราชธานี พบว่ ามี ผู้ ใช้ บริ ก ารที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ๆ ปี
ซึ่งเกิดจากการที่โรงพยาบาลให้ความสาคัญ และเอาใจใส่กับการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมของการ
แข่งขันโรงพยาบาลยังคงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการของโรงพยาบาลซ้า
และเกิดการสื่อสารที่ดี
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากของผู้ ใช้ บริ ก าร
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ผลการศึกษาที่ได้ ธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนสามารถ
นาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพคุณภาพบริการ และเพิ่มระดับการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ
ในด้านบวกให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ นาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มตี อ่ การสื่อสารแบบปากต่อปากของ
ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน

ทบทวนวรรณกรรม
ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง คุ ณ ลั กษณะ หรือองค์ ประกอบต่ างๆ ด้ านประชากรที่ ส าคั ญ ได้ แก่ เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ เป็นต้น แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารของแต่ละบุคคล (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) คื อ
(1) เพศ (Sex) ความแตกต่างกันทางเพศ ทาให้พฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากการที่สตรีทางานมากขึ้น (2) อายุ (Age) ความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม ลักษณะการใช้ส่อื มวลชนก็แตกต่างกัน คน
ที่มีอายุมากมั กจะใช้ส่ือเพื่อแสวงหาข่าวสาร มากกว่าความบันเทิ ง (3) การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ ทาให้คนมี
ความคิ ด ค่ านิยม ทั ศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกั น คนที่ มี การศึกษาสู งจะได้ เปรียบอย่างมากในการรั บรู้สารที่ ดี
(4) รายได้ (Income) รายได้อาจจะเป็นตัวชี้ความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริง
อาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา
คุณภาพการบริการ หมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภค อย่าง
สม่ าเสมอ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990) เป็ นความสั มพั นธ์ ระหว่างความคาดหวั งของผู้ ใช้บริ การตั้ งแต่
เริ่มแรกที่รับรู้เกี่ยวกับบริการ (Fitzsimmons, 2006) ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล
และความพึงพอใจนี้เองเป็นผลมาจากการประเมินผลที่ ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง (สมวงศ์ พงศ์สถาพร,
2550) ซึ่งเป็นความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง และรับรู้ต่อบริการนั้น (จิตติมา ธีรพันธุ์เสียร, 2549)
ธุรกิจจึงจาเป็นต้องคานึงถึงคุณภาพของการให้บริการในการที่จะทาธุรกิจประสบความสาเร็จ การบริการที่มคี ุณภาพจึง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อทาให้บริการนั้นตรงต่อความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
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สูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางในในการบริการ จนเกิดเป็นการสื่อสารที่ดี ซี่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ความเป็นรูปธรรม
ของบริ การ (Tangibility) ความเชื่ อถื อไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่ อลู กค้ า (Responsiveness) การให้ ความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy)
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of mouth) หมายถึง การสื่อสารระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองตั้งแต่สองคนขึ้น
ไป หรือระหว่างกลุ่มสมาชิก (Assael, 1998) การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเวลา ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายได้จากหลากหลายช่องทาง มีพลังมากสาหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มี
ความเป็นอิสระมีขอบเขต และรวดเร็วอย่างไม่จากัด การสื่อสารแบบปากต่อปากจึงมีความสาคัญต่อธุรกิจบริการด้าน
สุขภาพในปัจจุบัน เพราะถ้าผู้บริโภคประทับใจต่อบริการก็จะเกิดการสื่อสารที่ดเี ป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากการใช้
บริการไปยังบุคคลรอบข้าง การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็ นสิ่งที่ มีความน่าเชื่อถือ เป็นเสมือนแนวทางในการพั ฒนา
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รุ่งโรจน์ สงสระบุ ญ (2557) ได้ ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณ ภาพการให้ บริก ารและปั จจัยที่ มีอิทธิพ ลต่อการ
สื่อสารแบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการและการ
สื่อสารแบบปากต่อปากตามทัศนะของผู้รับบริการที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารแบบปากต่อปากของผู้รับบริการที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้รับบริการที่นอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพการบริการ (Service quality) และคุณค่าการบริการ (Service value) มีความสัมพันธ์ในระดับมาก กับ
ความจงรัก ภั ก ดี ต่อ การใช้บริก ารของผู้ รับบริก าร (Service loyalty) ของโรงพยาบาลเอกชน คุ ณ ภาพการบริก าร
(Service quality) มีความสัมพันธ์ในระดับมาก กับความจงรักภักดีต่อการใช้บริการของผู้รับบริการ (Service loyalty)
ของโรงพยาบาลเอกชน คุณภาพการบริการ (Service quality) มีความสัมพันธ์โดยตรงในระดับความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีตอ่ การใช้บริการของผู้รับบริการ (Service loyalty) โรงพยาบาลเอกชน
กรกนก ชุ บแวงวาปี (2557) ได้ ศึกษาเรื่อง อิ ทธิ พลความเป็ นเลิ ศของคุ ณ ภาพบริ การที่ มี ต่อความไว้วางใจ
ในการใช้ บ ริ ก ารและการบอกต่ อ ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารบางจาก กรี น วอช เดอะพรี เมี่ ย ม (สาขาวิ ภ าวดี รั งสิ ต -หลั ก สี่ )
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลความเป็นเลิ ศของคุณภาพบริการที่ มีต่อการบอกต่อของผู้ ใช้บริการบางจาก กรีน
วอช เดอะพรีเมี่ยม (สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี่) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมี่ยม
(สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี่ ) จานวน 320 คน ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการมีอทิ ธิพลทางบวกต่อ
การบอกต่อของผู้ใช้บริการ
ไชยชนะ จันทรอารีย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการให้ บริการต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึง
พอใจ การบอกต่ อ และการกลั บมาใช้ซ้ าของลู กค้ าโรงพยาบาลพระราม 2 มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาเพื่อศึกษาปั จจั ย
ที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อของลูกค้า อันได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ
ลูกค้าโรงพยาบาลพระราม 2 จานวน 528 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการในมิติของความน่าเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจ การรับประกัน เอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลมีอิทธิพลทางบอกต่อ ความไว้เนื้อเชื่อใจ คุณภาพการให้บริการในมิติ
ของความรวดเร็วในการตอบสนอง ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลมีอิทธิพลทางบอกต่อ
ความพึงพอใจ
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาวิจัยครัง้ นี้เป็นการศึกษาเพื่อทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตัวแปรอิสระคือ ข้อมูลประชากรศาสตร์ และคุณภาพการบริการ ตัวแปรตาม
คือ การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน สามารถกาหนดกรอบแนวคิ ด
ในการศึกษาได้ดังนี้

ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การสื่อสารแบปากต่อปาก
ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชน

คุณภาพการบริการ
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้
- การตอบสนองต่อลูกค้า
- การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
- การรู้จักและเข้าใจลูกค้า

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ผู้วิจัยสามารถนามากาหนดสมมุตฐิ านสาหรับการศึกษาได้ดังนี้
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชนที่ แ ตกต่ า งกั น
มีการสื่อสารแบบปากต่อปากแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ )Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลราชธานี จานวน แห่ง คือ โรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบา 2 ลราชธานี โรจนะ โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็ น Z (Non-Prodability Sampling) โดยใช้ วิธี แ บบเจาะจง ซึ่ ง มี ระยะเวลาในการเก็ บ ตั้ ง แต่ เดื อ นกั น ยายน 2560
ถึงเดือ นตุล าคม 2560 ใ นการศึก ษาครั้งนี้ผู้ วิจัยได้เลือกใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็ บข้ อมู ล และได้
ด าเนิ น การทดลองใช้ แ บบสอบถาม )Try out) จ านวน 30 ชุ ด และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าทดสอบด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ
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โดยพิจารณา ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า )Cronbach’s alpha) ด้วยค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เพื่อหาค่ าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งพบว่ามีค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.80-0.93 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ พิจารณา 0.7 (กัลยา วานิชย์ปัญชา
, 2549) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และสามารถนาไปเก็บข้อมูลสาหรับการศึกษา
สาหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistics) ซึ่งใช้ในการบรรยายประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ )Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษา
ส าหรั บ ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อ ยละ 57.80
และมีรายได้ตอ่ เดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทางการแพทย์
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการในโรงพยาบาลเอกชน
คุณภาพการบริการ
Mean
S.D.
ระดับการยอมรับ
ลาดับที่
ความเป็นรูปธรรมของบริการ
3.747
0.680
มาก
2
ความเชื่อถือไว้วางใจได้
3.820
0.635
มาก
1
การตอบสนองต่อลูกค้า
3.697
0.697
มาก
4
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
3.731
0.684
มาก
3
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า
3.696
0.653
มาก
5
รวม
3.738
0.669
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ความเป็น
รูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.747 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ย 3.820 การตอบสนองต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ย
3.697 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มี ค่าเฉลี่ย 3.731 และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.396 ซึ่งคุณภาพ
การบริการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.738
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
การสื่อสารแบบปากต่อปาก
Mean
S.D.
การแปลความหมาย
การสื่อสารแบบปากต่อปากของ
3.484
0.749
มาก
ผู้ใช้บริการ
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.484
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่า งคุ ณ ภาพการบริ ก าร กั บ การสื่อ สารแบบปากต่ อ ปาก
ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
Durbinปัจจัย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VIF Tolerance Wat
son
( 1 ) ค ว า ม เ ป็ น
1 0.671** 0.654** 0.621** 0.579** 0.567** 2.137 0.468
รูปธรรมของบริการ
(2 ) ค ว า ม เชื่ อ ถื อ
1
0.709** 0.692** 0.651** 0.525** 2.690 0.372
ไว้วางใจได้
(3) การตอบสนอง
1
0.725** 0.642** 0.617** 2.756 0.363
1.432
ต่อลูกค้า
(4) การให้ความ
1
0.703** 0.591** 2.848 0.351
เชื่อมั่นต่อลูกค้า
(5) การรู้จักและ
1
0.579** 2.286 0.437
เข้าใจลูกค้า
**ระดับนัยสาคัญ p<0.01, *ระดับนัยสาคัญ p<0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ ศึ ก ษา พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระ
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.525-0.725 และเมื่อทาการ
ทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่า และค่า VIF ของตัวแปร
อิสระมีค่าตัง้ แต่ 2.137-2.848 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 เมื่อพิจาณาร่วมกับค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.351-0.468 ซึ่งอยู่
ระหว่ า ง 0-1 และเมื่ อ พิ จ ารณ าร่ ว มกั บ ค่ า Durbin-Watson พบว่ า มี ค่ า 1.432 ซึ่ ง มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 1.5-2.5
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระไม่พบปัญหาความสัมพันธ์กัน
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิคราะการถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
Std.Error
Beta
T
β
อิสระ
(Constant)
0.464
0.173
2.676
ความเป็นรูปธรรมของบริการ
X1
0.225
0.059
0.206
3.839
ความเชื่อถือไว้วางใจได้
X2
(0.052)
0.067
(0.047)
(0.776)
การตอบสนองต่อลูกค้า
X3
0.270
0.061
0.271
4.44
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
X4
0.154
0.063
0.151
2.442
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า
X5
0.217
0.057
0.211
3.803
R=0.686, R Square=0.470, Adjusted R² = 0.464, Std. Error of the Estimate=0.41537
**ระดับนัยสาคัญ p<0.01, *ระดับนัยสาคัญ p<0.05

Sig.
0.008
0.000**
0.438
0.000**
0.015*
0.000**
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จากตางรางที่ 4 การแสดงผลการวิคราะห์คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
แบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 46.40 โดยพิจารณา
จากค่า Adjusted R² เท่ากับ 0.464 และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละด้านพบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (β
= 0.206, p < 0.01) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (β = 0.271, p < 0.01) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (β = 0.211, p <
0.01) ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนใน
ด้ านการให้ ความเชื่ อมั่ นต่ อลู กค้ า (β = 2.442, p < 0.05) ส่ งผลต่ อ การสื่ อสารแบบปากต่ อปากของผู้ ใช้บริ การทาง
การแพทย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (β = (0.776, p < 0.05) ไม่ส่งผลต่อ
การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
1. ลักษณะของประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีการสื่อสารแบบปากต่อปากของผูใ้ ช้บริการ
ในโรงพยาบาลเอกชน
1.1 ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ด้ า นเพศที่ แ ตกต่ า งกั น มี การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก
ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
1.2 ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ด้ า นอายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก
ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
1.3 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี ส่ือสารแบบปากต่อปาก
ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
1.4 ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ด้ า นอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก
ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
1.5 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี การสื่อสารแบบปาก
ต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
2. คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
เอกชน
2.1 คุ ณ ภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก ารที่ ส่ งผลต่ อ
การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
2.2 คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
แบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
2.3 คุ ณ ภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลด้ า น การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
2.4 คุ ณ ภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลด้ า นการให้ ค วามเชื่อ มั่ น ต่ อ ลู ก ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
2.5 คุ ณ ภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลด้ า นการรู้ จั ก และเข้ า ใจลู ก ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน

ผลการวิจัย

ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สนับสนุน
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สนับสนุน
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สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่ง มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ผู้วิจัยพบว่า สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกันมีการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากแตกต่างกั น โดยภาพรวมปฏิเสธสมมติฐานทั้ ง 5 ด้ าน ที่ระดั บส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 จากผลการศึกษา
ดังกล่าวทาให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีการสื่อสารแบบปากต่อปากที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าทางด้านคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนองต่อ
ลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ
ทางการแพทย์ เนื่องจากองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ของคุณภาพการบริการเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามความคาดหวังหรือเหนือกว่าความคาดหวัง (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990) ย่อมส่งผล
ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจต่อการบริการ และการรับรู้เกี่ยวกับบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาล
จะต้องพยายามสร้างคุณภาพการบริการด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ให้ตรงกับความหวังมากที่สุด เพราะเมื่อผู้บริโภค
ได้รับบริการที่เหนือกว่าความคาดหวังย่อมส่งผลในการสร้างความแตกต่างให้กับบริการ มีความสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้ง คุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องตระหนัก มีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การสื่อสารที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2557) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพของโรงพยาบาลด้านบริการทาง
การแพทย์ และด้ านบริ การของโรงพยาบาลเป็ นปั จจั ยส าคั ญ ที่ ท าให้ เกิ ดการสื่ อสารแบบปากต่ อปาก เพราะหาก
ผู้ใช้บริการรับรู้การให้บริการที่ดีเยี่ยมแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดการบอกต่อกับบุคคลอื่นในคุณภาพบริการที่ได้รับ
ส่วนด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ไม่ส่ งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาล
เอกชน
ดังนัน้ โรงพยาบาลควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้า และ
เลื อ กใช้ บริ ก ารของโรงพยาบาลในระยะยาวต่ อ ไป อี ก ทั้ งยั งเป็ น การกระจายข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ การบริ ก าร
ของโรงพยาบาลให้กั บผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งเป็ นการโฆษณา ประชาสัมพั นธ์ การให้บริการของโรงพยาบาลผ่ านทาง
ช่องทางต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
ของโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
1. ธุรกิจบริการทางการแพทย์หรือ ธุรกิจบริการด้านอื่น ๆ สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ เพื่อเป็น
แนวทางในเชิงการวางแผน และกาหนดกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ
2. โรงพยาบาลควรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพราะเป็นปัจจัยที่จะทา
ให้ผู้ใช้บริการการการสื่อสารที่ดี และเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลในระยะยาว
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนวทาง ดังนี้
1. สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก
เพิ่มเติม
2. ส าหรับ การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรมี ก ารศึก ษาถึ งกลยุ ท ธ์ ในการสร้ างความได้ เปรีย บทางการแข่ ง ขั น
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลต่อไป
3. ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป สามารถศึกษาอิทธิพ ลของคุณ ภาพการบริการ ประกอบด้วย ความเป็ น
รูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จัก
และเข้าใจลูกค้าที่มีต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก หรือธุรกิจบริการในด้านอื่น ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการศึกษา
ครัง้ นี้ อันก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร และผู้ใช้บริการ
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อิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
The Influence of Motivation to Tourism Information Sharing via Social Media
Network
นภนนท์ หอมสุด1* สุธิดา สถิตย์วราคม1 และ สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล1
Noppanon Homsud1*, Sutida Satitwarakhoom1, and Supawan Limwilaikul1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยวผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยวิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาและ
แบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์จานวน 394 ชุด โดยเก็บข้อมูลบน
เครือ ข่า ยสั ง คมออนไลน์ผ่ าน Google form สถิ ติที่ใช้ในการวิจั ย ประกอบด้ ว ย ค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจด้านความ
บันเทิง และแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์มีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งาน Social media เพื่อค้นหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แรงจูงใจด้านการค้น หาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพั นธ์มีอิทธิพ ล
ทางบวกต่อการแบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: แรงจูงใจ การแบ่งปันข้อมูล การท่องเที่ยว เครือข่ายสังคมออนไลน์

Abstract
The objective of this research was to study influence of motivation to tourism information sharing via
social media network by quantitative research method. The sample was users who used social media network to
search and share tourism information. The usage instrument was 394 online questionnaires which were collected
on social media network in google forms. The statistical techniques used in this research consisted of percentage,
mean, standard deviation, and multiple regression analysis. It was found that information seeking motive,
entertainment motive, and relationship maintenance movie positively influenced to social media continuance
usage for tourism. It was also found that information seeking motive and relationship maintenance movie
positively influenced to tourism information sharing intentions social media continuance usage for tourism.
Keywords: Motivation, Information sharing, Tourism, Social media network
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บทนา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดช่องทางการสื่อสารที่มีศักยภาพมากขึ้นบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เครือข่าย
สังคมออนไลน์สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูล จะเห็นได้จากตัวอย่างการแบ่งปันข้ อมูลการ
ท่ อ งเที่ ย วบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเช่ น เว็ บ ไซต์ Pantip, Blongs, Facebook ซึ่ ง มี ผู้ ใช้ ง านจ านวนมากบอกเล่ า
ประสบการณ์ดว้ ยรูปแบบการเขียนรีวิว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมี
แนวโน้มพฤติกรรมการค้นหาและเชื่อถือข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่บอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองหลังกลับจากสถานที่
เหล่ า นั้ น ทั้ งทางด้ า นบวกหรือ ทางด้ า นลบ จากการส ารวจพบว่า กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เชื่ อ ถื อ ข้ อ มู ล การรี วิ ว
นอกจากนี้การรับข้อมูลจากการรีวิวกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ที่อยากจะไปเที่ยวหรือตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
มากกว่าค้นหาข้อมูลการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์จากผู้ให้บริการโดยตรง (Khalid Saleh, 2015) นอกจากนีผ้ ู้บริโภค
มีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานส่วนบุคคล
นอกจากนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการทาธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายบิน จนถึง
ร้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นเครื่องมือในการรับฟังผลตอบกลับ เช่น การเปิดให้ผู้บริโภคแสดงความ
คิดเห็นในรูปแบบการเขียนรีวิวบนเว็บไซต์ Tripadvisor ช่วยให้กลุ่มผู้บริโภคที่กาลังหาข้อมูลตัดสินใจได้งา่ ยและรวดเร็ว
ขึ้น ขณะเดียวกันธุรกิจการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการตามผลตอบกลับที่ได้รับ นอกจากนี้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังสามารถเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้บริโภค เช่น กิจกรรมสร้างการมี
ส่วนร่วมสนุ ก ชิงตั๋ว เครื่อ งบิ นไปเที่ ย วต่างประเทศบนหน้า Page Facebook ของสายการบิ นทาให้ผู้ บริโภคติด ตาม
แบ่งปันข้อมูลบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรืออาจเป็นเครื่องมือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ผู้บริโภค เช่น การให้
ส่วนลดเข้าพักโรงแรมแก่ลูกค้าสมาชิก นอกจากนี้ยังอาจเป็นเครื่องมือสร้างการสื่อสารที่ ดีต่อผู้บริโภค เช่น การ
สื่อสารบน Facebook ผ่านการโพสต์ข้อความ ภาพ วีดีโอ หรือโฆษณา และเครื่องมือการสร้างการรับรู้ เช่น สร้างการ
รับรู้ในตราสินค้าของธุรกิจด้วยกลยุทธ์การเลือก Blogs นักเดินทางเขียนบทความรีวิวให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึ ก ที่
อยากจะไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2554)
สาหรับทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory)
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง พฤติกรรมการค้นหาสื่อหรือเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการ
(ศิริวรรณ อนันต์โท, 2553) โดยทฤษฎีน้ีมองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจมองบุคคลเป็นฝ่ายรุก (active) หรือ
ผู้กระทามากกว่าเป็นฝ่ายรับ (passive) เนื่องจากบุคคลสามารถเลือกสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการ
สื่อสารที่ตนเองต้องการในรูปแบบของแรงจูงใจ (Wang, Fink, & Cai, 2008) ซึ่งแรงจูงใจที่จะใช้ประกอบด้วย แรงจูงใจ
ด้านการค้นหาข้อมูล (Information Seeking Motive) แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Entertainment Motive) และแรงจูงใจ
ด้านการรักษาความสัมพันธ์(Relationship Maintenance Motive) (Rubin, 1981)
ขณะที่ ทฤษฏีการตั้งใจแสดงพฤติกรรม (The Theory of Planned Behavior) ได้อธิบายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลที่กาหนดเป้าหมาย (Goal intention) แล้วทาตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้รับอิทธิพล 3 ประเภท
ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) คือ บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมทางบวกและมี
ทัศนคติที่แย่ต่อพฤติกรรมทางลบ บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective norm) คือ บุคคลมีพฤติกรรม
ทาตามบรรทัดฐานที่คนรอบข้างคาดหวังให้แสดงออกโดยกาหนดความเชื่อต่อพฤติกรรมว่าเป็นทางบวกหรือลบ และ
การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) คือ บุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อส่งเสริมหรือ
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ขัดขวาง (Control beliefs) จากความรู้สึกภายใน อาทิ ทาได้ยาก ทาได้ง่าย เป็นต้น อิทธิพลเหล่านี้ส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมปฏิบัติซ้าและพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมู ล (สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ สรวิศ นฤปิติ และธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ,
2551) ซึ่งเมื่อบุคคลมีความความต้องการใช้ส่อื ประเภทต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หากบุคคลเกิดความพึงพอใจ
กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดพฤติกรรมที่ดีต่อสื่อประเภทนั้น จากงานวิจัยของ Hur, Kim, Karatepe, & Lee (2017) ได้
อธิบายถึ งพฤติก รรมการแบ่ งปัน ข้อ มู ลบนเครือข่ ายสั งคมออนไลน์และพบว่าสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ พฤติกรรมด้านความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Continuance Usage Intentions) และ พฤติกรรมด้าน
ความตัง้ ใจในการแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing intentions)
จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่ ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการ
ท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่สาคัญในการสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้บริโภค การที่ทราบถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการใช้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารจะเป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจการท่องเที่ยวใน
การสร้างกลยุทธ์ส่อื สารที่ดงึ ดูดกลุ่มผู้บริโภคจนถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ตัวแปรอิสระ (independent Variable)
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการใช้งาน ได้แก่
1.แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล (Information
Seeking Motive)
2.แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Entertainment
Motive)
3. แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์
(Relationship Maintenance Motive)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

1.พฤติกรรมด้านความตัง้ ใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง
(Continuance Usage Intentions)
2. พฤติกรรมด้านความตัง้ ใจในการแบ่งปันข้อมูล
(Information Sharing Intentions)

วิธีวิทยาการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยว
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรชาวไทยที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ทราบ
จานวนประชากร จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1977) โดยเมื่อกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนไว้ที่
5% และกาหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 385 ตัวอย่าง โดยใน
การเก็บข้อมูลจริงมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่างเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาด
ตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
3. การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็ น
คาถามปลายปิด (Close-ended question) คาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสม
ที่สุดจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของคาถามจะเป็นคาถามปลายปิด (Close-ended question) คาตอบหลาย
ตัวเลือก (Multiple choices) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุดจานวน 9 ข้อ
ส่ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บแรงจู งใจด้า นการค้ น หาข้อ มู ล บนเครือ ข่ายสั งคมออนไลน์
จานวน 4 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale)
มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านความบันเทิงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จานวน 5
ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์กับสังคมบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ จานวน 4 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
(Interval scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 3 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 7 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 3 ข้อซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ
4. การจัดทาแบบสอบถามมีขนั้ ตอนตามลาดับดังนี้
4.1 การจัดทาแบบสอบถามเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย
จากหนังสือ วารสาร และบทความที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวและเจตนาการแบ่งปันข้ อมูลการท่องเที่ยวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่
แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจด้านความบันเทิง แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ พฤติกรรมด้านความ
ตัง้ ใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง และ พฤติกรรมด้านความตัง้ ใจในการแบ่งปันข้อมูล มาใช้ในการทาแบบสอบถาม
4.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ ของการวิจั ยเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้
4.3 นาแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้านความ
ถูกต้องและเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
4.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตั วอย่างจ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์ ห าความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามด้ว ยสั ม ประสิท ธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้คา่ ความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับ 0.946
4.5 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มคนชาวไทยที่ใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน 400 ชุด ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน
2560 อย่างไรก็ตามเมื่อดาเนินการเก็บจริงพบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพียง 394 ชุด
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5. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
SPSS เวอร์ชัน 24
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ต อบ
แบบสอบถามและข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทาการทดสอบสมมุติฐานอิทธิพล
ของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใช้วธิ ีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.30) อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ
67.77) สถานภาพสมรสเป็นโสด (ร้อยละ 88.07) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 71.57) ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 59.64) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ 42.13)
ส่ว นที่ 2 พฤติก รรมของการใช้งานเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ แ ละพฤติก รรมการท่ อ งเที่ ย ว พบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการหาข้อมู ลท่องเที่ ยวก่อ นเสมอ (ร้อยละ 52.03)
มีความถี่ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 6-7 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 70.05) เครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 81.98) การรีวิวข้อมูลของผู้ที่เคยไปหรือใช้บริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กระตุ้ น ให้ เกิ ด แรงจู ง ใจอยากท่ อ งเที่ ย ว (ร้ อ ยละ 73.86) เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ มี ค วามส าคั ญ ใน
ชีวิตประจาวัน (ร้อยละ 75.89) ชื่นชอบการท่องเที่ยวในต่างจังหวัด (ร้อยละ 65.48) มีความถี่ในการท่องเที่ยว 2-3
เดือนต่อค
ส่วนที่ 3 ระดับความคิด เห็ นเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการค้น หาข้อ มูล บนเครือข่ายสั งคมออนไลน์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 4.08 และ S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวใหม่ๆ (Mean = 4.08
และ S.D. = 0.73) ใช้ Social media เพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท่อ งเที่ยว (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.71)
ใช้ Social media เพื่อรับข้อมูลที่จาเป็นต่อการท่องเที่ยว (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.70) และ ใช้ Social media เพื่อ
ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวที่สนใจ (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.68)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจเพื่อความบันเทิงต่อการใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิด เห็นด้านมาก (Mean = 4.20 และ S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแก้ความเบื่อหน่าย (Mean = 4.22 และ S.D. = 0.68) ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อฆ่าเวลา (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.73) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง
(Mean = 4.20 และ S.D. = 0.70) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อความสนุกสนาน (Mean = 4.21 และ S.D. = 0.71)
และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อผ่อนคลายความเครียด (Mean = 4.22 และ S.D. = 0.72)
ส่วนที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 4.07 และ S.D. = 0.66) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ Social media ในการส่งข้อความหาเพื่อน (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.71)
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.70) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
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ในการติดต่อสื่อสารกับคนรู้จัก (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.73) และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการโพสต์ข้อความ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเพื่อน (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.84)
ส่ ว นที่ 6 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความตั้ งใจใช้ง านเครือ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่า งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.08 และ S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องมากกว่าการเลิกใช้งาน
(Mean = 4.08 และ S.D. = 0.70) มีความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าการใช้งานด้วยวิธีอ่ืน (Mean =
4.07 และ S.D. = 0.70) และ เลือกที่จะใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ตอ่ ไป (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.68)
ส่วนที่ 7 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนาในการแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ทาแบบสอบถามตั้งใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวให้แก่บุคคลอื่น (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.78)
ตัง้ ใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในอนาคต (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.78) และ
ตัง้ ใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสม่าเสมอ (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.82)
ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลของแรงจูงใจที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อการท่องเที่ยว
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อการท่องเที่ยว
แหล่งความแปรปรวน

SUM of Squares

Df

Mean Square

F

sig.

การถดถอย (Regression)

99.632

3

33.211

210.071

.000

ส่วนที่เหลือ (Residual)

61.656

390

.158

Total

161.288

393

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า เนื่องจากค่า F ซึ่งคานวณได้ 210.071 มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจมี อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อการท่องเที่ยว เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยแรงจูงใจเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

Constant

B

Std. Error

0.440

0.148

Beta

t

sig.

2.977

0.003

แรงจูงใจด้านการค้นหา
ข้อมูล

X1

0.153

0.044

0.155

3.512

0.000

แรงจูงใจด้านความบันเทิง

X2

0.411

0.041

0.417

9.904

0.000

7.372

0.000

แรงจูงใจด้านการรักษา
X3
0.317
0.043
0.328
ความสัมพันธ์
R = 0.786 ,R2 = 0.618, Adjusted R2 = 0.615, Std. Error of the Estimate = 0.39761
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจทั้ง 3 ด้ าน ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมู ล
(Information Seeking Motive) แรงจู ง ใจด้ า นความบั น เทิ ง (Entertainment Motive) และ แรงจู ง ใจด้ า นการรั ก ษา
ความสัมพันธ์ (Relationship Maintenance Motive) มีอทิ ธิพลต่อการความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์อิทธิพลระหว่างแรงจูงใจ
และความตัง้ ใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ด้านดังนี้
Y = 0.440 + (0.153)X1 + (0.411)X2 + (0.317)X3
เมื่อ

Y
X1
X2
X3

แทน
แทน
แทน
แทน

การตัง้ ใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล
แรงจูงใจด้านความบันเทิง
แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์

จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า แรงจูงใจทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหา
ข้อ มู ล แรงจู งใจด้ านความบั น เทิ ง และแรงจู งใจด้ านการรัก ษาความสั ม พั น ธ์ มีอิทธิ พ ลต่อ การความตั้งใจใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูลส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
แรงจูงใจด้านความบันเทิงส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
แรงจูงใจด้านความบันเทิงส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

ผลจากตารางที่ 3 พบว่า จากการทดสอบสมมติฐานจานวน 3 สมมติฐาน คือ แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล
ส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจด้านความ
บันเทิงส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และแรงจูงใจ
ด้านความบั นเทิงส่งอิทธิพ ลทางบวกต่อการตั้ งใจใช้งานเครือ ข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่ องเที่ ยวอย่างต่อเนื่อ ง
ผลการวิจัยพบว่าสนับสนุนทั้ง 3 สมมติฐาน
ส่วนที่ 9 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจแบ่งปันข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวผ่านการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจแบ่งปันข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวผ่านการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
แหล่งความแปรปรวน
SUM of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
Regression
Residual
Total

116.679
101.67
218.349

3
390
393

38.893
0.261

149.19

.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่า เนื่องจากค่า F ซึ่งคานวณได้ 149.19 มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง
สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจมีอทิ ธิพลต่อความตั้งใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยคุณภาพแรงจูงใจเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Constant

1.672

0.095

0.339

6.957

0.000

-0.036

-0.780

0.436

แรงจูงใจด้านการรักษา
0.548
0.055
0.487
X3
ความสัมพันธ์
R = 0.731, R2 = 0.534, Adjusted R2 = 0.531, Std. Error of the Estimate = 0.51058

9.932

0.000

แรงจูงใจด้านการค้นหา
ข้อมูล

X1

แรงจูงใจด้านความบันเทิง

X2

0.317

0.190

0.389

0.056

-0.042

0.053

Sig.

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพ ลต่อเจตนาในการแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 2 ด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการรักษา
ความสัมพันธ์
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์อิทธิพลระหว่างแรงจูงใจ
และความตัง้ ใจแบ่งปันข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ดังนี้
Y = 0.317 + (0.339)X1 + (0.548)X3
แทน

Y แทน การแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
X1 แทน แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล
X3 แทน แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า เจตนาในการแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการรักษา
ความสัมพันธ์ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูลส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
แรงจูงใจด้านความบันเทิงส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์สง่ อิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

ผลการวิจัย
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน

ผลจากตารางที่ 6 พบว่า จากการทดสอบสมมติฐานจ านวน 3 สมมติฐาน คือ แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อ มูลส่ ง
อิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แรงจูงใจด้านความบันเทิงส่ง
อิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และแรงจูงใจด้านการรักษา
ความสัมพันธ์ส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการวิจัย
พบว่าสนับสนุนจานวน 2 สมมติฐาน ยกเว้นสมมติฐานที่วา่ แรงจูงใจด้านความบันเทิงส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตัง้ ใจ
แบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าไม่สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมผู้ ที่ใช้งานเครือข่ายสั งคมออนไลน์เพื่อการท่ องเที่ ยว พบว่า ส่ วนใหญ่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสาคัญในชีวิตประจาวัน ความถี่ในการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 6-7 วันต่อสัปดาห์ เลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลท่องเที่ยวก่อนเสมอ เครือข่าย
สังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว การรีวิวข้อมูลของผู้ที่เคยไปหรือใช้บริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์กระตุ้นให้ เกิ ดแรงจูงใจอยากท่ องเที่ ยว ความถี่ ในการท่ องเที่ ยว 2-3 เดือนต่อครั้ ง ชื่นชอบการท่ องเที่ ยวใน
ต่างจังหวัด นิยมท่องเที่ยวกับเพื่อนสนิท และวางแผนทุกอย่างก่อนออกเดินทาง
2. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจด้านความบันเทิง
แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ พฤติกรรมด้านความตัง้ ใจใช้งาน และพฤติกรรมด้านเจตนาในการแบ่งปันข้อมูล
3. จากผลการศึ กษาอิ ทธิ พ ลของแรงจู งใจที่ ส่ งผลต่ อความตั้ งใจใช้ งานเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ เพื่ อการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พบว่า แรงจูงใจที่มอี ิทธิพลมีทั้งสิ้น 3 ด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจ
ด้านความบันเทิง และแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chung et
al. (2015) และ Lee and Ma (2012)
4. จากผลการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจแบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า แรงจูงใจที่มีอิทธิพลมีทั้งสิ้น 2 ด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการ
รักษาความสัมพันธ์ ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chung et al. (2015) และ Lee and Ma (2012)
อย่างไรก็ตามความแตกต่าง คือ งานวิจัยของ Chung et al. (2015) และ Lee and Ma (2012) พบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจแบ่ งปั นข้อมู ลการท่ องเที่ ยวผ่ านเครือข่ายสั งคมออนไลน์ มี ทั้ง 3 ด้ าน คือ แรงจู งใจด้ านการค้ นหาข้อมู ล
แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ และ แรงจูงใจด้านความบันเทิง ขณะที่งานวิจัยนี้พบว่าส่งผลเพียง 2 ด้านเท่านัน้
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เนื่องจากสื่อเครือ ข่ายสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ สาคัญ ที่ ทาให้ เข้าถึ งผู้ บริโภคได้ง่าย จาก
ผลการวิจัยเห็นว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ต่อเนื่องด้วยสามารถตอบสนองต่อ
แรงจู งใจ 3 ด้ า นได้ แ ก่ แรงจู งใจด้ านการค้ น หาข้ อ มู ล แรงจู งใจด้ านความบั น เทิ ง และ แรงจู งใจด้ านการรัก ษา
ความสัมพันธ์ ดังนั้นการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคข้อมูล
ควรตอบสนองต่อแรงจูงใจทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจที่จะค้นหาข้อมูลการท่องเที่ ยวของท่านและแบ่งปันกับ
บุคคลอื่นจากแรงจูงใจทัง้ 2 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์นามา
ซึ่งความสาเร็จในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว กระตุน้ ในเกิดการเดินทางมาใช้สินค้าและบริการต่อไป
5. สาหรับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.1 แรงจู งใจด้านการค้ น หาข้ อมู ล (Information Seeking Motive) จากผลวิจั ยพบว่า อิทธิพ ลด้านการ
ค้นหาข้อมูลส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและแบ่งปันข้ อมูล
ให้แก่บุคคลอื่น ดังนั้น ธุรกิจที่ต้องการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค ควรให้
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้บริโภค อาทิ ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ วิธีการเดินทาง เป็นต้น
5.2 แรงจูงใจด้านความบัน เทิ ง (Entertainment Motive) จากผลวิจัยพบว่า แรงจู งใจด้ านความบั นเทิ ง
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ส่งผลต่อการแบ่งปัน
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นดังนั้น ธุรกิจที่ต้องการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการสื่อสารควรแทรกความบันเทิง
อาทิ การใช้คาที่ไม่เป็นทางการในการสื่อสารทาให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย หากธุรกิจต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภคเกิดการ
แบ่งปันข้อมูลไม่จาเป็นต้องให้ความสาคัญด้านนี้เพราะอิทธิพลด้านนี้ไม่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการแบ่งปันข้อมูล
5.3 แรงจู ง ใจด้ า นการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ (Relationship Maintenance Motive) จากผลวิ จั ย พบว่ า
แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น ดังนัน้ ธุรกิจที่ตอ้ งต้องการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร
ควรให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมรักษาความสัมพันธ์ อาทิ การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นแชร์ต่อเพื่อรับของรางวัล
ทาให้ผู้บริโภคอยากติดตามและแบ่งปันข้อมูลสูบ่ ุคคลอื่นพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลนี้
6. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีดังต่อไปนี้
6.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
ซึ่งยังมีช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถทาได้หลายช่องทางดังนั้นควรศึกษาช่องทางอื่นเพื่อจะได้นาผล
มาเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละช่องทางมีปัจจัยใดที่สง่ ผลต่อการรับสื่อของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ
6.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติทางบวกต่อสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากการค้นหา
ข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเดียว เพื่อนาผลวิจัยไปต่อยอดในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เกิดความรู้สึก
อยากเที่ยวหรือมาใช้บริการธุรกิจการท่องเที่ยว
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อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของฟอร์แคร์
(4CARE)
The influence of online marketing to 4CARE brand awareness
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 วริศรา ทองโต1* และสันต์ฤทัย อารีย์1
Kedwadee Sombultawee1, Warisara Thongtoe1* and Sanruthai Aree1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) เพื่อนาไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มผู้ถูกใจ
เพจเฟซบุ๊ ค 4CARE เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจั ยคื อ แบบสอบถามออนไลน์มีค่ าสั มประสิ ทธิ์ ความเชื่อมั่ นเท่ ากั บ 0.752
วิเคราะห์ ข้ อมู ลโดยการใช้การวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจั ยคื อ การ
ประชาสั มพั นธ์ ผ่ าน Website (X1) การประชาสั มพั นธ์ผ่ าน Facebook (X2)การประชาสั มพั นธ์ ผ่ าน Instagram (X3) การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (Y) และยอมรับสมมติฐาน การประชาสัมพันธ์ผ่าน
Youtube
(
X5)
ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (Y) และไม่ยอมรับสมมติฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: การสื่อสารการตลาดออนไลน์, การรับรู้ตราสินค้า

Abstract
The objective of this research was to study the Influence of online marketing to 4CARE brand
awareness, to create a predictive equation by using quantitative research. The sample used in this research was
group a favorite 4 CARE of Facebook page. The research tool was online questionnaire with reliability equal
0.752. The data was analyzed by multiple regression analysis. The result shows that public relation through
media on Website (X1) public relation through media on Facebook (X2) public relation through media on Instagram
(X3) public relation through media on Line (X4) which affecting 4CARE brand awareness (Y) and approved
hypothesis, public relation through media on Youtube (X5) which not affecting 4CARE brand awareness (Y) and
disapprove hypothesis at significance level 0.05
Keywords: online marketing, brand awareness
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บทนา
ชี วิ ต ประจ าวั น ส่ วนใหญ่ ของมนุ ษย์ ในปั จ จุ บั น ได้ น าเทคโนโลยี เข้ ามาเป็ น ส่ วนหนึ่ งในชี วิ ต ส่ งผลให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออานวยความสะดวก พัฒนาประเทศชาติให้
มีความเจริญมากขึ้น และสร้างประโยชน์ให้กับวิถีความเป็นอยู่ ของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งลักษณะสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ช่วยลดต้นทุน และช่วยเพิ่มผลผลิต ในการประกอบการทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม โดยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนช่วยทา
ให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันมีความชัดเจนขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
การจดบันทึกด้วยการเขียนเปลี่ยนเป็นรูปแบบการพิมพ์ การใช้แรงงานคนเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้ตารางคานวณ และการใช้อุปกรณ์ส่อื สารโทรคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น (อริสรา ผลจันทร์, 2559)
เมื่อสังคมมีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงเกิดสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาหล่อหลอมไปถึงรูปแบบการ
การดาเนินชีวติ ของมนุษย์ให้เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ของธุรกิจนัน้ จาเป็นที่
จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถสร้างความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น และช่วยลด
เวลาในการเข้าถึงผู้บริโภค (Akira, 2559) ได้มากกว่าการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบออฟไลน์ จึงเกิดกระแสเครือข่าย
สังคมออนไลน์ จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกลายเป็นเจ้าของเว็บ (Blog) สร้างขึ้นเพื่อเขียนเรื่องที่ตนสนใจ เขียนความพึงพอใจต่อ
สิ่งต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจุบันเจ้าของธุรกิจมีการจัดทาเว็บไซต์
เพื่ อใช้เป็ นเครื่องมื อการสื่ อสาร (สุ ณิ สา ตรงจิ ตร์ , 2559) โดยธุ รกิ จ ฟอร์ แคร์ (4CARE) ได้ ใช้การสื่ อสารการตลาด
ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการดาเนินธุรกิจ มีการใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตแสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้า ช่วยขยาย
พื้นที่รองรับลูกค้าในรูปแบบออนไลน์และเล็งเห็นถึงความสาคัญในการใช้ส่อื ออนไลน์เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป
การตลาดออนไลน์ในรูปแบบแบบ online marketing เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตในการเพิ่มช่องทางเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายของ
ธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เน้นการทาการตลาดบนสื่อออนไลน์เป็นหลัก เช่น Facebook, YouTube, website ฯลฯ
(NIPA, 2558) เพื่อนามาสร้างความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารกั นระหว่างผู้ขายและผู้ ซื้อ ซึ่ งผู้ซื้อสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ทันที โดยที่ผู้ขายสามารตอบสนองต่อความต้องการและเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยตรง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้บริโภค ธุรกิจจึงต้องใช้ส่ือออนไลน์เป็นตัวกลางสื่อสารเพื่อขยายตลาดโดยที่การใช้งานเพื่อการซื้อขายแบบออนไลน์ มี
สัดส่ วนอยู่ที่ 59% และใช้เพื่อขายของออนไลน์ 33.8% (Matemate, 2559) ซึ่ งส่งผลให้ การทาการตลาดออนไลน์ของ
ธุรกิจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ตราสินค้าและบริการของธุรกิจ ให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยรับข้อมูลผ่าน
สัมผัสทั้ง 5 ผ่านกระบวนการคัดกรอง จัดระเบียบ ตีความหมายให้ออกมาเป็นเรื่องราว การรับรู้ถึงตราสินค้า (brand
awareness) คือ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงและจดจาตราสินค้าของธุรกิจนั้น (ชิสากัญญ์ ศุภวงค์ธนากานต์, 2557) ซึ่งวิธี
คิดพิจารณาและการเลือกรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่
ละบุคคล
ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร คือ ผู้ที่กดถูกใจเพจเฟซบุ๊คหลักของ ธุรกิจ ฟอร์แคร์ (4CARE)
จานวน 150,900 คน เพื่ อศึกษาปั จจั ยด้ านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรั บรู้ตราสินค้ าของ ฟอร์แคร์
(4CARE) การทาวิจั ยในครั้งนี้จะทาให้ ทราบว่าผู้ บริโภคส่ วนมากรั บรู้ ถึงตราสิ นค้ าจากช่องทางการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ช่องทางไหนมากที่สุด และผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อมูลจากผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการ
วางแผนธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และใช้เป็นกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ประกอบการที่ใช้การสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการดาเนินงานต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ได้แก่ Website, Facebook,
Instagram, Line, YouTube

การรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)

สมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
2. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
3. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
4. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
5. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การนาการสื่อสารหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้
รวมกันเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย
คือ การมุง่ สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ รู้จักสินค้า สร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทาให้เกิดการ
สื่อสารที่มีคุณ ภาพสูงสุด โดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารตราสินค้าให้เหมาะสมซึ่งจะนาไปสู่การรับรู้ ความคุ้นเคยและ
ความเชื่อมั่นในสินค้าโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในการดาเนินธุรกิจ (โชติอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน,
2560)
การติ ด ต่อสื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การพั ฒ นากระบวนการวางแผนงานการสื่อ สาร
การตลาดโดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบมาทางานร่วมกัน เช่น การใช้โฆษณา การเจาะตลาด การส่งเสริมการขาย
และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกลมกลืนกั นผ่านการให้
ข่าวสารต่าง ๆ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555)
แนวคิ ดการสื่อสารทางการตลาดแบบบู รณาการเป็ นแนวคิ ดที่ ได้ รับการกล่ าวถึ งเป็ นอย่างมาก ปั จจุ บันมี
นักวิชาการได้ออกมาให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การเป็ นแนวคิ ดที่ ส าคั ญ กั บการตลาด การสร้ างคุ ณ ค่ าที่ ได้ จากการวางแผน การวางกลยุ ทธ์ ในการด้ านินงานโดย
ผสมผสานรูปแบบการสื่อสารมากกว่าหนึ่งชนิด เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้ามากขึน้ จากเดิม (G. E. Belch & Belch, 2004; Kolter, 1997 และ Russell & Lane, 2002)
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แนวความคิดการทาการตลาดแบบ social media marketing (SMM)
การท าการตลาดแบบ social media marketing เป็ นการท าการตลาดบนสั งคมออนไลน์ ที่ มี ต้ นทุ นการผลิ ต
ค่อนข้างต่า แต่มศี ักยภาพค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรที่ทาการตลาดทางอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
ตรงเป้าหมาย เช่น เว็บไซต์(Website), เฟสบุ๊ค(Facebook), อินสตาแกรม(Instagram), ไลน์(Line), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ
(Youtube) เพราะทาให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้แบบตัวต่อตัว สามารถพูดคุย หรือ ถามตอบกับกลุ่ม
ลูกค้าผ่านระบบของ social media ที่มอี ยูใ่ นปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ ของธุรกิจให้แก่
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และเป็นวงกว้างกว่าการกระจายข่าวสารในรูปแบบอื่นๆ (สยุมพร ธรรมเสน, 2557)
social media marketing (SMM) หมายถึ ง การท าการตลาดบนสื่ อออนไลน์ เพราะเป็ นช่องทางที่ คนส่ วนใหญ่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังพบสถิติการใช้ที่สูงเกือบจะตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้เกิดข้อดีของการทา social media marketing
นั่นคือการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจในตัวสินค้าหรือบริการแบบตัวต่อตัว โดยที่เจ้าของกิ จการสามารถพูดคุยหรือสอบถาม
ข้อมูลผ่านทาง social media ได้เหมือนผู้ซอื้ ได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับเจ้าของร้านโดยตรง (socialmedia, 2559)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า
ทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่ าวว่า ผู้ บริโภคตีความหมายของการรับรู้ได้ โดย ชื่อข้ อความ สี สั ญลั กษณ์ และ
รูปทรงต่าง ๆ ของสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์ทาให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าและคุณสมบัติของสินค้านั้นๆ ส่งผลให้ผู้บริโภค
จดจาตราสินค้าได้ และอาจจะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าต่อไป ประกอบไปด้วย
1. การรู้ จั ก ตราสิ น ค้ า (brand awareness) คื อ การที่ ผู้ บริ โภครั บรู้ ต ราสิ น ค้ าและสามารถจดจ าตราสิ นค้ า
ตระหนักถึงตราสินค้าได้ โดยผู้บริโภคสามารถมีการรับรู้ จดจา คุ้นเคย และผูกพันกับตราสินค้า โดยในระยะแรกผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะไม่สามารถจดจาตราสินค้าได้ จนกระทั่งธุรกิจได้ทาการสื่อสารไปยังผู้บริโภคด้วยวิธีต่าง ๆ อาจจะมีการใช้กล
ยุทธ์ขยายตราสินค้าและการส่งเสริมการขายจนทาให้ผู้ บริโภคเริ่มรู้จั กตราสินค้ามากขึ้น ส่ งผลให้เกิดการรับรู้ และ
สามารถจดจาตราสินค้าได้ ได้รับรู้ถึงคุณภาพของตัวสินค้า และนาไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อ
2. ความเชื่อมโยงตราสินค้า (brand association) คือการที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงตราสินค้ากับการระลึกได้
ของผู้ บ ริ โภค เพื่ อ ให้ เกิ ด อิ ท ธิ พ ลและทั ศ นคติ ด้ านบวกต่ อ ตราสิ น ค้ า ท าให้ ธุ รกิ จ มี ค วามแข็ งแกร่ งขึ้ น เนื่ อ งจาก
ตราสินค้าและตัวของสินค้ามีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น ด้านคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์ของตัวสินค้าที่
ส่งผลไปถึงการรับรู้ของผู้บริโภค และทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดแี ก่องค์กร
3. คุ ณ ภาพที่ ถู กรั บรู้ การรั บรู้ ถึ งคุ ณ ภาพของตราสิ นค้ า (perceived quality) คื อการที่ ผู้ บริ โภครับรู้ ถึ งของ
คุณภาพตราสินค้า และมองเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้านั้น ๆ มากกว่าสินค้าอื่น โดยผู้บริ โภคจะพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์การใช้งาน ประโยชน์ที่ได้รับจากตัวสินค้า ซึ่งการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้าจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าต่อไป
4. ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (brand loyalty) คือการที่ผู้บริโภคนั้นมีความภัคดีต่อตราสินค้า มีความผูกพัน
และศรัทธาในตัวสินค้า จนไม่อยากจะเปลี่ยนใจไปบริโภคสินค้าอื่น ๆ ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะมีความภัคดีต่อตราสินค้านั้น
ประกอบไปด้วย คุณภาพของตัวสินค้า และคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะดีรับจากตัวสินค้า เปรียบเสมือนเครื่องสะท้อน
แนวโน้มการที่ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าของธุรกิจตัวเดิม หรือการเปลี่ยนใช้ไปใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ซึ่งการสร้างความภัคดีต่อ
ตราสินค้าให้แก่ผู้บริโภคนั้นช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนทางการตลาด มีอานาจในการต่อรอง และดึงดูด
ผู้บริโภครายใหม่เพิ่มขึน้
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วิจัยที่เกี่ยวข้อง
เมธาวี เจริญผล (2558) ได้ทาการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล
ไทยแลนด์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอนิตยสาร เมื่อเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ช่องทางของเฟซบุ๊กเป็นอันดับ 1 เนื่องจากตรงกับพฤติกรรมการใช้ชีวติ ประจาวันของผู้อ่านมากที่สุด ส่วนด้านความรู้สึก
กลุ่มผู้อ่านพอใจและสนใจการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแฟชั่นที่รวดเร็ว และเป็นแบบนาทีต่อนาที (Real Time) โดยทาให้
เกิดพฤติกรรมการแต่งกายเลียนแบบศิลปิน ดารา แบรนด์แอมบาสเดอร์ รวมถึงยังส่งผลต่อการร่วมสนุกทากิจกรรมการ
ซื้อ และสมัครสมาชิกกับนิตยสาร
ศิริพล เจียมวิจิตร (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของเดอะฮับ รังสิต ผ่านทางสื่อป้ายโฆษณาและโปสเตอร์ สื่อดังกล่าวเป็นสื่อที่สามารถ
เข้าถึงได้งา่ ย และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับทาเล/ สถานที่ตงั้ ของเดอะฮับ รังสิต การศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าเดอะฮับ รังสิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อคุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพที่รับรู้ ในระดับมาก ในขณะที่ด้านการรู้จัก
ตราสินค้า ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลาง การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเดอะฮับ รังสิตในประเด็นของเนื้อหาและความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อ
ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
เมทิ นี ชั ยบารุ ง และรั งสิ มา พวงมาลี (2556) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมผู้ บริโภค การรั บรู้ตราสิ นค้ า และ
สิ่งกระตุ้นของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน กรณีศึกษา เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร
พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมักเลือกใช้บริการประเภทร้านอาหาร มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการ คือ รับประทาน
อาหาร ความถี่ในการเข้าใช้บริการ คือ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ คือ 18.00 – 20.00 ระยะเวลาในการ
เข้าใช้บริการ คือ มากกว่า 2 ชั่วโมงค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการต่อครั้ง คือ 2,001 – 2,500 บาท ด้านการรับรู้ตราสินค้า
ของผู้บริโภคพบว่าด้านความสัมพันธ์ของตราสินค้ากับคุณค่าที่เกิดจากการรับรู้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณภาพที่
เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้าตามลาดับ สิ่งกระตุ้นที่ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการ พบว่า ลักษณะทางกายภาพของเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์มากที่สุด ถัดมา คือ สิ่งกระตุ้นภายในของผู้เข้า
ใช้บริการ และสิ่งกระตุน้ ภายนอกต่อการเข้าใช้บริการ ตามลาดับ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่
สร้างขึน้ และกาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ ถู ก ใจเพจเฟซบุ๊ ค 4CARE ฟอร์ แ คร์ จ านวน 150,900 คน
เก็บข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้กาหนดจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 150,900 คน
และทาการหาขนาดกลุมตัวอยางแบบทราบค่าประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 เมื่อคานวณด้วยสูตร ของ Krejcie and Morgan (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ , 2546) จะได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวิจัย ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
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ตั วอย่ าง จ านวน 400 ตั วอย่ าง ใช้ วิธีการสุ่ มตั วอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยใช้ แบบสอบถาม
ออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ตอ่ เดือน เป็นลักษณะคาถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านการประชาสั มพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จานวน
10 ข้อ เป็ นลักษณะคาถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้ เพียงคาตอบเดียว เช่น รับรู้การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ ฟอร์ แคร์ (4CARE) จากสื่อออนไลน์ ชนิ ดใด, ใครคื อผู้ มีอิทธิ พลในการตั ดสิ นใจใช้สิ นค้ า ของ ฟอร์แคร์
(4CARE)
ส่ ว นที่ 3 ปั จ จั ย การประชาสั ม พั น ธ์ ส่ื อ ออนไลน์ ข อง ฟอร์ แ คร์ (4 CARE) จ านวน 5 ข้ อ โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามเลือกได้เพียงคาตอบเดียว ใช้วิธีการวัดตามแบบของลิเคิร์ท (likert scale) แบบสอบถามส่วนที่ 3 และ4
จะเป็นการเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Sale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) จานวน 4 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้
เพียงคาตอบเดียว จะเป็นการเลือกตอบ 5 ระดับ (rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนแล้ว ผู้วจิ ัยนา
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และนาผล
ไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา นามาใช้สาหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD)
2. สถิ ติเชิงอ้างอิง เป็ นการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคู ณ (multiple regression analysis) มาใช้สาหรับวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระ คือ อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และตัวแปรตาม คือ
การรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) เพื่อศึกษาการส่งผลของตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามกี่เปอร์เซ็นต์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการศึกษาอิทธิพลของการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) โดยใช้แนวคิดทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนัน้ ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เรียนปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ได้มีความเที่ยงตรง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วจิ ัยได้ทาการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริงจานวน 30 ตัวอย่าง ลักษณะของเครื่องมือ
ที่ ใช้เป็ น แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (rating scale) จึ งต้ อ งน ามาทดสอบความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามด้ ว ยวิธี
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สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน าข้ อ บกพร่ อ งจากการใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป SPSS
ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.752 แสดงให้เห็นว่า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.4 )
อายุ 20-29 ปี (ร้อยละ 50.6) ระดับการศึ กษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 79.1) ประกอบอาชีพพนักงานประจา
(ร้อยละ 35.9) รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 40,000 บาท (ร้อยละ 44.0)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินค้าจาก
สื่อออนไลน์ (ร้อยละ 53.6 ) มีความถี่ในการเห็นตราสินค้า 3-4 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 30.7) ช่วงเวลาที่พบเห็นตราสินค้า
ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ตั้งแต่เวลา 17.01 น.-20.00 น. (ร้อยละ27.0) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า คือ บุคคล
ที่มีช่ือเสียง (ร้อยละ 52.3) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เปรียบเทียบตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) กับตราสินค้า
อื่น ๆ (ร้อยละ 51.1) มีการจดจาตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ได้จากบุคคลที่มีช่ือเสียง (ร้อยละ 48.9) เมื่อผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) จะเลือกซื้อจาก ช่องทางออนไลน์
อื่น ๆ เช่น Facebook, Line (ร้อยละ 39.8) รูปแบบการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลให้รับรู้ตราสินค้า คือ รูปภาพ (ร้อยละ
51.4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากประสบการณ์ของผู้ใช้จริง (ร้อยละ 44.7)
หลังจากรับรู้ตราสินค้าผ่านการสื่อสารการตลาดรู้สกึ อยากใช้ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 53.8)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์
แคร์ (4CARE) ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับรู้ ตราสินค้าของ ฟอร์
แคร์ (4CARE) อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก (Mean = 4.18และ S.D.=0.39) ได้ แ ก่ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Website,
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line, การประชาสัมพันธ์
ผ่าน YouTube พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (Mean =4.02 และ S.D.=0.60) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์
แคร์ (4CARE) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.27 และ S.D.=0.48) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram มีผลต่อการ
รับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.10 และ S.D.=0.59) การประชาสัมพันธ์ผ่าน
Line มี ผลต่ อ การรั บรู้ ในตราสิ นค้ าของ ฟอร์ แคร์ (4CARE) อยู่ ในระดั บเห็ นด้ วยมาก (Mean =4.17 และ S.D.=0.55)
การประชาสัมพั นธ์ผ่ าน YouTube มีผลต่อการรับรู้ในตราสิ นค้ าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) อยู่ในระดับเห็ นด้ วยมากที่ สุ ด
(Mean =4.33 และ S.D.=0.63)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.19 และ S.D.=0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รู้จักตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.17 และ S.D.=0.79) จดจาตราสินค้าของ ฟอร์
แคร์ (4CARE) ได้จากการพบเห็นตามสถานที่ตา่ ง ๆ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.28 และ S.D.=0.73) การเห็นชื่อ
ตราสิ นค้ าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ในโฆษณาทาให้ จดจ าตราสิ นค้ าได้ ง่ายขึ้น อยู่ในระดั บเห็ นด้ วยมาก (Mean =4.23
และ S.D.=0.66) เมื่อได้รับการโฆษณาซ้าจะทาให้ระลึกถึงตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ได้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean =4.07 และ S.D.=0.76)
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares df
Mean Square F
Sig.
การถดถอย (Regression) 37.924
5
7.585
33.108
0.000
ส่วนที่เหลือ (Residual)
90.261
394
0.229
Total
128.185
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ
ฟอร์แคร์ (4CARE) จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line, การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้คุณภาพการบริการเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std.Error Beta
t
Constant
1.358
0.305
4.455
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website X1
0.277
0.053
0.292
5.212
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
X2
0.102
0.050
0.085
2.016
Facebook
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
X3
0.120
0.057
0.142
2.079
Instagram
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line
X4
0.177
0.052
0.199
3.411
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube X5
0.006
0.048
0.005
0.115
R=0.544, R Square =0.296, Adjusted R Square =0.287, Std. Error of the Estimate =0.479

Sig.
0.000
0.000
0.045
0.038
0.001
0.908

จากการวิเคราะห์ ต ารางที่ 2 พบว่า การสื่อ สารการตลาดออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า ของ
ฟอร์ แ คร์ (4CARE) มี ทั้ ง หมด 4 ด้ า นประกอบด้ ว ย การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Website, การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น
Facebook, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ไม่
ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) คือ การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ดังปรากฏในตารางที่ 2 และ
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน

ผลการวิจัย

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)

ยอมรับ H0
ยอมรับ H0
ยอมรับ H0
ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H0

สรุปผลและอธิปรายผล
การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่าง ๆ จากการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ผู้วิจัยได้นาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้า
ด้วยกันเพื่ออธิบาย และยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยด้ านการประชาสั มพั นธ์ผ่าน Website มีผลต่อการรับรู้ในตราสิ นค้าของ ฟอร์แคร์
(4CARE) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Website ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ เนื่ อ งจากการ
ประชาสัมพั นธ์ผ่าน Website มีความครอบคลุม ด้านเนื้อหา และมีข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนชัดเจน ซึ่งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ ณัฐา ฉางชูโต (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network
กล่าวว่า เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ของธุรกิจถือเป็นหัวใจหลักของการทาการตลาดออนไลน์ และมีความน่าเชื่อถือ
และมีการดาเนินงานที่เป็นมืออาชีพ
สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มีผลต่อการรับ รู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์
(4CARE) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก Facebook
เป็ น ช่ อ งทางที่ ผู้ ค นในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก ารเข้ า ถึ ง เป็ น จ านวนมากแล้ ว รั บ ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งนี้ เป็ น จ านวนมากเช่น กั น
ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้
เฟสบุ๊ ค (Facebook) ของนั ก ศึก ษามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่ าวว่า เฟสบุ๊ ค ถื อ เป็ น สื่อ สั งคม
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันผู้ใช้งานเฟสบุ๊คเลือกรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางนีม้ ากกว่า
ช่องทางอื่น ๆ เพราะเป็นช่องทางที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับข่าวสารและไม่รับข่าวสารได้
สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์
(4CARE) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก Instagram
เป็นช่องที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะ เป็นการประชาสัมพันธ์โดยรูปภาพหรือวิดีโอในระยะเวลาสั้น ๆ ง่าย
ต่อการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณั ฏฐา อุ่ยมานะชัยและธิดา ตันพงศธร (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
อินสตาแกรมในการตลาดแบบบอกต่อ กล่าวว่า อินสตาแกรม (Instagram) ได้รับความสนใจจากบรรดานักการตลาด
และเจ้าของตราสินค้าต่าง ๆ เพราะเป็นการนาเสนอ และประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจ และใช้เป็นช่องทางใหม่ใน
การเชื่อมต่อไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าและตราสินค้าของตนไปยังผู้ใช้รายอื่น ๆ
สมมติฐานข้อ 4 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสั มพั น ธ์ผ่ าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่อ งจาก Line เป็ น ช่องทางที่ มี
ผู้ใช้งานเป็นจานวนมากและแอปพลิเคชั่นไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของของ ศุ ภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องไลน์รูปแบบการสื่อสารบนความสร้างสรรค์ของ
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สมาร์ทโฟน:ข้อดีและข้อจากัดของแอปพลิเคชัน กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นไลน์นั้น เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ธุรกิจ
ให้ความสนใจ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นวงกว้างและการสื่อสารข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ มี
ความน่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็นการส่งข้อความ การส่งรูปภาพ และการส่งสติ๊กเกอร์
สมมติฐานข้อ 5 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์
(4CARE) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจากผู้บริโภค
ไม่ให้ค วามสนใจกับการประชาสั มพั นธ์และมีทัศ นคติที่ไม่ดีต่อการประชาสัมพั นธ์ ผ่าน Youtube ซึ่งสอดคล้อ งกั บ
งานวิจัยของ วิทวัส อินทรสว่าง (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ ใจในการซือ้ สินค้าและบริการที่มีการ
โฆษณาผ่ า นชุม ชนเครือ ข่ ายสั ง คม กล่ า วว่า การประชาสั ม พั น ธ์ ในช่อ งทางออนไลน์ ถ้ า ธุ รกิ จ ปล่ อ ยให้ เกิ ด การ
ประชาสัมพันธ์ที่รบกวนการทางาน หรือสร้างความราคาญให้กับผู้ ใช้มากเกินไป จะทาให้ผู้ใช้มีทัศนคติเชิงลบต่อ
โฆษณา และผู้ใช้จะไม่สนใจ หรือละเลยการโฆษณาไปเลยในท้ายที่สุด

ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานประจา และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 40,000 บาท โดยกลุ่ม
ผู้บริโภคนี้เป็นกลุ่มหลัก ดังนัน้ การสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) จะต้อง
คานึงถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มากที่สุด และสร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ให้มีจานวนเพิ่มขึ้น และกาหนดกลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาด รวมถึงวางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายใหม่ ๆ ดังที่กล่าวไว้ ให้เหมาะสม
จากข้อมูลปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
การประชาสัมพั นธ์ผ่าน Website จะสามารถนาเสนอเนื้อหาที่มีความครอบคลุม และให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ครบถ้วนชัดเจนได้ ถ้าธุรกิจให้ความสาคัญกับเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์โดยการให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ หมั่น
อัพเดตข่าวสารและแสดงได้ถึงความเป็นมืออาชีพ จะสามารถดึงดูดให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภคได้
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เป็นช่องทางที่ผู้คนในยุคปัจจุบันนิยมใช้งานเป็นจานวนมาก ใช้เพื่อความบันเทิงและ
รับข่าวสาร ถือเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ถ้าธุรกิจให้ความสาคัญกับการตลาด
ผ่านเฟสบุ๊คจะทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับข้อมูลข่าวสาร และเกิดเป็นการรับรู้ตราสินค้าได้
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram เป็นการประชาสัมพันธ์โดยรูปภาพหรือวิดีโอในระยะเวลาสั้น ๆ ง่ายต่อการรับรู้ ถ้า
ธุรกิจมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้คอนเทนต์ที่น่าดึงดูด และเข้าใจง่ายจะสามารถใช้เป็นช่องทางใหม่ ในการสร้างการ
รับรู้แก่ผู้บริโภครายใหม่ ๆ ได้
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานเป็นจานวนมาก สามารถใช่ส่งข้อความ รูปภาพ และสติ๊กเกอร์
ตอบโต้กันได้ทันทีถ้าธุรกิจให้ความสนใจจะสามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นวงกว้างมากขึ้น
การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าดังนั้นธุรกิจไม่จาเป็นต้องให้ความสาคัญ เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่ให้ความสนใจและมีทัศนคติที่ไม่ดตี อ่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube อีกทัง้ การใช้ประชาสัมพันธ์ประเภทนี้
มากเกินไปอาจสร้างความราคาญให้กับผู้ใช้งาน และอาจจะทาให้ผู้ใช้มที ัศนคติเชิงลบต่อตราสินค้าได้
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้กดถูกใจแฟนเพจเฟซบุ๊คหลักของ ธุรกิจ ฟอร์แคร์
(4CARE) เท่านัน้ ดังนัน้ ในการศึกษางานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพิ่ มเติม เพราะปัจจุบันการรับรู้
ของผู้บริโภคมีการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายช่องทางมากขึน้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถนาผล
วิจัยที่ได้มาปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าเพิ่ม
เช่น ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ฯลฯ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาปรับเปลี่ยนหรือวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วจิ ัยต้องขอขอบคุณอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้ผลวิจัยครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
The values affecting showing the photo in Instagram’s user
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 อนรรฆนง ศรีนวล1 และ อารีวรรณ คาฝอย1*
Kedwadee Sombultawee1, Anakkhanong Srinuan1 and Areewan Kamphoi1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแก
รม ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม และมี
การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
มี ค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ ค วามเชื่ อมั่ นเท่ ากั บ 0.930 วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยการใช้ ก ารวิ เคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ คือ ค่านิยมด้านสังคม (X1) ค่านิยมด้านจิตใจ (X2) อิทธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง
(X4) ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ
= 1.097 + (0.354) X1 + (0.140) X2 + (0.175) X4
คาสาคัญ: ค่านิยม, อิทธิพลจากบุคคล, การแสดงรูปภาพ, อินสตาแกรม

Abstract
The purpose of this research was to study the values affecting showing the photo in Instagram’s user
that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The sample used in this research
was user's group on Instagram and showing the photo in Instagram that don't know the exact number of
population. The research instruments were questionnaire with reliability 0. 930. The data was analyzed by
multiple regression analysis. The results show Social values. (X1) Mental values. (X2) Influences of famous people
(X4) which affecting showing the photo in Instagram’s user (Y) with a significance level of 0.05. The prediction
equation was = 1.097 + (0.354) X1 + (0.140) X2 + (0.175) X4
Keywords: values, influences of individuals, showing the photo, Instagram
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บทนา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสังคมที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จึงทาให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้คนเลือกใช้การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น มีการรวมกันเป็นเครือข่าย
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร สร้างสังคมของตนเองหรือสร้าง
ชุมชนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน และสามารถเลือกเปิดรับในสิ่งที่สนใจอย่างจาเพาะเจาะจงได้ (ฟิลลิป คอตเลอร์ , 2554)
เนื่องจากพฤติกรรมในสังคมปัจจุบันที่มีสมาร์ตโฟนเป็นปัจจัยในการดาเนินชีวิต คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะยกค่านิยมในการชอบ
เก็บภาพถ่ายจากสถานที่ เรื่องราว อาหาร หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เราพบเจอในแต่ละวัน และดวยความสามารถของ สมารตโฟน
ที่มีแอพพลิเคชั่นตาง ๆ เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร หรือจะเป็นในรูปของกระดานแบ่งปันภาพต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้งาน เช่น
อินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งสื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อินสตาแกรม(Instagram) เป็นแอพพลิชั่นหนึ่ง ที่เปรียบเสมือนห้องแสดงรูปภาพในรูปแบบออนไลน์ ที่สร้างขึ้นมา
เพื่อให้ ผู้ใช้งานได้ มีพ้ืนที่ส่ วนตัวในการแสดงรูปภาพที่ ต้องการแบ่ งปั นให้ ผู้ติดตามคนอื่นได้ เข้ามาแสดงความคิ ดเห็ น
(Comments) หรือแสดงความชื่นชอบ(Likes) นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแสดงได้ทั้งในแบบของรูปภาพและรูปแบบของ
วีดีโอ พร้อมทั้งเขียนข้อความประกอบคาบรรยายของรูปภาพได้อีกด้วย รวมถึงยังสามารถแบ่งปัน(Share) รูปภาพนั้นไป
ยั งสื่อสั งคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น Facebook Twitter เป็ นต้น (เอมิ การ์ เหมมินทร์ , 2556) โดยอิ นสตาแกรมเป็ นอีกหนึ่ ง
เครื่องมือทางการตลาดที่สาคัญในการทาธุรกิจ สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของธุรกิจตนเอง อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่ช่วยตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานและเอื้ออานวยต่อการ
แสวงหาผลประโยชน์ของธุรกิจในยุคดิจิตอลอีกด้วย
ถึงแม้ว่าอินสตาแกรมจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งาน แต่อินสตาแกรมนั้นก็ยังแฝงไป
ด้วยโทษเช่นกัน เนื่องจากตัวแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมยังมีชอ่ งโหว่ในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานมักจะลืมไปว่า อินสตาแกรม
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานอยู่เป็นจานวนมาก การที่ผู้ใช้งานแสดงรูปภาพไปโดยไม่ได้คิดอย่างรอบคอบจะ
ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานเองในที่สุด ส่งผลถึงปัญหาเรื่องสิทธิส่วนบุคคล การละเมิด การทะเลาะวิวาท การใช้คาพูดและการ
นารูปที่ไม่เหมาะสม เช่น รูปภาพอนาจาร รูปภาพทาร้ายร่างกายตนเอง รูปภาพทารุณยกรรมสัตว์ เผยแพร่ลงบนอินสตา
แกรม รวมถึงการใส่ข้อมูลในเชิงไม่สร้างสรรค์ แม้กระทั่งการหลอกลวงต่างๆ ซึ่งโทษต่างๆที่ได้กล่าวมานัน้ ส่วนใหญ่จะมา
จากตัวผู้ใช้งานเอง บางกิจกรรมบนอินสตาแกรมสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิดและวุฒิภาวะของผู้ใช้งานได้ด้วยเช่นกัน
(ชานนท์ ต้อมซี่, 2558)
กิจกรรมต่าง ๆ บนอินสตาแกรมที่มาจากการตัดสินใจของผู้ใช้งานเอง เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของตัว
ผู้ใช้งาน การกระทาทาดังกล่าวนั้นย่อมมาจากค่านิยมที่ผู้ใช้งานได้ซึมซับและยึดปฏิบัติอยู่โดยปกติแล้ว จากงานวิจัยของ
ธัญชนก สุขแสง(2558) สรุปได้วา่ “ค่านิยม(Value) หมายถึง ความต้องการและความรู้สึกที่เกิดขึน้ ในจิตใจมนุษย์ รวมทั้ง
การกระทาที่บุคคลยึดถือแล้วนาไปปฏิบัติ ในลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน” ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและ
อิทธิพลต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันมากขึ้น ส่งผลให้ค่านิยมจากเดิมนัน้ ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมมี
จานวนมาก เริ่มตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทางาน หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุ เกิดเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมใหม่ที่มีอิทธิพลต่อโลก
ปัจจุบัน เราสามารถแลกเปลี่ยนรสนิยม ความคิด รวมถึงความชื่นชอบให้ผู้อ่ืนสามารถรับรู้ได้ โดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คใน
การแสดงออกถึงการกระทากิจกรรมต่าง ๆ
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบน
อินสตาแกรม ซึ่ งมีความสอดคล้ องกั บแนวคิ ดและทฤษฎีเรื่องค่านิยมทางสั งคมของ สุ มลวดี แสนโยชน์ (2555) และ
ค่านิยมทางจิตใจของ จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2549) โดยศึกษาจากผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม เนื่องจากเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ใหญ่และเป็นที่นิยม จึงเป็นที่น่าสนใจในการทาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทราบถึงค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดง
รูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บนแอพลิเคชั่นอินสตาแกรม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมที่สง่ ผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม

สมมติฐานในการศึกษา
1. ปัจจัยค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
2. ปัจจัยค่านิยมทางจิตใจส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
3. ปัจจัยอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชดิ ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
4. ปัจจัยอิทธิพลจากบุคคลผู้มีชอื่ เสียงส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ ผู้วจิ ัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ รวมถึงงานวิจัยทีเ กี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยด้านค่านิยม
ที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตราแกรม เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดสมมติฐานงานวิจัย
และออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยต่อไป โดยผู้วจิ ัยขอนาเสนอการทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องอิทธิพลทางด้านสังคม
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงตราสินค้า
6. กรอบแนวคิด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึก ษา เป็ นลัก ษณะที่ สาคัญ และสถิ ติที่วัดได้ ของ ประชากรเป็น ตัวแปรที่เข้าถึ งและ
สามารถกาหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ประชากรศาสตร์จะสนใจพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล ไม่ได้สนใจ
พฤติกรรมส่วนตัวหรือของแต่ละบุคคล (ปราโมทย์ ประสาทกุล ,2543)
อายุ (Age) ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างส่งผลให้การตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
คนมีความแตกต่างเช่นเดี ยวกัน โดยนัก การตลาดสามารถใช้ตัวแปรด้านอายุ ในการแบ่ งส่วนตลาดได้ หรือมุ่งให้
ความสาคัญที่ตลาดส่วนนั้น
เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่ต้องมีการศึกษา และพิจารณาอย่างรอบคอบ
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เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของตัวแปรด้านเพศ ในปัจจุบันจากการที่สตรีที่ทางานนอก
บ้านมากขึ้น ส่ งผลให้ส ตรีมีอิทธิ พล หรือ อานาจในการตั ดสิ นใจซื้อ มากว่าสถานภาพครอบครัว (Marital status)
สถานภาพครอบครัวเป็นเป้าหมายที่สาคัญของทางการตลาด โดยนักการตลาดจะสนใจกับจานวนและลักษณะของ
บุคคลและผู้ตัดสินใจในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใด สินค้าหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
รายได้ การศึกษา อาชีพ (Income Education Occupation) นัก การตลาดให้ ความสนใจผู้ บริโภคที่ มีฐานะ
ร่ารวย เนื่องจากมีอานาจในการซื้อสูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ ปานกลางถึงต่า ก็ยังเป็นกลุ่มตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ซึ่งการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดเพี ยงอย่างเดียว ปัญ หาคือรายได้จะเป็นตัวชี้วัดการมี
หรือไม่มีความสามารถในการซื้อสินค้า แท้จริงแล้วการเลือก ซื้อสินค้านัน้ อาจจะถือจากเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต
รสนิยม อาชีพ หรือการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการ กาหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึน้ นักการตลาดส่วนใหญ่
มักใช้เกณฑ์รายได้ควบคู่ไปกับ เกณฑ์ประชากรศาสตร์ เช่น กลุ่มรายได้สูงอาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพ
โดยมี ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยบุคคลที่มีการศึกษาต่า อาจจะมีโอกาสหางานในระดับสูงยาก จึงทาให้ มี
รายได้ต่า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมของผู้บริโภคหมายถึง พฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การใช้
สินค้าหรือบริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระทาดังกล่าว โดยคาด
ว่าสามารถตอบสนองความต้อ งการของบุ ค คลนั้น ๆได้ (ชลดล ล้ อมทอง ,2550) (ศิริวรรณ เสรีรัต น์ 2541: 124;
อ้างอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 1998) (ศุภกรณ์ เสรีรัตน์, 2544:7)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องอิทธิพลทางด้านสังคม
อิทธิพ ลทางด้ านสั งคม คื อ พฤติก รรมของบุ ค คลหนึ่ง ที่ มีทัศ นคติส่ งผลต่อ พฤติก รรมของอีก บุ ค คลใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งมีการจูงใจหรือโน้มน้าวให้เกิดการแสดงพฤติกรรมของบุคคลคนหนึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมซึ่งกันและกันในลักษณะที่มีการโต้ตอบ หรือ ส่งผลให้มีพฤติกรรมมีการตอบสนองโดยการทาตามในสิ่งที่
ตนเองสนใจ
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า อิทธิพลจากบุคคลมารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านอิทธิพลจากบุคคล
ใกล้ชิดและด้านบุคคลที่มชี ่อื เสียง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม
Rokeach (อ้างใน นวลศิริ เปาโรหิต , 2545, หน้า 132) เป็นความเชื่อที่มีลักษณะค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นสิ่งที่
ตนเองหรือสังคมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตใิ ห้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ค่านิยมจึงมีความสาคัญที่บุคคลนั้นให้กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง และสิ่งนั้นมีคุณค่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้น ค่านิยมของแต่ละคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยค่านิยมของคนเราจะมีลักษณะที่คล้อยตามกับ
บุคคลอื่น หากสิ่งนั้นเป็น สิ่งที่ตนเองมีความเชื่อและเห็ นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ส่งผลให้เกิ ดพฤติกรรมของบุ คคลนั้น ๆ
ตามความเชื่อที่ตนยึดถือ
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ค่านิยมมารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่านิยมทางสังคมและค่านิยมทางจิตใจ
ค่านิยมทางสังคม(สุมลวดี แสนโยชน์,2555) เกิดจาก พฤติกรรมของเอกัตบุคคล เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน แต่เนื่องด้วยมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จึงมีส่วนสาคัญใน การกาหนด
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ลักษณะ พฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามสภาพของสังคมได้ โดยอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางสังคมได้ดังนี้
ระบบจุลภาค เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และ ส่งผลให้เกิดค่านิยมกับตัวเรามากที่สุด อาจจะเป็น
ครอบครัวของญาติ ศูนย์เลีย้ งดูแลเด็ก ห้องเรียน ที่โรงเรียน เป็นต้น
ระบบปฏิสัมพันธ์ เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระบบจุลภาคต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เช่น เด็กที่ติดสิ่งเสพ
ติดเนื่องจากกลุ่มเพื่อน ทาให้มีความอยากลอง อยากรู้
ระบบภายนอก เป็นสภาพทางสังคมที่ไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง แต่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของคนได้
เช่น เครือข่ายทางสังคมระหว่างกลุ่มคน เป็นสิ่งแวดล้อมประเภทนี้
ระบบมหภาคเป็นวัฒนธรรมใหญ่ และ วัฒนธรรมย่อยของสังคม วัฒนธรรมเป็นการปฏิบัติและแนวดาเนิน
ชีวติ ซึ่งยอมรับกันในสังคม แต่วัฒนธรรมก็มกี ารเปลี่ยนแปลง มีเหตุการณ์สาคัญในประวัตศิ าสตร์ของสังคม เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เราไม่ สามารถสรุปได้ว่า คนในสังคมเดียวกัน จะมีค่านิยม เหมือนกันหมด เพราะคนที่
เกิด และมีผ่าน ประสบการณ์ต่างยุคสมัย กันจะได้รับ
ปัจจั ยทางสั งคม ที่ก ล่าวถึ งระบบของสิ่งแวดล้อ ม กระบวนการสั งคมประกิต ในครอบครัว และกลุ่ม ที่ มี
อิทธิพลต่อ พฤติกรรม กระบวนการทางานของปั จจัยเหล่านี้ทาให้มนุษย์มีความ แตกต่าง ระหว่างบุคคล และอาจ
แสดงพฤติกรรมหรือค่านิยม ที่แตกต่างกัน ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
การพิจารณาว่าคุ ณลักษณะใดเป็ นค่านิยมหรือไม่ (Rath and others อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2549:
215) ได้พิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
การเลือก
- เป็นการให้อสิ ระในการเลือก หากมีการบังคับให้เราจาต้องเลือกค่านิยมแล้ว เรียกว่าเป็นค่านิยมที่แท้จริง
ไม่ได้
- เป็นการเลือกจากค่านิยมหลาย ๆ ประการ เราสามารถนาค่านิยมมาเปรียบเทียบคุณสมบัตไิ ด้
- เลือกหลังจากได้พิจารณาผลต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการปฏิบัตติ ามค่านิยมแต่ละอย่างแล้ว
การเทิดทูน
- รักษาค่านิยมที่เลือกแล้วและค่านิยมที่มีความพึงพอใจ
- พร้อมที่จะยืนหยัดในค่านิยมนัน้ อย่างแท้จริง
การกระทา
- กระทาตามค่านิยมนัน้ ตามที่ได้ยึดถือ
- การกระทาเป็นประจาจนเป็นแนวทางของการดาเนินชีวิต
ตามคุณ ลักษณะทั้ง 3 ขั้นตอนนี้มีความสัมพันธ์กับค่ านิยมที่แต่ละบุคคลยึดถืออยู่อย่างเหนียวแน่น และ
นามาใช้เป็นแนวทางพัฒ นาค่านิยมที่บุคคลนั้นมีอยู่ โดยคานึงความรู้สึก ความคิด ความต้องการ การกระทาและ
ความผสมผสานเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงตราสินค้า
Kotler & Keller (2009, p. 783 อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) กล่าววา เกิด จากความรู้สึ ก
ความคิด ความรับรู้ ความเชื่อประสบการณ ทัศนคติและภาพลักษณ ที่สงผลตอ ความสัมพันธกับตราสินคา
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Aaker (1991) กลาววา ความสัมพันธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับตราสินคาใหมี ความเขากับ
ความทรงจาของผูบริโภคเชื่อมโยงกัน โดยจะสามารถชวยสรางทัศนคติเชิงบวกใหกับตรา สินคา และเปนสิ่งที่เชื่อมโยง
กับความรู้สกึ ของผูบริโภคใหเขากับตราสินคานั้น ๆ ผูบริโภคมีความ เชื่อมโยงตราสินคาจะสามารถชวยสรางคุณคาให
กับตราสินคาไดโดยการดึงขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาให ออกจากความทรงจาของผู บริโภค และจะสามารถชวยสราง
ความแตกตางใหกับตราสินคา สงผลให ผูบริโภคมีเหตุผลในการซื้อ
VanAuken (2002, p. 82) เพื่อเปนการอานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค ตราสินคานั้นจึง ตองเขาไปอยูตาม
แหลง ชองทางตาง ๆ ที่เปนศูนยจัดจาหนายสินคาที่ผูบริโภคตองการ โดยรวมมือกับ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเครือขา
ยของตัวแทนจัดจาหนายที่มีอยางกวางขวาง

กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านค่านิยม
- ค่านิยมทางสังคม
- ค่านิยมทางจิตใจ

การแสดงรูปภาพของ
ผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม

ปัจจัยด้านอิทธิพล
- อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด
- อิทธิพลจากผู้มีชื่อเสียง

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาญ(Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการ
แสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม โดยใช้วธิ ีการสารวจ(Survey Research) โดยมีวิธีการดาเนิน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ กลุ่มของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม และมีการแสดงรูปภาพบนอินสตา
แกรม ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
- กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม และมีการแสดงรูปภาพบนอินสตา
แกรม ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร(Non Population)
ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ
0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) โดยสามารถคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้ดังนี้
สูตร

n

=

กาหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วจิ ัยกาหนดไว้ คือ 95% หรือ 1- /2 = 0.475 (โดยที่คา่ ความคลาดเคลือ่ น ( )
= 0.05) เมื่อนาไปเปิดตารางค่า Z ได้เท่ากับ 1.96
e = ค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งในที่นกี้ าหนดไว้ที่ 5% หรือ 0.05
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แทนค่าสูตรได้ดังนี้

n

=

=
384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง
จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลในงานวิจัยนี้จะดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก(Convenience Sampling) โดยออกแบบถามสอบแจกตามสถานที่ ต่างๆ และแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม(Questionnaire From) ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามลักษณะปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว จานวน 7 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ที่
อยู่อาศัยปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 9 ข้อ โดยเป็นคาถามปลายปิดและสามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว เช่น ความถี่ในการแสดงรูปภาพบน
อินสตาแกรม(Instagram), ช่วงเวลาใดที่ใช้แสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram)
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มที่ ส่ ง ผลต่ อ การแสดงรู ป ภาพบนอิ น สตาแกรม(Instagram) ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งค่านิยมออกเป็น 2 ด้าน ค่านิยมทางสังคม จานวน 6 ข้อ และค่านิยมทางจิตใจ จานวน 5 ข้อ
โดยใช้วิธีวัดแบบ Interval Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยสามารถเลือกคาตอบได้
เพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลที่สง่ ผลต่อการแสดงรูปภาพบนอินสตา
แกรม(Instagram) ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งอิทธิพลออกเป็น 2 ด้าน อิทธิพลจาดบุคคลใกล้ชิด จานวน 3 ข้อ
และอิทธิพลจากบุคคลมีช่อื เสียง จานวน 3 ข้อ โดยใช้วธิ ีวัดแบบ Interval Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด โดยสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม(Instagram) จานวน 5 ข้อ สามารถเลือก
คาตอบได้เพียงข้อเดียว โดยใช้วิธีวัดแบบ Interval Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งใน
ส่วนที่ 3, 4 และ 5 มีการให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการสร้างตามมาตราวัดของลิเคิร์ท(Likert Scale)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ ยงตรงของเนื้อ หา (Validity) ผู้ วิจัย ได้ ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ เกี่ย วข้อง เพื่อน ามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ ค รอบคลุม เรื่อ งที่ต้องการศึก ษา และน า
แบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความถูกต้อง
และนากลับมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง แต่ทีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน
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และหาความเชื่อ มั่ น โดยใช้วิธีสั ม ประสิ ทธิ์ แ อลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยค านวณผ่ านโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่ง
ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.930
แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาแล้วมาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ ในการแสดงรู ป ภาพของผู้ ใช้ ง านบนอิ น สตาแกรม(Instagram) และน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล การกาหนดค่าสถิตสิ าหรับการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยใช้สาหรับอธิบายผลของการศึกษาวิจัย ดังนี้
1.1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม
(Instagram) ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการใช้สถิติวัดตัวแปรเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และ
จานวนร้อยละของตัวอย่าง
1.2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยค่านิยม อิทธิพล และการเชื่อมตั วตนกับการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบน
อินสตาแกรม(Instagram) โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยใช้สาหรับอธิบายผลของการศึกษาวิจัย ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม(Instagram) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ(Multiple Regression Analysis)
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลิเคิร์ท
(Likert’s rating scale) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการแปลผลแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ตาม
เกณฑ์คะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
เกณฑ์
4.21-5.00
มากที่สุด
3.41-4.20
มาก
2.61-3.40
ปานกลาง
1.81-2.60
น้อย
1.00-1.80
น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ( Multiple Regression Analysis) เป็ นการ
ทดสอบของตัวแปร ค่านิยมและอิทธิพลที่มีผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ด้วยค่า Sig. ตาม
แนวทางของคุณ ประสพชัย พสุนนท์ (2553) หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้ง

Proceedings
1866

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 72.5 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 71.8 เป็นกลุ่มนิสิตหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.0 อาศัยอยู่ในบ้านพัก
ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 57.0 มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.8
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความถี่ในการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมอยูท่ ี่เดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีการตัดสินใจแสดงรูปภาพ
บนอินสตาแกรมด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 97.5 โดยช่วงเวลาที่แสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมอยูใ่ นช่วงหลัง 18.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 59.0 มีจุดประสงค์ในการแสดงรูปภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอ คิดเป็นร้อยละ 63.3 โดยต้องการให้
เพื่อนเป็นผู้รับเห็นรูปภาพที่ตนแสดง คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีการรู้จักช่องทางการแสดงรูปภาพนี้จากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ
51.3 โดยสถานที่ที่มีการแสดงรูปภาพ คือ สถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 45.3
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยมทางจิตใจ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.42 และ S.D. = 0.79)
และเมื่อพิจารณาปัจจัยค่านิยมในแต่ละด้าน พบว่า ค่านิยมที่มีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
ในระดับมาก คือ ค่านิยมทางสังคม (Mean = 3.55 และ S.D. = 0.73) และในระดับปานกลาง คือ ค่านิยมทางจิตใจ
(Mean = 3.29 และ S.D. = 0.86) ดังแสดงในตารางที่ 1
ระดั บความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บปั จ จัยด้ านอิทธิพ ลที่ ส่ งผลต่อ การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด และอิทธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านอิทธิพลที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 3.17 และ
S.D. = 0.98) และเมื่อพิจารณาปัจ จัยด้ านอิทธิพ ลในแต่ละด้าน พบว่า อิทธิพ ลที่ ส่งผลต่อ การแสดงรูปภาพของ
ผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมในระดับปานกลาง คือ อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด (Mean = 3.19 และ S.D. = 0.96) และ
อิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Mean = 3.15 และ S.D. = 1.00) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่านิยมกับการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
xˉ
ปัจจัยด้านค่านิยม
S.D.
แปล
ค่านิยมทางสังคม

3.55

0.73

มาก

ค่านิยมทางจิตใจ

3.29

0.86

ปานกลาง

รวม

3.42

0.79

มาก

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอิทธิพลกับการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
ปัจจัยด้านอิทธิพล
xˉ
S.D.
แปล
อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด
3.19
0.96
ปานกลาง
อิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง
3.15
1.00
ปานกลาง
รวม

3.17

0.98

ปานกลาง
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ส่ ว นที่ 4 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การแสดงสถานะรูป ภาพของผู้ ใช้งานบนอิ น สตาแกรมของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า มีการเชื่อมตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.48
และ S.D. = 0.94) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าการเชื่อมตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมในระดับ
มาก คือ การแสดงสถานะรูปภาพบนอินสตาแกรมเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน (Mean = 3.70
และ S.D. = 0.89) ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Mean = 3.63 และ S.D. = 0.89)
และผู้ใช้งานสามารถใช้การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมในการสื่ อสารกับคนอื่น ๆ ว่าตนเองคือใคร (Mean = 3.51
และ S.D. = 0.94) และการเชื่อมตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมในระดับปานกลาง คือ การรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งหรือเชื่อมต่อตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม (Mean = 3.31 และ S.D. = 0.95) และการรู้สึกเป็นคน
ทันสมัย เมื่อได้แสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม (Mean = 3.26 และ S.D. = 1.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเชื่อมตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม Self-brand connection
การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
S.D.
แปล
xˉ
1. การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram)เป็นกิจกรรมที่สะท้อน
3.70
0.89
มาก
ความเป็นตัวตน
2. สามารถระบุตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram)
3.63
0.89
มาก
3. รูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งหรือเชื่อมต่อตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแก
3.31
0.95 ปานกลาง
รม(Instagram)
4. สามารถใช้การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram) ในการสื่อสาร
3.51
0.94
มาก
กับคนอื่นๆ
5. รูส้ ึกเป็นคนทันสมัย เมื่อได้แสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram)
3.26
1.05 ปานกลาง
รวม

3.48

0.94

มาก

ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
ตารางที่ 4 แสดงผการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธิพลที่ส่งผลต่อการ
แสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

df.

Std. Error

F

Sig.

การถดถอย(Regression)
ส่วนที่เหลือ(Residual)
รวม

90.505
128.312
218.817

4
395
399

22.626
0.325

69.653

0.000b

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธิพลที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของ
ผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด และ
อิทธิพลจากบุคคลผู้มีช่อื เสียง ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธิพลที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error Beta
t
Sig.
(Constant)
1.097
0.151
7.275
0.000
ค่านิยมทางสังคม
X1
0.354
0.056
0.349 6.291
0.000
ค่านิยมทางจิตใจ
X2
0.140
0.050
0.163 2.795
0.005
อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด
X3
0.037
0.040
0.048 0.917
0.360
อิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง
X4
0.175
0.039
0.237 4.526
0.000
R = 0.643a, R square =0.414, Adjusted R square = 0.408, Std. Error of the Estimate = 0.56995
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธิพลที่สง่ ผลต่อการแสดงรูปภาพของผูใ้ ช้งานบนอินสตาแก
รม ทัง้ 4 ด้านดังนี้
= 1.097 + (0.354) X1 + (0.140) X2 + (0.175) X4
เมื่อ
แทน การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
X1 แทน ค่านิยมที่สง่ ผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมทางด้านสังคม
X2 แทน ค่านิยมที่สง่ ผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมทางด้านจิตใจ
X4 แทน อิทธิพลที่สง่ ผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง
พบว่า ปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธิพลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ และอิทธิพลจาก
บุคคลผู้มีชื่อเสียงนัน้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม กล่าวคือ
ปัจจัยด้านค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ และอิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง จะส่งผลให้ผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
มีการแสดงรูปภาพมากยิ่งขึ้น ซึง่ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด้านค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผูใ้ ช้งานบนอินสตาแกรม

ผลการวิจัย

ปัจจัยด้านค่านิยมทางจิตใจส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม

สนับสนุน

สนับสนุน

ปัจจัยด้านอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิดส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม

ไม่สนับสนุน

ปัจจัยด้านอิทธิพลจากบุคคลผูม้ ชี ่อื เสียงส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแก
รม

สนับสนุน
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สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม พบว่า
ปั จ จั ย ค่ า นิย มทางสั งคมส่ ง ผลต่อ การแสดงรู ปภาพของผู้ ใช้งานบนอิ น สตาแกรม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ
ภาณุ วัฒ น์ กองราช(2554) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง “พฤติกรรมการใช้เครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ของวัย รุ่น ในประเทศไทย :
กรณีศึกษา Facebook” พบว่า มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
ระหว่างกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก เช่น การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งาน เพื่อต้องการทาให้ตนเองเป็นที่ยอมรับและเข้ากับ
สังคมได้ง่าย มีผู้คนรู้จักและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชดิ มากยิ่งขึน้
2. จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านค่ านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม พบว่า
ปั จ จั ย ค่ า นิ ย มทางจิ ต ใจส่ ง ผลต่ อ การแสดงรูป ภาพของผู้ ใช้ง านบนอิน สตาแกรม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ
ภาณุ วัฒ น์ กองราช(2554) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง “พฤติกรรมการใช้เครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ของวัย รุ่น ในประเทศไทย :
กรณีศกึ ษา Facebook” พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ใช้งาน เห็นด้วยกับการใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การ
แสดงรูปภาพของผู้ใช้งาน จะทาให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลาย และยังช่วยสร้างความสบายใจ ความมั่นใจในการแสดงออก
รวมไปถึงสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของตนเองผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้
3. จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม พบว่า
ปัจจัยอิทธิพลจากบุคคลผู้มีช่อื เสียงส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีเรื่องแรงจูงใจและอิทธิพลจากบุคคลของ สุรางค์ โค้วตระกูล (2544) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าค่านิยมที่จะ
ทาให้แสดงออกถึงพฤติกรรมของคนเราจะมีลักษณะที่คล้อยตามกับบุคคลอื่น หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตนเองมีความเชื่อ
และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม จะส่งผลให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการทาตาม อาทิ บุคคลที่มีช่อื เสียงหรือ บุคลลที่ตนเองนั้น
ยกให้เป็นแบบอย่าง รวมไปถึงบุคคลที่ตนมีความชื่นชอบ เช่น ดารา นักร้อง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ และอิทธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง ที่
ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม กล่าวคือ การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมถูก
กระตุ้นโดยค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ รวมไปถึงอิทธิพลที่ได้จากบุคคลผู้มีช่ือเสียง ทาให้เกิดการตัดสินใจ
แสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม จากการวิจัยครั้งนีจ้ ะเป็นข้อมูลสาคัญต่อผู้ประกอบการรวมถึงผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม
ในการนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของผู้ประกอบการเอง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอะแนะดังนี้
1. ค่านิยมกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ด้านค่านิยมทางสังคม พบว่า ในปัจจุบันสังคมออนไลน์อินสตาแก
รมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นกระแสสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพทาให้เข้าสังคมได้ง่ายกับกลุ่มคนในประเภทเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้รวดเร็วกว่าการไปมา
หาสู่กัน การใช้ชวี ิต หรือการทากิจกรรมต่างๆรวมกับผู้อ่ืนได้ง่ายขึ้น สร้างการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคม ทาให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น และ สร้างความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิด รวมไปถึงด้านค่านิยมทางจิตใจ ที่การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม
นั้นช่วยทาให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า และภาคภูมิใจ รู้สึกว่ามีความสุข สบายใจ มั่นใจเมื่อได้พบปะกับบุคคลอื่น และยังสร้าง
ความเชื่อมั่น แรงผลั กดั นให้ ประสบความสาเร็จในอนาคตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถให้ ใช้ช่องทางสั งคม
ออนไลน์อินสตาแกรม เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนให้เป็นที่รู้จัก โดยผ่านจากการแสดงสถานะของ
ผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมในการบอกต่อข่าวสารของธุรกิจตน อาจจะสร้างสิ่งที่ประทับใจและมีค่าต่อจิตใจของผู้ใช้งาน
จนผู้ใช้งานเกิดการบอกเล่าถึงภาพลักษณ์ที่ดขี องธุรกิจ
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2. อิทธิพลกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชดิ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจได้ใน
การแสดงแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม มากกว่าการได้รับข้อมูลจากสิ่งอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็นการแนะนาจากแฟนหรือคน
รัก เพื่อนหรือคนที่รู้จัก บุคคลในครอบครัว ที่เ คยเรียนรู้และมีประสบการณ์มาก่อน อีกส่วนหนึ่งมาจากการได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากผู้ มี ช่ื อ เสี ย ง นั ก แสดงหรือ นั ก ร้ อ งที่ เป็ น แรงจู ง ใจให้ เกิ ด การแสดงรู ป ภาพบนอิ น สตาแกรม ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการที่มีการใช้ช่องทางสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเป็นเครื่องมือในการทาธุรกิจ สามารถใช้อิทธิพลจาก
บุคคลผู้มีช่ือเสียง เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้งานสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการได้ เช่น การใช้กลุ่มดาราหรือ
นักร้องจากเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ และจัดกิจกรรมบนสังคมออนไลน์อินสตาแกรม ให้ผู้ใช้งานที่เป็น
กลุ่มลูกค้าได้ร่วมกิจกรรมจนเกิดการบอกต่อ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
ปรากฏการและปัญหาทางด้านค่านิยมและอิทธิพลที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพบนอิ นสตาแกรม หรือปัญหาอื่นๆที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ผู้ทาวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. แนะนาให้ทาการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่น ๆ ในสถานที่แตกต่างกัน เพื่อข้อมูลที่ได้มา
นัน้ จะได้มีความคิดเห็นหลากหลาย มีทัศนะคติที่แตกต่างกัน และมีความน่าเชื่อถือ
2. แนะนาให้ทาการศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาอยู่วา่ ตัวแปรใดส่งผลใน
การจูงใจ ให้บุคคลแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม มากที่สุด
3. แนะนาให้ทาการศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพทางช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น
เฟสบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twiter) เป็นต้น รวมถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการเข้าใช้ส่อื ออนไลน์นนั้ ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วจิ ัยต้องขอขอบพระคุณผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม จานวน
400 คนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และต้องขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขา
การตลาด ที่คอยให้คาแนะ และให้การสนับสนุนต่อผู้ทาวิจัยตลอดมาจนทาให้ ผลวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุลว่ งไปได้ด้วยดี
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การส่ งเสริ มการจั ดท าบั ญ ชี ครั วเรื อนแบบมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ กหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 ตาบลหนองกรด
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
Promotion of participatory household accountancy making of original
sufficiency economy village members to develop the sustainable community
at Moo 6 Tambol NongKrod Bunphotphisai district, Nakhonsawan province
ปานทิพย์ แสนสง1*
Panthip Sansong1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและผลการส่งเสริม การจัดทาบัญชีครัวเรือน
ของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองกรด อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากแบบสอบถามสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จานวน 30 ครัวเรือน
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าทีแบบ Paired
Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) สมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองกรด อาเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีการทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) แต่ไม่ ได้ทาเป็นประจาทุกเดือน คิด
เป็นร้อยละ 43.30 รองลงมาคือไม่มกี ารทาบัญชีครัวเรือน เนื่องจากไม่มคี วามรู้เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 26.67 2) หลังจากสมาชิกเข้ารับการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ย
สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 สรุปว่า หลังการส่งเสริมการให้ความรู้ สมาชิกชุมชนทราบว่า การทาบัญชีรายรับรายจ่ายจะทาให้ทราบข้อมูลทางการเงินของครอบครัวว่าใช้จ่ายไปกับ สิ่งใดบ้าง สามารถนาข้อมูลไปวางแผนการเงิน
ของครอบครัวให้มีประสิทธิภาพได้ ส่งผลให้หนี้สินครัวเรือนลดลง มีเงิ นออมเพิ่มมากขึ้น และที่สาคัญคือ คุณภาพชีวิต
ของสมาชิก ในครอบครั วดี ขึ้น และ 3) สมาชิก ชุม ชนทราบว่า การทาบั ญ ชีรายรับ -รายจ่ าย เป็ น สิ่ งที่ ดี แ ต่ก ารให้
ความสาคัญและความต่อเนื่องในการจัดทาบัญชีครัวเรือน จะคงอยู่เฉพาะครัวเรือนที่มีการจัดทาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเท่านัน้ จึงจะเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง
คาสาคัญ: การส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือน, การมีส่วนร่วม, หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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Abstract
The main objectives of this research were to study the current situations and promotion results in term
of household accountancy making of the original sufficiency economy village members to develop the sustainable
community at Moo 6 Tambol NongKrod Bunphotphisai District, Nakhonsawan Province. Data in this study
received from a set of 30 member questionnaires of the original sufficiency economy village. The following
statistics were employed: frequency, percentage, means, standard deviation. Research results revealed that 1)
Members of the original sufficiency economy village, Moo 6 Tambol NongKrod Bunphotphisai District,
Nakhonsawan Province, made the incomes-expenditure accountancy (household accountancy) and no making in
each month (43.30%), following by no making the household accountancy (26.67%); 2) After finishing the
training promotion in term of household accountancy making of members, it was found that all issues had the
high average increasingly at the .05 level of significance. It could be concluded that after finishing the training,
members understood that the household accountancy making help them to know financial information of family
which one had to expense, besides they could take some information to manage the family financial plans as
efficiency, leading to family debt decreasingly, having saving money increasingly. Moreover, the best thing it
could make the quality of life of members in family increasingly too; and 3) Members knew that the making of
household accountancy as the best way, both of giving the importance and continuing the household
accountancy making would really retain with family as seeing really this advantage.
Keywords: Promotion of household accountancy, participation, The village is just a prototype

บทนา
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีความ
เหมาะสมเอื้ออานวยต่อการทาเกษตรกรรม ซึ่งการทาเกษตรกรรมเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคเองทั้งภายในประเทศและ
นอกจากนี้ยังมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของโลกด้วย จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติที่ทา
การสารวจลักษณะการทางานของประชากร ปี 2557 ประเทศไทยมีผู้ประกอบอาชีพ 38.07 ล้านคน ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (เกษตรกร) 12.3 ล้านคน (34%) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของผู้ประกอบอาชีพในประเทศไทย {9} ซึ่งในอดีต
ที่ผ่านมา เกษตรกรหรือชาวบ้านโดยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มีภาระหนี้สินหรือถ้ามีก็เป็น
จานวนน้อย อยู่กันแบบสังคมครอบครัวที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามตาม
ช่วงเทศกาลสาคัญต่าง ๆ ถึงแม้ว่าสิ่งอานวยความสะดวกหรือความเจริญด้านเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเท่ากับปัจจุบันก็
ตาม แต่ปัจจุบันจะพบว่าชาวบ้านหรือชุมชนมีวถิ ีชีวติ ที่เปลี่ยนไป การผลิตเน้นปริมาณในขณะที่คุณภาพการผลิตลดลง มี
การใช้สารเคมีแทนการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน มีการจ้างงานแทนการทาเอง ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มสูงขึน้ อย่างมาก ประกอบกับมีค่านิยมในการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย ไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ไม่มกี ารวางแผน
ทางการเงินเพื่อการลงทุนหรือการใช้จ่ายในระยะยาว และสาคัญคือมีภาระหนี้สินภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วน
หนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพี เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น ข้อมูลจากปี 2557 อยู่ที่ระดับ 10.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79.90%
ต่อจีดีพี เพิ่มขึ้นในปี 2558 อยู่ที่ระดับ 11.04 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 81.60% {2} ส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากการพยายามลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด อดออมแล้ว สาคัญ
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คือต้องมีข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ นั้นคือ ทุกครัวเรือนควรต้องมีการทาบัญชีโดยเฉพาะบัญชีรายรับ – รายจ่าย
เพราะการทาบัญชีจะทาให้ทราบว่าในแต่ละเดือนครอบครัวมีรายรับ – รายจ่าย อะไรบ้าง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนทางการเงินของครอบครัวให้มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการจัดทาบัญชีครัวเรือน
เป็นการบันทึกรายได้และรายจ่ายประจาวันของครอบครัว สามารถนาข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม ทาให้เกิดการออม การใช้จ่ายอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟมุ่ เฟือย
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยกรมการพั ฒนาชุมชน ได้ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั วภู มิ พลอดุ ลยเดช ฯ มาพั ฒ นาปรับใช้ในการพั ฒ นาชุมชน ภายใต้ โครงการ “หมู่บ้ าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ตัง้ แต่ปี 2552 มาถึงปัจจุบัน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กระจายอยู่ทุกอาเภอทุกจังหวัด
ทั่วประเทศอย่างน้อยอ าเภอละ 6 -7 หมู่บ้านที่ พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงสาหรับถ่ ายทอดประสบการณ์ ให้แก่ หมู่บ้านต่าง ๆ
ที่ต้องการด าเนินการพั ฒนาหมู่บ้านของตนเอง การก่ อเกิ ดหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงต้นแบบ นั้น จะต้องผ่านเกณฑ์
ประเมิน 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด คือ ด้านการลดรายจ่าย (ทาสวนครัว ลด ละ เลิกอบายมุข) ด้านการเพิ่มรายได้ (มีอาชีพ
สุจริต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม) ด้านการประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์) ด้านการเรียนรู้ (สืบทอดภูมิปัญญามี
การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้)
และด้านการเอื้ออารีต่อกัน (ช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส รูร้ ักสามัคคี) {8}
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองกรด อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของ อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจากการสอบถามผู้นา
ชุมชนกลุ่มตัวอย่าง ทราบว่าสมาชิกของหมู่บ้านถึงแม้วา่ จะมีรูปแบบหรือกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนหรือ
ครัวเรือนเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้วนั้น แต่ก็ยังไม่มีการทาบัญชี
ครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ – รายจ่าย อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม ที่เพียงพอต่อการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
วางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งเป็นเพียงการจดบันทึกเฉพาะการลงทุนจากการทาเกษตรกรรมเท่านั้น {5}
จึงทาให้ไม่ทราบข้อมูลด้านการเงินในครัวเรือนที่แท้จริง แม้ว่าจะมีบางหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมหรือให้ความรู้ก็ตาม ส่งผล
ให้ครัวเรือนไม่รู้รายรับ-รายจ่ายประจาวันที่เกิดขึ้น การใช้จ่ายยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังคงมีภาระ
หนี้สินและไม่มเี งินออม จากปัญหาดังกล่าว ผู้วจิ ัยในฐานะที่เป็นผู้สอนทางด้านการบัญชีจึงมีความสนใจที่จะนาความรู้ไป
พัฒนาการจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีรูปแบบการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบแล้ว เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านตระหนักและรู้ประโยชน์ของการทาบัญชี และสามารถจัดทาบัญชีได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการบัญชี อย่างมีส่วนร่วมและเต็มใจ {1} เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวติ และครัวเรือนที่ดขี ึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ร่วมกับหลักแนวคิด/ทฤษฎีการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research : PAR) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมูท่ ี่ 6 ตาบลหนองกรด
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อศึกษาผลจากการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนฯ และ
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่สาคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชน ฯ โดยมีวธิ ีการศึกษาดังนี้
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1. ขอบเขตของการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมทั้งประเทศ จานวน 5,427
หมู่บ้าน กลุ่ มตั วอย่างการวิจั ยครั้ งนี้ เลือกกลุ่ มตั วอย่างแบบบั งเอิญ หรือตามความสะดวก (Convenience Sampling)
คือ สมาชิกหมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน 30 ครัวเรือนต้นแบบ
2. เครื่องมือที่ ใช้ในการดาเนิ นการวิจัย: เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และสมุดบัญชี
ครัวเรือน (รายรับ – รายจ่าย) ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยการศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร สิ่งตีพิมพ์และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และสมุ ดบั ญชีครัวเรือ น จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
พิจารณาในด้านเนื้อหา ภาษา ข้อความ ความหมาย และความเหมาะสมโดยรวม
แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุ ด แบ่ งออกเป็ น 4 ตอน โดย ตอนที่ 1 – ตอนที่ 3 เก็ บ ข้ อ มู ล ในวั น ลงพื้ น ที่
เดือน พฤศจิกายน 2559 สาหรับตอนที่ 4 เก็บข้อมูลอีกครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check list) โดยระบุข้อความตามสถานภาพที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายรับเฉลี่ยต่อปีของครอบครัว รายจ่าย
เฉลี่ ยต่อปีของครอบครัว เงินออมของครอบครัวปัจจุ บัน ภาระหนี้สิ นครัวเรือนปั จจุบัน แหล่งเงินกู้ ทั ศนคติเกี่ยวกั บ
การจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) และสภาพการทาบัญชีครัวเรือนของครอบครัวในปัจจุบัน
ตอนที่ 2 ระดั บความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บความรู้ความเข้าใจและการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน (สมาชิก
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales) เป็นการวัด
ก่อน – หลัง การอบรม มีทั้งหมด 5 ประเด็น
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน (สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ต่อกิจกรรมการส่งเสริม
การจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales) มีทั้งหมด
4 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาหลักวิชาการ รูปแบบกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และเอกสารคู่มอื
ตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับความรู้ค วามเข้าใจและการจัดทาบั ญชีครัวเรือนของชาวบ้ าน (สมาชิก
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ภายหลังจากเข้ารับการส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการฯ (เว้นระยะเพื่อให้สมาชิกชุมชน
ได้จัดทาบัญชีครัวเรือน และลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีกครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ 2560) แบบสอบถามต่อเนื่อง มีลักษณะเป็น
แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales)
สมุดบัญชีครัวเรือน (รายรับ – รายจ่าย) จานวน 30 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน {7}
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ทาบัญชี ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล, บ้านเลขที่ หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอและจังหวัด
ข้อมูลแบบฟอร์มการลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจาครอบครัว (ประจาเดือน........) ประกอบด้วย วัน เดือน ปี
รายการ รายรับ ประกอบด้ วย รายรั บจากการประกอบอาชีพ/รายรั บอื่นๆ และรวมรายรั บ รายจ่ าย ประกอบด้ วย
รายจ่ายจากการประกอบอาชีพ/รายจ่ายในครัวเรือน และรวมรายจ่าย และสรุปรายการประจาเดือน ประกอบด้วย ยอด
ยกมาจากเดือนก่อน บวกด้วยรายรับรวม หักด้วยรายจ่ายรวม และสรุปยอดคงเหลือสุทธิประจาเดือน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกชุม หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้เป็น
หมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้ นแบบ ของต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิ สั ย จั งหวั ดนครสวรรค์ จ านวนสมาชิ ก
30 ครัวเรือนต้นแบบ โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2559 ลงพื้นที่สารวจข้อมูล
พื้นฐานและส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกของชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 6
ตาบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสั ย จังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2 ลงพื้นที่ เพื่ อติดตามผลหลั งการส่งเสริมฯ เดือน
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กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 30 ครัวเรือนต้นแบบ จากนั้นผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนทั้ง 2 ระยะ ไปวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จานวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าทีแบบ Paired Sample t-test
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ
- ปัจจัยส่วนบุคคล
- กิจกรรมส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
- ผลลัพธ์จาการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกตัวอย่างหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ผลการศึกษา
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง จ านวน 19 คน (ร้อยละ 63.30) และเป็ นเพศชาย จานวน 11 คน
(ร้ อ ยละ 36.79) มี อ ายุ ม ากกว่ า 60 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 33.30) รองลงมามี อ ายุ ร ะหว่ า ง 46 – 50 ปี
(ร้อยละ 20.00) และอายุระหว่าง 41 – 45 ปี (ร้อยละ 16.70) อายุระหว่าง31 – 35 (ร้อยละ 10.00) อายุระหว่าง 36 – 40
ปี (ร้ อยละ 10.00) อายุ ระหว่าง 51 – 55 ปี (ร้อยละ 6.70) อายุ ระหว่าง 56 – 60 ปี (ร้อยละ 3.30) มี ระดั บการศึกษา
ประถมศึกษา (ป.4) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ร้อยละ 36.70) รองลงมามีระดับการศึกษาประถมศึกษา (ป.6) (ร้อยละ 26.70)
และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 13.30) ระดับการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) (ร้อยละ 10.00)
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 6.70) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 6.70) มีอาชีพเกษตรกรรมอย่าง
เดี ยว มีค่ าเฉลี่ยสู งที่ สุ ด (ร้อยละ 63.30) รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรมร่วมกั บอาชีพอื่นๆ (ร้อยละ 33.30) และไม่ได้
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 3.30) มีรายรับเฉลี่ยต่อปีของครอบครัว ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
(ร้อยละ 30.00) รองลงมาอยู่ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท (ร้อยละ 26.70) และระหว่าง 300,001 – 400,000 บาท
(ร้อยละ 16.70) น้อยกว่า 100,000 บาท (ร้อยละ 13.30) มากกว่า 500,000 บาท (ร้ อยละ 10.00) ระหว่าง 400,001 –
500,000 บาท (ร้อยละ 3.30) มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของครอบครัว ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
(ร้ อยละ 40.00) รองลงมาน้ อยกว่า 100,000 บาท (ร้ อยละ 30.00) และระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท (ร้ อยละ
16.70) ระหว่าง 400,001 – 500,000 บาท (ร้ อยละ 6.70) ระหว่าง 300,001 – 400,000 บาท (ร้ อยละ 3.30) มากกว่า
500,000 บาท (ร้อยละ 3.30) ปัจจุบันมีเงินออมของครอบครัวโดยประมาณ น้อยกว่ า 100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
(ร้อยละ 60.00) รองลงมามีเงินออมระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท (ร้อยละ 20.00) ไม่มีเงินออมเลย (ร้อยละ 16.70)
และมี เงินออมระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท (ร้ อยละ 3.30) มี ภาระหนี้ สิ นครั วเรือนโดยประมาณ น้ อยกว่า
100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ร้อยละ 33.30) รองลงมาอยู่ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท (ร้อยละ 23.30) และ
ระหว่ า ง 300,001 – 400,000 บาท (ร้ อ ยละ 13.30) มากกว่ า 500,000 บาท (ร้ อ ยละ 13.30) ระหว่ า ง 200,001 –
300,000 บาท (ร้อยละ 6.70) ระหว่าง 400,001 – 500,000 บาท (ร้อยละ 6.70) ไม่มีภาระหนี้สินเลย (ร้อยละ 3.30) มี
แหล่งเงินกู้ของครอบครัวมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีค่ าเฉลี่ยสู งที่ สุด (ร้อยละ
90.00) รองลงมาแหล่งเงินกู้นอกระบบที่มาจากญาติและเจ้าหนี้อ่ืน (ร้อยละ 6.70) จากธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ (ร้อยละ
3.30) นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน)
เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ร้อยละ 93.30) ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าไม่จาเป็น (ร้อยละ 6.70) และ
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ปัจจุบันมีการทาบัญชีครัวเรือนแต่ไม่ได้ทาเป็นประจาทุกเดือน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ร้อยละ 43.30) รองลงมาไม่ได้ทาเพราะ
ไม่มีความรู้เรื่องการทาบั ญชี (ร้อยละ 26.67) ไม่ได้ทาเพราะไม่มีเวลา (ร้อยละ 20.00) ไม่ได้ ทาเพราะคิดว่าไม่จาเป็ น
(ร้อยละ 6.67) ได้ทาเป็นประจาทุกเดือน (ร้อยละ 3.30)
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดทาบัญชีครัวเรือนของ
ชาวบ้าน (สมาชิกหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ก่อน – หลัง เข้ารับการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม
ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้า ใจและการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน
(สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ก่อน – หลัง เข้ารับการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชน จานวน 30 คน มีผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อน – หลัง เป็นดังนี้
1. การรับรู้ว่าการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีความสาคัญเพราะจะทาให้ทราบว่าแต่ละวันหรือสัปดาห์หรือ
เดือนครอบครัวได้รับเงินหรือจ่ายเงินเป็นค่าอะไรบ้าง ค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม (xˉ เท่ากับ 3.67) และค่าเฉลี่ยหลังการ
อบรม (xˉ เท่ากับ 4.63) สรุปว่ามีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การรับรู้ว่าข้อมูลที่ได้จากการทาบัญชีครัวเรือนสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบของครอบครัว ค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม (xˉ เท่ากับ 3.67) และค่าเฉลี่ยหลังการอบรม (xˉ เท่ากับ 4.63)
สรุปว่ามีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. การรับรู้ว่าวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้ครอบครัวมีหนี้สินลดลงหรือทาให้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น ค่าเฉลี่ย
ก่อนการอบรม (xˉ เท่ากับ 3.53) และค่าเฉลี่ยหลังการอบรม (xˉ เท่ากับ 4.73) สรุปว่ามีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การรับรู้ว่าการมีหนี้สินลดลงหรือการมีเงินออมเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย
ก่อนการอบรม (xˉ เท่ากับ 3.73) และค่าเฉลี่ยหลังการอบรม (xˉ เท่ากับ 4.73) สรุปว่ามีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
5. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการท าบั ญ ชีรายรั บ -รายจ่ าย (บั ญ ชีครั วเรือน) ของสมาชิกชุมชน ค่ าเฉลี่ ยก่ อน
การอบรม (xˉ เท่ากับ 3.00) และค่าเฉลี่ยหลังการอบรม (xˉ เท่ากับ 4.57) มีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ภาพที่ 1 แสดผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ของชาวบ้าน (สมาชิกหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ก่อน – หลัง เข้ารับการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือน
แบบมีส่วนร่วม
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน (สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ต่อกิจกรรม
การส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน (สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ต่อกิจกรรม
การส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.73 และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวิทยากรมีความรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.83 รองลงมาคือ รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม น่าสนใจและมี
ความเข้าใจง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ มีค่ าเฉลี่ย 4.80 ส่วนด้ านเนื้อหาหลั กวิชาการ (ตรงประเด็ นและมีประโยชน์)
ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล, หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการทาบัญชี
ครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย 4.70 และลาดับสุดท้ายคือ เอกสาร (คู่มอื /ตัวอย่างสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย) มีความเหมาะสม
และง่ายต่อการนาไปจัดทาต่อ โดยมีคา่ เฉลี่ยเป็น 4.60 ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างภาพกิจกรรมการลงพืน้ ที่สง่ เสริมการทาบัญชีอย่างมีสว่ นร่วมให้กับสมาชิกชุมชน

ภาพที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน (สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ)
ต่อกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม
4. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนของ
ชาวบ้ า น (สมาชิก หมู่บ้ านเศรษฐกิ จ พอเพีย งต้น แบบ) ภายหลั ง จากเข้ ารั บการส่ งเสริม กิ จ กรรมตามโครงการ ฯ
(แบบติดตาม/เก็บข้อมูลช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2560)
ผลการวิเคราะห์ ระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บความรู้ความเข้ าใจและการจั ดทาบั ญ ชีครั วเรือนของชาวบ้ าน
(สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ภายหลังจากเข้ารับการส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการฯ หลังจากเว้นช่วง 3
เดื อน เก็ บข้ อมู ลเดื อน กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ในภาพรวมอยู่ ในระดั บสู ง โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเป็ น 4.27 และเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียดเป็ นรายข้อพบว่า ค่ าเฉลี่ ยสูงที่ สุ ด คือ ชุมชนเห็ นว่าปั จจุ บันครอบครัวมีคุ ณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้น มี ความสุ ข
ค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาที่ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ มีความรู้เรื่องการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) อย่างถูกต้อง
เพิ่มมากขึ้น และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมนามาปรับใช้กับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.53 นอกจากนี้ชุมชนยังมีการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาบัญชีครัวเรือนมาวางแผนการใช้จ่ายเงิน
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ของครอบครัวอย่างรอบคอบเพิ่มมากขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.40 มีการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกเดือน ค่าเฉลี่ย 4.37 และคิดว่าปัจจุบันมีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.07 มีหนี้สิน
ครัวเรือนลดลง ค่าเฉลี่ย 3.80 และที่คา่ เฉลี่ยต่าที่สุดคือ การที่ครัวเรือนมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.77 ตามลาดับ

ภาพที่ 4 แสดงผลลัพธ์จากการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่
6 ตาบลหนองกรด อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
จากการสารวจข้อมูลและการสัมภาษณ์เพิ่มเติม มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่สาคัญจากสมาชิกชุมชน
กลุ่มตัวอย่างโดยคัดเลือกมา 5 ลาดับสูงสุด ดังนี้
ลาดับที่ 1 การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย นั้นดีจะทาให้รู้ว่าครอบครัวมีรายรับรายจ่ายเท่าไรในแต่ละเดือนแต่
ละปี แต่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง
ลาดับที่ 2 อยากให้มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือน เพราะชาวบ้านจะได้รู้วิธีการเขียน
และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการซักถามเพราะบางครั้งการแจกสมุดอย่างเดียวชาวบ้านก็ไม่เข้าใจ เพราะส่วนใหญ่มี
ความรู้นอ้ ย
ลาดับที่ 3 การรู้รายจ่ายจะทาให้ตอ้ งประหยัด อดออม เพื่อการจาเป็นในอนาคต
ลาดับที่ 4 ต้องหารายรับเพิ่มจากทางอื่นๆ ด้วยไม่ใช่ทานาอย่างเดียว จึงจะพอกับรายจ่าย เช่น ปลูกผักกิน
เอง เลีย้ งปลา เลีย้ งไก่ (ต้องหาอาชีพเสริม)
ลาดับที่ 5 ต้องให้ทุกคนในครอบครัวรู้เหมือนกันจึงจะช่วยกันประหยัด

วิจารณ์และสรุปผล
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบกลุ่มเป้าหมาย พบว่า สมาชิกครัวเรือนหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่
ทาอาชีพเกษตรกรรม มีชว่ งอายุระหว่าง 46 – มากกว่า 60 ปี เป็นส่วนใหญ่ การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และส่วน
ใหญ่ครัวเรือนมีรายรับ – รายจ่าย เท่า ๆ กัน ไม่มเี งินออมถึงมีก็นอ้ ย มีการกู้ยืมเงินเพื่อการใช้จ่ายและการลงทุนเกือบ
ทุกครัวเรือน แหล่งเงินกู้มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหลัก สมาชิกชุมชน ฯ
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มีทัศนคติที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ ซึ่งก็มีการทา
บัญชีครัวเรือนแต่ไม่ได้ทาเป็นประจา ทั้งนีจ้ ากความคิดเห็นเนื่องจากสมาชิก ฯ ต้องดาเนินการตาม KPI ของเกณฑ์การ
คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจึงทาให้มีบางส่วนทาบัญ ชีครัวเรือน แต่ผลลัพธ์ที่พบคือไม่ได้ทาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนทางการเงินของครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พรรณ
นุช ชัยปินชนะ (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ {3} ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ประจาจากอาชีพหลัก ไม่มีรายได้เสริมของครัวเรือน และมีภาระหนี้สินครัวเรือน ปัญหา
อุปสรรคของกระบวนการบันทึกบัญชีครัวเรือนคือไม่มีความสม่าเสมอ และขาดแรงจูงใจในการจดบันทึก ไม่มีความ
เข้าใจในการจดบั นทึ ก บัญ ชีค รัวเรือ นอย่างถู กต้อง ภาวินีย์ ธนาอนวัช (2556) ศึกษาเกี่ยวกั บบั ญ ชีค รัวเรือ นตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอ {4} พบว่า ครัวเรือนมีทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เรื่องการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด รู้ว่า
การทาบัญชีครัวเรือนครอบครัวจะมีเงินออม แต่การทาบัญชีเมื่อเปรียบเทียบระหว่างทากับไม่ทานั้นมีสัดส่วนใกล้เคียง
กัน สาเหตุที่ไม่จัดทาเพราะไม่เข้าใจรูปแบบและวิธีการทาบัญชี
2. ผลจากการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กลุ่มเป้าหมาย ก่อน – หลัง พบว่า
สมาชิกชุมชนรู้ว่าการทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย มีความสาคัญเพราะจะทาให้ทราบว่าแต่ละวัน หรือสัปดาห์
หรือเดือนครอบครัวได้รับเงินหรือจ่ายเงินเป็นค่าอะไรบ้าง ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.67 (สูง) และ
เมื่อรับการอบรมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.63 (สูงมาก) ด้านการรับรู้ว่าข้อมูลที่ได้จากการทาบัญชีครัวเรือน
สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบของครอบครัว ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 (สูง) และเมื่อรับการอบรมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.63 (สูงมาก) ด้านการรับรู้วา่ วางแผน
การเงินที่ดีจะช่วยให้ครอบครัวมีหนี้สินลดลงหรือทาให้มีเงิน ออมเพิ่มมากขึ้น ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 (สูง) และเมื่อรับการอบรมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.73 (สูงมาก) ด้านการรับรู้ว่าการมีหนี้สนิ ลดลง
หรือการมีเงินออมเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มคี ่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73
(สูง) และเมื่อรับการอบรมแล้วมีค่ าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ ากั บ 4.73 (สูงมาก) และความรู้ความเข้าใจเรื่องการทาบั ญ ชี
รายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) ของสมาชิกชุมชน ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 (ปานกลาง)
และเมื่อรับการอบรมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.57 (สูงมาก) ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาภรณ์ วิริยกิจจารูญ (2556)
ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่เหมาะสมของชุมชนสันลมจอย ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ {6} ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนมีศักยภาพความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนใน
เรื่องรายจ่ายที่จ่ายซื้อของที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน และปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่พบอยู่ใน
ระดับมาก คื อ ขาดแหล่งให้ค วามรู้การจัดทาบัญ ชีและการนาบัญ ชีครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ครัวเรือ น
เสนอแนะว่าอยากให้ ภ าครัฐ และหน่ วยงานต่างๆ เข้ า มาส่ ง เสริม ให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด อบรมการจั ด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสูก่ ารวางแผนทางการเงินภายในครัวเรือน
สมาชิกหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 6 ตาบลหนองกรด อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหมูบ่ ้านที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้รับการอบรม เสริมทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติในด้านต่างๆ แต่ในด้านการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนก่อนการให้ความรู้เสริมทักษะ พบว่า มีการทาบัญชีแต่ไม่ได้ทาเป็นประจาทุกเดือน ไม่สามารถเอา
ข้อมูลมาใช้วางแผนทางการเงินของครอบครัวได้ มีค่า เฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 43.30 โดยให้เหตุผลว่าไม่มีความรู้เรื่อง
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การทาบัญชี ร้อยละ 26.67 ไม่มเี วลา ร้อยละ 20.00 และยังไม่เห็นถึงความจาเป็น ร้อยละ 6.67 และเมื่อมีการเข้าไป
ให้ความรู้โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมแล้วนัน้ ผลลัพธ์หลังการอบรมในด้านต่าง ๆ ดีข้นึ แต่ทั้งนี้ จะเป็นความต่อเนื่องและ
ยั่งยืนได้นั้น ยังคงต้องให้ ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญ มีการกากับติดตาม เพื่อให้ แต่ละครัวเรือนเกิดความตระหนั ก
มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับและมีการทาบัญชีครัวเรือนอย่างสม่าเสมอต่อไป
3. ข้อเสนอแนะที่ส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกั บการจั ดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุ มชนหมู่ บ้ านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบกลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชุมชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเพิ่มเติมที่สาคัญ คือรู้ว่าการทาบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะ
ทาให้รู้ว่าครอบครัวมีรายรับรายจ่ายอย่างไรในแต่ละเดือนหรือปี มากที่สุด [7] เนื่องจากสมาชิกชุมชนฯ เคยได้รับการ
อบรมให้ความรู้มาบ้างแล้วจึงรับรู้ได้วา่ ถ้ามีการทาบัญชีรายรับรายจ่ายจะทาให้ทราบแหล่งที่ได้มากับแหล่งที่ใช้ไปของ
เงินในครัวเรือน ข้อคิดเห็นลาดับที่สอง คือการอยากให้มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือน เพราะ
ชาวบ้านจะได้รู้วธิ ีการเขียน และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการซักถามเพราะบางครั้งการแจกสมุดอย่างเดียวชาวบ้านก็
ไม่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่มีความรู้น้อย [6] การเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทาบัญชีที่ถูกต้องยังเป็นสิ่งที่ต้องการของ
ชุมชนฯ ลาดับที่สาม คือ ชุมชนรู้ว่าการรู้รายจ่ายจะทาให้เกิดความตระหนักที่จะต้องประหยัดและอดออมเพื่อการใช้
จ่ายในยามจาเป็นในอนาคตเพราะรายได้หลักมาจากการทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม [4] และลาดับที่สี่
คื อ ครอบครั ว จะต้ อ งพยายามหารายได้ เพิ่ ม จากช่อ งทางอื่ น ๆ นั้น คื อ การท าอาชี พ เสริ ม นอกเหนื อ จากการท า
การเกษตรอย่างเดียวเนื่องจากปัจจุบันต้นทุนในการผลิตสูงในขณะที่ราคาตลาดตกต่า [3] และลาดับที่ห้าคือต้องให้
ทุกคนในครอบครัวรู้เหมือนกันจึงจะช่วยกันประหยัด [2] นับว่าเป็นข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่สาคัญจากการศึกษา
ในครั้งนี้

ประโยชน์ท่ไี ด้จากการศึกษา
1. สมาชิกชุมชนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองกรด อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ ทุกครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือนอย่างถูกต้อง เกิดความตระหนักและเห็นถึง
ประโยชน์ของการทาบัญชีครัวเรือน เกิดการเรียนรู้และจัดทาเป็นประจาทุกเดือน
2. สมาชิกชุมชนของหมู่ บ้านสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการทาบัญชีครัวเรือน มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนทาง
การเงินของครอบครัว เพิ่มรายได้จากช่องทางอื่น ๆ และลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น ส่งผลให้ครัวเรือนและชุมชนหมูบ่ ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดเี กิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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การรับรู้คุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Perceived service quality and marketing mix that affecting the customer’s
loyalty of hotels in muang district, Nakhonsawan province
กฤษณะ ดาราเรือง1* สิทธิพร เขาอุ่น1 เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์1 และ วันเกษม สุขะพิบูลย์1
Kritsana Dararuang1*, Sittiporn Kao-un1, Chaowarit Chongketkorn1 and Wankasem Sukapiboon1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของ
ผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสม
การตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และ 3) ศึกษาตัวแปรสาคัญของ
คุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 385 คน โดยการสุ่ม
อย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน
และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการ ส่วนประสม
การตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับสูง 2) คุณภาพการ
ให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 3) มีตัวแปรส าคั ญ 11 ตั วแปรที่ ส่งผลต่อความจงรักภัก ดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ โดยทั้ง 11 ตัวแปรนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทานายตัวแปรตามคือ ความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการ ได้ร้อยละ 48.20 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
คาสาคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ส่วนประสมการตลาด ความภักดี
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study service quality, marketing mix and customer’s loyalty of
hotels in Muang District, Nakhonsawan Province; 2) study the relationship among service quality, marketing mix and
customer’ s loyalty of hotels in Muang District, Nakhonsawan Province; and 3) study important variables of service
quality and marketing mix that effect to customer’ s loyalty of hotels in Muang District, Nakhonsawan Province. The
samples was customer’ hotels in Muang District, Nakhonsawan Province, responded by 385 people. The following
statistics were: means, standard deviation, pearson correlation coefficient and stepwise-multiple regression correlation
coefficient. It was found, from the research findings, that 1) Service quality, marketing mix and customer’ s loyalty of
hotels in Muang District, Nakhonsawan Province were at a high level; 2) Service quality, marketing mix and customer’
s loyalty were correlation with a statistically significance level of .05; and 3) Eleven major variables are effecting to
customer’ s loyalty of hotels in Muang District, Nakhonsawan Province, with can explain variable or predict 48.20% of
an dependent variable (customer’ s loyalty) with significant level of .01
Keywords: Service quality, Marketing mix, Loyalty

บทนา
ธุ รกิ จการโรงแรมและการท่ องเที่ ยวเป็ นอุ ตสาหกรรมภาคบริ การที่ มี บทบาทและมี ความส าคั ญ ต่ อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2559 ว่ามี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยขยายตัวร้อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา และนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวร้อยละ 6.49 เมื่อเปรียบเที ยบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ในปี
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 2.51 ล้านล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาท
ในขณะที่ องค์ การการท่ องเที่ ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) คาดว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2563
การท่ องเที่ ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยจะขยายตั วเฉลี่ ยร้อยละ 3.8 ต่ อปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬายังมุง่ เน้นพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภาพ (Medical & Wellness) การจัดงานแต่ งงาน (Wedding & Romance) การท่ องเที่ ยวทางน้า (Maritime Tourism)
และการท่ อ งเที่ ยวเชื่ อ มโยง (Aasen Connect) ทั้ งทางบก ทางเรื อ และทางเครื่ อ งบิ น โดยคาดว่ าประเทศไทยจะมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (สานักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)
จากรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่าง มกราคม – สิงหาคม 2560 พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเดินทางมายังประเทศไทย 23,545,093 คน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 1,196,567.74 ล้านบาท โดย
ดัชนีนักท่ องเที่ยว ณ เดือนสิงหาคม เท่ากับ 153.05 เพิ่มขึ้น 1.67 จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งดัชนีนักท่องเที่ ยวตลาดหลักที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง และ สิงคโปร์ สาหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ณ เดือน กรกฎาคม 2560 จานวน 12.33 ล้านคน/ครั้ง ก่ อให้ เกิ ดรายได้ จากการท่องเที่ยว 76,937.40 ล้ านบาท โดยมี
กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญทั้งในด้านจานวนและรายได้ คือ มีจานวนผู้มาเยือนชาวไทย 3,280,762 คนครั้ ง รองลงมาได้ แก่ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ 2,047,618 คน-ครั้ ง ภาคตะวั นตก 1,789,281 คน-ครั้ ง ภาคกลาง
1,697,505 คน-ครั้ง ภาคใต้ 1,435,499 คน-ครั้ง ภาคเหนือ 1,077,226 คน-ครั้ง และภาคตะวันออก 999,318 คน-ครั้ง
สาหรับรายได้จากผู้มาเยือนชาวไทย กรุงเทพฯ มีรายได้สูงสุด 34,753.63 ล้านบาท รองลงมาคือภาคใต้ 12,213.41 ล้านบาท
ภาคตะวันออก 7,632.69 ล้านบาท ภาคเหนือ 7,266.28 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,097.40 ล้ านบาท ภาค
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ตะวันตก 5,287.25 ล้านบาท และภาคกลาง 3,686.74 ล้านบาท สาหรับอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทย 64.36
% เพิ่ มขึ้น 1.62% เพิ่ มขึ้นเทื่ อเที ยบกั บระยะเวลาเดี ยวกั นกั บปี 2559 (กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา, 2560) ทั้ งนี้
จากรายงานอัตราการเข้าพักของสถานพักแรมในประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2559 พบว่า สถานพักแรมในประเทศไทย
มี อั ตราการเข้ าพั กเฉลี่ ยร้ อยละ 69.37 เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 1.58 โดยภู มิ ภาคที่ มี อั ตราการเข้ าพั กสู งสุ ด คื อ กรุ งเทพ ฯ
(ร้ อยละ 80.12) รองลงมาคื อ ภาคตะวั นตก (ร้ อยละ73.34) ส่ วนภู มิ ภาคที่ มี อั ตราการเข้ าพั กสู งสุ ด คื อ กรุ งเทพ ฯ
(ร้อยละ 80.12) ส่วนภาคเหนือมีอัตราการเข้าพักร้อยละ 62.55 (สานักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)
จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือที่นักเดินทางและนักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านจังหวัด
นครสวรรค์ อีกทั้ง ยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเป็นจุดกาเนิดของแม่น้า
เจ้าพระยา ตลอดจนมีบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่มพี ้ืนที่ถึง 224 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจากรายงานสภาพเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ภาคธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 497 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 735 ล้านบาท (สานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ , 2560) นอกจากนี้ จั งหวั ดนครสวรรค์ เป็ น จั งหวั ดในภาคเหนื อ ตอนล่ าง 2
ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์ และ อุทัยธานี ถือเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่นาเจ้าพระยา
ตอนกลาง ที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยในปี 2559 กรมการท่องเที่ยว
ร่วมกับ เทศบาลนครสวรรค์ ดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลั กษณ์ต้นแม่น้าเจ้าพระยา ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพั ฒนาเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวแห่งใหม่ โดยแหล่งท่ องเที่ยวดั งกล่าวจะเป็นสัญลั กษณ์ (Landmark)
ที่สาคัญของเมือง และเป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้ นที่ โดยกาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ 4 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Gen Y ด้วยโครงการ "ท้าเที่ยวข้ามภาค" เป็นการ
ท่องเที่ยวของคนรุ่นอายุ 17 - 35 ปี ที่จะชวน Gen Y ของนครสวรรค์ ออกมาท่องเที่ยว ทากิจกรรม และเชิญชวนให้ผู้อ่ืนมา
เที่ยวนครสวรรค์ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีทั้ง ออนไลน์ ออฟไลน์ หรือเป็นการจัดทา Short Film 2) กลุ่มสตรี ในโครงการ "ผู้หญิง
ท่อง...เที่ยวนครสวรรค์ " โดยนาเสนอว่า นครสวรรค์เป็นเมืองน่ารัก สงบ ผู้หญิงมาเที่ยวกันเอง มาเที่ยวเป็นกลุ่ม ทากิจกรรม
กับชุมชน หรือ ไหว้พระ 3) กลุ่มผู้สูงวัย (Silver Age) ในโครงการ “เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวสี่แคว แลสระหลวง” ซึ่งจะชวนผู้สูงวัย
มาเที่ยวแหล่งชุมชนและไหว้พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร 4) กลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรม “ปั่นสบาย ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับพันธมิตรและชุมชน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนโดย กาหนดเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 10% โดยปี 2559 นครสวรรค์ มีผู้เยี่ยมเยือนรวม
ทั้งสิน้ 1,848,850 คน มีรายได้เข้าจังหวัดประมาณ 3,385,000,000 บาท (sanook news, 2560)
ธุ รกิ จโรงแรมในจั งหวั ดนครสวรรค์ จึ งมี ความส าคั ญ ในการให้ บริ การด้ านที่ พั กแก่ นั กเดิ นทาง ผู้ มาเยื อน
ตลอดจนนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครสวรรค์แยกตามสาขา
การผลิต โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างปี 2552 - 2557 พบว่า สาขาการ
ผลิตภาคนอกการเกษตร คือ โรงแรมและภัตตาคาร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ระหว่าง 409 -492 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่า
ทกสาขาการผลิต ดังนั้น หากมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยสาคัญในการพัฒนาความสามารถสร้างความประทับใจและความ
พึงพอใจก็จะส่งผลต่อการใช้บริการซ้าหรือการบอกต่อของผู้ใช้บริการอันจะนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานของ
ธุรกิจบริการด้านโรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์
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ดังนั้น ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านโรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกั บการท่องเที่ยว ในการน าข้ อมู ลจากผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนาการ
ดาเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะส่ งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการและเป็นการสร้างขีด
ความสามารถและความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในระยาวต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการ
โรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
3. เพื่อศึกษาตัวแปรสาคัญของคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สมมุติฐาน
1. คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร ส่ วนประสมการตลาด และความภั ก ดี ข องผู้ ใช้บ ริก ารโรงแรมในอ าเภอเมือ ง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับสูง
2. คุ ณ ภาพการให้ บริก าร ส่ วนประสมการตลาด และความภั ก ดี ข องผู้ ใช้บริก ารโรงแรมในอาเภอเมือ ง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ตัวแปรคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ใช้ในการศึกษาเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ
คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่สามารถรับรู้ได้จากผู้ให้บริการ
ทั้งนี้ Kotler (1991) กล่าวว่า กระบวนการให้บริการอาจเกิดขึน้ ควบคู่กับการจาหน่ายสินค้าหรือไม่ก็ได้ซึ่งผู้ใช้บริการจะ
ประเมินคุณภาพการให้บริการจากการเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่างบริการที่คาดหวังไว้กับบริการตาม
ความรับรู้ที่มีซึ่งผลลัพ ธ์ของบริก ารที่มีคุณ ภาพจะสอดคล้ องกับความคาดหวังที่ มีของผู้ใช้บริการ Parasuraman,
Zeithaml และ Berry (1985) อธิ บ ายถึ ง ความคาดหวั ง ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารว่ า เกิ ด จาก 1) ความต้ อ งการส่ ว นบุ ค คล
2) การบอกเล่ า หรื อ การบอกกล่ า วต่ อ กั น 3) ประสบการณ์ จ ากการรั บ บริ ก ารที่ ผ่ า นมา และ 4) การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์จากผู้ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1988) ได้พัฒ นาตัวแบบ
การวัดคุณ ภาพการบริการ (Service Quality) ซึ่งพัฒนาจากแนวคิด (Concept) ระเบียบวิธี (Methodologies) และข้อ
ค้ น พบ (Finding) โดยการศึก ษาวิจั ย ในกลุ่ ม ผู้ บ ริโภคจากบริก ารต่าง ๆ ซึ่ งตั วแบบการวัด คุ ณ ภาพบริก ารมีช่ือ ว่า
SERVQUAL ประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ความน่าเชื่อถือของบริการ 3) การตอบสนองความ
ต้องการ 4) การให้ความมั่นใจ และ 5) การเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ
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แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ความสาเร็จขององค์ก ารขึ้นอยู่กับขี ด ความสามารถทางการตลาดที่สามารถส่ งมอบให้ แก่ผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการดังนั้นแนวความคิดด้านการตลาด (Marketing Concept) จึงเป็นกุญแจสาคัญที่จะไขไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ขององค์การซึ่งเกิดจากการศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและ
พั ฒ นาส่ ว นประสมการตลาดที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการหรื อ การสร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
(Subphonkulanan, 2015) การวางแผนการตลาดแบบ 4P’ s ถื อ เป็ น พื้ น ฐานส่ ว นประสมการตลาดแบบดั่ ง เดิ ม
(Traditional Marketing Mix) และเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการบริ ห ารตลาด Kotler และ Armstrong (2010) อธิ บ ายว่ า
ส่วนประสมการตลาดเป็นเทคนิคในการควบคุมตลาดเป้าหมายหรือผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจ โดยส่วนประสม
การตลาด 7P’s ประกอบด้ ว ย 1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รือ บริ ก าร 2) ราคา 3) สถานที่ ให้ บ ริ ก ารหรือ การส่ งมอบบริ ก าร
4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลผู้ให้บริการ 6) กายภาพและการนาเสนอ และ 7) กระบวนการให้บริการ
แนวคิดและทฤษฎีความภักดีของผู้ใช้บริการ
สิ่งที่มีความสาคัญในการดาเนินธุรกิจ คือ ความภักดีของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนื่องจากความภักดีของลูกค้า
คือความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการที่มีผลต่ อการซื้อซ้าหรือการใช้บริการอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องในอนาคต ความภักดีเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและมีความผันแปรหรือแปรเปลี่ยนไปตามความสามารถของผู้
ให้บริก ารในการรัก ษาคุณ ภาพการให้ บริการที่ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้ใช้บริก าร ( Oliver, 1997; Skogland and
Siguaw, 2004) แนวความคิด ด้า นความภั ก ดี ข องลู ก ค้ าได้รับ ความสนใจในการศึ ก ษาและมี ก ารพั ฒ นาตัวแบบ
เครื่องมือสาหรับการวัดความภักดีของลูกค้าโดยเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การซื้อซ้า การแนะนาบอกต่อในเชิงบวก ความอ่อนไหว
ต่อราคา การร้องเรียน และการให้คาแนะนาของลูกค้าให้องค์การ 2) ด้านทัศนคติเชิงบวก ได้แก่ การสร้างให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจอันจะทาให้เกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ สาหรับตัวแบบเครื่องมือการวัดความภัคดีของ
ลูกค้ าด้านบริก ารที่ ได้ รับการยอมรับจากนั กวิชาการในวงกว้างถู กพั ฒ นาและน าเสนอโดย Zeithaml, Berry, และ
Parasuraman, (1996) โดยนาเสนอการวัดความภักดีต่อการบริการจากพฤติกรรมของผู้บริโภคใน 4 มิติ ประกอบด้วย
1) พฤติกรรมการบอกต่อ 2) ความตัง้ ใจที่จะซื้อ 3) ความอ่อนไหวด้านราคา และ 4) พฤติกรรมการร้องเรียน

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ 1) คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ผู้ วิจั ย ใช้ ท ฤษฎี คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ Parasuraman,
Zeithaml และ Berry (1988) ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือของบริการ การตอบสนอง
ความต้องการ การให้ความมั่นใจ และการเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ และ 2) ส่วนประสมการตลาด ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีส่วน
ประสมการตลาดของ Kotler และ Armstrong (2010) ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณ ฑ์หรือบริ การ 2) ราคา 3) สถานที่
ให้บริการหรือการส่งมอบบริการ 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลผู้ให้บริการ 6) กายภาพและการนาเสนอ และ
7) กระบวนการให้บริการ
ตัวแปรตาม คือ ความภักดีของผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีความภักดีของผู้ใช้บริการของ Zeithaml, Berry
และ Parasuraman (1996) ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการบอกต่อ 2) ความตั้งใจที่จะซื้อ 3) ความอ่อนไหวด้านราคา
และ 4) พฤติกรรมการร้องเรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณภาพการให้บริการ
ความเป็นรูปธรรมของบริการ
ความน่าเชื่อถือของบริการ
การตอบสนองความต้องการ
การให้ความมัน่ ใจ
การเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ

ความจงรักภักดีของลูกค้า
พฤติกรรมการบอกต่อ
ความตั้งใจที่จะซือ้
ความอ่อนไหวด้านราคา
พฤติกรรมการร้องเรียน

ส่วนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
สถานที่ให้บริการหรือการส่งมอบบริการ
การส่งเสริมการตลาด
บุคคลผูใ้ ห้บริการ
กายภาพและการนาเสนอ
กระบวนการให้บริการ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจและเชิงพรรณนา (Survey and Descriptive Research) โดยมุ่งศึกษา
สภาพ ความสัมพันธ์ และตัวแปรสาคัญของคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่ม ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 385 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปการกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรของ เคร็จซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 ซึ่งสามารถแทนจานวนประชากรได้ 100,000 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับคะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง (Validity)
โดยผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Item Objective Congruence: IOC) โดยผลการตรวจสอบได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า ง 0.80-1.00 และ
ดาเนิน การตรวจสอบความเที่ย ง (Reliability) โดยน าไปลองใช้ (Try out) กั บกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ไม่ใช่ก ลุ่ม ตัวอย่างจริง
จานวน 30คน และนาข้อมูลมาคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงแบบอัลฟ่า (Alpha-relyability Cofficient) เท่ากับ .932
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation) และการวิเคราะห์ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise-Multiple Regression Correlation Coefficient)
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า คุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ (xˉ =4.31) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการให้
ความมั่นใจ (xˉ =4.22) สาหรับส่วนประสมการตลาดในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรผู้ให้บริการ (xˉ =4.30) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ กระบวนการ (xˉ =4.22) ในส่วนความ
ภักดีของผู้ใช้บริการในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรม
การร้องเรียน (xˉ =4.29) ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ พฤติกรรมการบอกต่อ (xˉ =4.16) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของ
ผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ตัวแปร
S.D. แปลความหมาย
X
SQT คุณภาพการให้บริการ
4.26
.314
สูง
SQT1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
4.26
.423
สูง
SQT2 ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ
4.26
.435
สูง
SQT3 ด้านการตอบสนองความต้องการ
4.26
.455
สูง
SQT4 ด้านการให้ความมั่นใจ
4.22
.501
สูง
SQT5 ด้านการเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ
4.31
.394
สูง
MKT ส่วนประสมการตลาด
4.26
.284
สูง
MKT1 ด้านผลิตภัณฑ์
4.28
.378
สูง
MKT2 ด้านราคา
4.23
.456
สูง
MKT3 ด้านสถานที่ให้บริการหรือการส่งมอบบริการ
4.29
.449
สูง
MKT4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.28
.452
สูง
MKT5 ด้านบุคคลผู้ให้บริการ
4.30
.497
สูง
MKT6 ด้านกายภาพและการนาเสนอ
4.20
.360
สูง
4.22
.408
สูง
MKT7 ด้านกระบวนการให้บริการ
LYT ความภักดีของผู้ใช้บริการ
LYT1 ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ
LYT2 ด้านความตัง้ ใจที่จะซือ้
LYT3 ด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา
LYT4 ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน

4.24
4.19
4.25
4.22
4.29

.315
.448
.399
.426
.469

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการ
โรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ตัวแปรคุ ณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถื อของ
บริ การ (SQT2) กั บ ความภั กดี ของผู้ ใช้บริ การ ด้ านพฤติ กรรมการร้ องเรี ยน (LYT4) มี ความสั มพั นธ์ กั นสู งสุ ดโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพั นธ์เท่ากับ .229 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด
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ด้านกระบวนการให้บริการ (MKT7) กับ ความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (LYT2) มีความสัมพันธ์กัน
สูงสุดโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .448 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ กับความภักดีของผู้ใช้บริการ
SQT1
SQT2
SQT3
SQT4
SQT5
LYT1
LYT2
LYT3
SQT1
1
SQT2
.388**
1
SQT3
.420** .479**
1
SQT4
.266** .383** .496**
1
SQT5
.338** .297** .318** .407**
1
LYT1
.163** .157** .199** .152** .194**
1
LYT2
.099
.150** .186**
.080
.017
.330**
1
LYT3
.111*
.173**
.094
.111*
.103
.401** .379**
1
LYT4
.048
.229** .133* .159** .207** .289** .343** .429**
หมายเหตุ: n = 385, **p<0.01; *p<0.05

LYT4

1

ตารางที่ 3 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด กับความภักดีของผู้ใช้บริการ
MKT1 MKT2 MKT3 MKT4 MKT5 MKT6 MKT7
LYT1 LYT2 LYT3 LYT4
MKT1 1
MKT3 .386** 1
MKT4 .407** .443** 1
MKT5 .340** .308** .297** 1
MKT6 .322** .383** .465** .446** 1
MKT7 .246** .204** .244** .348** .336** 1
MKT2 .228** .307** .269** .257** .384** .492** 1
LYT1 .280** .195** .295** .224** .184** .294** .358** 1
LYT2 .175** .155** .213** .276** .188** .315** .448** .330** 1
LYT3 .203** .231** .166** .237** .159** .333** .434** .401** .379** 1
LYT4 .211** .184** .270** .358** .205** .289** .284** .289** .343** .429** 1
หมายเหตุ: n = 385, **p<0.01; *p<0.05
3. ผลการศึกษาตัวแปรสาคัญของคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้ ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จั งหวั ดนครสวรรค์ พบว่า มีตั วแปรส าคั ญ 11 ตั วแปรที่ ส่ งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าที่เข้าใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากตัวแปรทั้งหมด 48 ตัวแปร
ประกอบด้วย 1) โรงแรมมีช่ือเสียงและน่าเชื่อถือ 2) ความชัดเจนในการอธิบายและแนะนาขั้นตอนการให้บริการ 3) บริการ
ด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง 4) มีบริการอินเตอร์เน็ต WIFI ฟรี 5) บริการอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วและถูกต้อง
6) ทุกขั้นตอนในการให้บริการมีการบอกกล่าวอย่างชัดเจน 7) การจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมมีความสะดวก 8) มี
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การประชาสัมพันธ์ผานสื่อต่างๆ 9) สามารถรับรู้ถึงปัญหาของผู้ใช้ อย่างถูกต้อง 10) มีโปรโมชั่นสาหรับลูกค้าที่มาเข้าใช้
บริการโรงแรม และ 11) ผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ โดยทั้ง 11 ตัวแปรนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือ
ทานายตัวแปรตามคือ ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ได้ร้อยละ 48.2 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงตั วแปรส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่อ ความภั ก ดี ของผู้ ใช้บริ ก ารโรงแรมในอ าเภอเมื องนครสวรรค์ จั งหวั ด
นครสวรรค์
ลาดับ
รายการ
B Std.Error Beta
t
P-value
ที่
1 F1 โรงแรมมีช่อื เสียงและน่าเชื่อถือ
.131
.271
.246 5.821**
.000
2 L3 ความชัดเจนในการอธิบายและแนะนาขั้นตอน .085
.247
.167 3.830**
.000
การให้บริการ
3 L4 บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง .073
.251
.162 3.707**
.000
4 K4 มีบริการอินเตอร์เน็ต WIFI ฟรี
.065
.287
.144 3.233**
.001
5 L1 บริการอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วและถูกต้อง
.078
.234
.140 3.099**
.002
6 L2 ทุกขั้นตอนในการให้บริการมีการบอกกล่าว
.069
.258
.133 3.005**
.003
อย่างชัดเจน
7 H2 การจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมมีความ .068
.238
.131 3.235**
.001
สะดวก
8 I2 มีการประชาสัมพันธ์ผานสื่อต่างๆ
.063
.232
.128 2.973**
.003
9 B2 สามารถรับรู้ถึงปัญหาของผูใ้ ช้อย่างถูกต้อง
.058
.235
.127 3.128**
.002
10 I1 มีโปรโมชั่นสาหรับลูกค้าที่มาเข้าใช้บริการ
.060
.242
.117 2.687**
.008
11 E2 ผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ
-.046
.230
-.101 -2.407**
.017
Constant = 1.235, R= .694 , R²= .482, R²Adj = .465, S.E.est = .230 , F = 28.611

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากการศึกษาคุ ณ ภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดี ของผู้ใช้บริการโรงแรมใน
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงทั้ง 3 ปัจจัย ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละปัจจัยยังพบว่าด้านการเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านพฤติกรรมการร้องเรียนอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยครัง้ นี้สามารถสะท้อนถึง
ทั ศนะของผู้ ใช้บริ ก ารที่ มี ต่ อ โรงแรมในอ าเภอเมื อ งนครสวรรค์ จั งหวั ดนครสวรรค์ ดั งนั้ น ผู้ ประกอบการควรให้
ความสาคัญ และพิจารณาแนวทางการดาเนินงานที่มงุ่ เน้นและรักษาระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรม ตลอดจน
การนาหลักส่วนประสมการตลาดมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนด
กลยุทธ์ด้านราคา การพัฒนากระบวนการให้บริการ และการพัฒนาทางกายภาพของโรงแรม เนื่องจากผลการวิจัย
พบว่าทั้ง 3 ด้านนี้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ ในส่วนความภักดีของผู้ใช้บริการ ถึงแม้ว่าผลของการวิจัยที่พบว่าใน
ภาพรวมจะอยู่ในระดับสูงแต่พฤติกรรมการบอกต่อของผู้ใช้บริการยังคงมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้บริการยังมีทัศนคติบางประเด็นที่สง่ ผลต่อความประทับใจในการใช้บริการของโรงแรม และอาจส่งผลต่อการแนะนา
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หรือบอกต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อการใช้บริการในอนาคต ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงการดาเนินงานของโรงแรมที่
สามารถสร้างความประทับใจบนพื้นฐานของคุณภาพที่ผู้ใช้บริการได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชัย อนุฤทธ์,
อนิรุทธิ์ ผงคลี และอารียรัตน์ ปานศุภวัชร (2558) ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการบริการกับ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้บริหารแผนกต้อนรับส่วนหน้าธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลของการ
วิจัยพบว่า ความสามารถในการบริการด้านความสะดวกจากการให้ริการ ด้านบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ด้านการ
ให้บริการทุกระดับอย่างเท่าเทียม มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานโดยรวม นอกจากนนี้ผลของการ
ศึกษาวิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพการให้บริการซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์การดาเนินงานโดยตรงต่อการ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิมพล นาเมืองรักษ์ (2557) ที่ศึกษาคุณภาพการให้บริการและความภักดีของลูกค้า
ธนาคารสงเคราะห์สาขาปทุมธานี โดยพบว่า คุณภาพการให้บริการกับความภักดีของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทั้งในส่วนของความพร้อมในการ
ให้บริการ การฝึกอบรมและพัฒนาการให้บริการ และการสื่อสารการตลาดเพื่อนาไปสู่การสร้างความภักดีของลูกค้า
2. จากการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการ
โรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ตัวแปรคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือของบริการ
กับ ความภักดีของผู้ใช้บริการด้านพฤติกรรมการร้องเรียน และตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ
กับ ความภักดีของผู้ใช้บริการด้านความตั้งใจที่จะซื้อ มีความสัมพันธ์กันสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมติ ฐานของการวิจั ยที่ ตั้งไว้ แสดงให้ เห็ นว่าความน่ าเชื่อถื อในบริ การของโรงแรมมี ความสั มพั นธ์ กั บการ
ร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญต่อการให้ บริการที่ตรงตามความต้องการ เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่ให้กับลูกค้า ตลอดจนการสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในการรับบริการได้อย่างถูกต้องและตรงตามความ
ต้องการ นอกจากนี้ จากผลการวิจั ยที่ พบว่าการดาเนินงานด้ านกระบวนการมีความสั มพั นธ์กั บความภั กดี ของลู กค้ า
โดยเฉพาะด้ านความตั้งใจซื้ อ ยั งแสดงให้ เห็ นว่าการให้ ความส าคั ญกั บกระบวนการให้ บริการมี ความสั มพั นธ์กั บการ
ตัดสินใจซื้อของผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับกระบวนการให้บริการของโรงแรมทั้งในด้านความ
รวดเร็วในบริการ ขั้นตอนในการให้บริการ ตลอดจนการให้ความสาคัญกับลาดับก่อนหลังในการให้บริการเพื่อนาไปสู่การ
สร้างความภักดีของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา สร้อยสิงห์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยความคาดหวังและการ
รับรู้ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับการสร้างความเป็นรูปธรรมของการบริการ การพัฒนาความน่าเชื่อถือไว้วางใจใน
บริการโดยมีการจัดพนักงานให้บริการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่รวดเร็วตาม
ความคาดหวัง การรับฟังปัญหาและช่วยแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับ จติกา คุ้มเรือน (2559) ที่ศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
เมืองพัทยา โดยพบว่า อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4
ดาว ด้านคุณค่าที่ได้รับประกอบด้วย ด้านความสะดวก การติดต่อสื่อสาร และความสบาย ในส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วยด้านต้นทุน ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. จากการศึกษาตัวแปรสาคัญของคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผู้ ใช้บริก ารโรงแรมในอ าเภอเมือ งนครสวรรค์ จั งหวัด นครสวรรค์ พบว่า มีตั วแปรส าคั ญ จานวน 11 ตั วแปร
ซึ่งประกอบด้วย 1) โรงแรมมีช่ือเสียงและน่าเชื่อถือ 2) ความชัดเจนในการอธิบายและแนะนาขั้นตอนการให้บริการ
3) บริ ก ารด้ วยความเสมอภาคตามล าดั บ ก่ อ น-หลั ง 4) มี บริ ก ารอิ น เตอร์เน็ ต WIFI ฟรี 5) บริ ก ารอย่า งรวดเร็ ว
คล่องแคล่วและถูกต้อง 6) ทุกขั้นตอนในการให้บริการมีการบอกกล่าวอย่างชัดเจน 7) การจองห้องพักโดยตรงกับทาง
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โรงแรมมี ค วามสะดวก 8) มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ านสื่ อ ต่ าง ๆ 9) สามารถรั บ รู้ ถึ งปั ญ หาของผู้ ใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
10) มีโปรโมชั่นสาหรับลูกค้าที่มาเข้าใช้บริการโรงแรม และ 11) ผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ เป็นตาแปร
สาคัญที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ของ Abdulnabi Al-Debi (2014) พบว่ า ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารมี ผ ลกระทบต่ อ ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ สู งขึ้ น ของธุ รกิ จ โรงแรม และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Aaker (1991), Kotler and
Armstrong (2010) ที่กล่าวว่า ความภักดีของผู้ใช้บริการเกิดจากปัจจัยด้านคุณ ภาพการให้บริการ และส่ว นประสม
การตลาดที่ผู้ใช้บริการได้รับ

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการควรกาหนดแผนการดาเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อการสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ใช้บริการโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถในการสื่อสารการตอบข้อซักถามหรือปัญหาแก่
ผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจหรือคลายข้อสงสัยต่างๆได้อย่างมั่นใจ รอมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ และกริยามารยาท
ตลอดจนการให้บริการที่เหนือความคาดหวัง
2. ผู้ ป ระกอบการควรพิ จ าณาการกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดโดยเฉพาะการก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้ า นราคา
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการพัฒนาทางกายภาพของโรงแรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในการดาเนินงาน
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ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลือง
แบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
The consumer perceptions of marketing mix of Soymilk Boxes in amphoe
muang Nakhon sawan district, Nakhon Sawan province
ชมปณัสกาญน์ ศุภวงค์ธนากานต์1* จารุวรรณ กมลสินธุ์2 และ ภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์3
Chompanadkarn Suparwongtanakarn1*, Charuwan kamolsin2 and Phattarapong Laophairot3
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจ จัยส่วนประสมทาง
การตลาดของนมถั่ ว เหลื อ งแบบกล่ อ งของผู้ บ ริ โ ภคในเขตอ าเภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ 2)เพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลือง
แบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อนมถั่ว
เหลืองเพื่อบริโภคเองหรือให้ผู้อ่ืนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 400 คนโดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก
ผลการวิจั ย พบว่า 1) ผู้ บ ริโภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ส่ วนประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา
ด้านสถานที่จัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับสูง 2) ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มตี ่อส่วนประสม
ทางการตลาดเมื่อจาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ นมถั่วเหลืองแบบกล่องเพื่อบริโภคเองมากที่สุดและเลือกยี่หอ้ แลคตาซอย
ในระดับมาก โดยประโยชน์ของนมถั่วเหลืองเพื่อบรรเทาความหิว ได้รับอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด (พ่อแม่ พี่นอ้ ง บุตร)
ความถี่ ในการบริ โภคคื อ บริ โภคเป็ น ประจ าทุ ก วั น โดยเลื อ กซื้ อ จากร้ า นค้ า ใกล้ บ้ า น และปริ ม าณในการบริ โภค
ขนาดกลาง (190-500 มล) ค่าใช้จ่ายในการซื้อมีราคาต่ากว่า 25 บาท อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, นมถั่วเหลืองแบบกล่อง
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Abstract
The objective of this research is 1) To study of consumers' perceptions of marketing mix of soymilk in
boxes in Amphoe Muang Nakhon Sawan district, Nakhon Sawan Province 2) To compare consumers' perceptions
of personal factors on the marketing mix of soymilk in boxes in Amphoe Muang Nakhon Sawan district, Nakhon
Sawan Province. The sample was a consumer who had purchased soymilk for self-consumption or for others
during the past 6 months, in Amphoe Muang Nakhon Sawan district, Nakhon Sawan Province.400 people by
convenient random method.
Research result 1) Consumers comment on market mix for price products. Place and Promotion are high.
2) Consumer comment on marketing mix was classified by Age Education Income and Occupation were
significantly different at the .05 level. 3) Consumers have the habit of buying soybean milk in boxes for their
own consumption and choose the Lactasoy brand in a very high level. By the benefits of soy milk to relieve
hunger. Influenced by close relatives (parents, siblings, children) Frequency of consumption is consumed on a
daily basis by buying from nearby stores. Choose medium size (190-500 ml). The cost of buying is lower than
25 baht, the highest level
Keywords: Marketing mix, Soymilk boxes

บทนา
ในปั จ จุ บั น การบริโภคนมถั่ วเหลือ งของคนส่ ว นใหญ่ ที่ดู แ ลสุ ข ภาพมีเพิ่ ม มากขึ้น และมีส ภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิมทั้งในด้านการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตเมืองที่มีความเร่งรีบตลอดเวลาโดยเฉพาะหนุ่มสาว
ออฟฟิศ ที่ตอ้ งทางานหนักและมีเวลาน้อย ผู้สูงอายุที่เบื่ออาหารและเด็กที่ต้องการสารอาหาร ที่ครบถ้วนในแต่ละวัน
ประกอบกับภาครัฐหันมารณรงค์อย่างจริงจังกับการให้ความรู้ต่อการบริโภคอาหารในการรับประทานอาหารอย่างถูก
ลักษณะและมีประโยชน์แก่ร่างกาย จึงเน้นความสาคัญและใส่ใจในการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น นมถั่ว
เหลืองพร้อมดื่มแบบกล่องจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีไม่วา่ จะเป็น
ด้านความสะดวกในการพกพา ด้านคุณประโยชน์ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย สามารถแทนอาหารหลักได้บางมือ้ และ
อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้ที่มรี ะบบย่อยอาหารเสื่อม ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้แพ้นมวัว ผู้ที่มอี ายุมากขึ้นจะลด
การบริโภคนมวัวและหันมาบริโภคนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มแบบกล่องแทน
ด้วยเหตุน้ีเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองแบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อที่ผู้ประกอบการในธุรกิจนมถั่วเหลืองใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริโภคให้เหมาะสม โดยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของผู้บริโภคที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลือ งแบบกล่องของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบัน
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาดและบริโภคนมยูเอชที

การทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลายเป็นหลักการพื้นฐานที่นักการตลาดนิยมใช้จนถึงปัจจุบันส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบไปด้วย 4 ประการคือ(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556: 22-25)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการตอบสนองความ
ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เสนอขายมี ตั ว ตน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกอบด้ ว ยสิ น ค้ า บริ ก าร และความคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2.ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณ ฑ์ในรูปตัวเงิน อันเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสูงกว่าหรือเหมะสมกับราคา ลูกค้าก็
จะตัดสินใจซื้อ
3. การจั ด จ าหน่าย (Place) หมายถึ ง โครงสร้า งของช่อ งทางซึ่ ง ประกอบด้ วยสถาบั น และกิ จ กรรมการ
เคลื่อนย้ายผลิตภั ณ ฑ์ไปยังตลาด โดยสถาบั นที่น าผลิตภั ณ ฑ์ออกสู่ตลาดเป้ าหมายก็คื อ สถาบั นการตลาด ส่ วน
กิจกรรมในการกระจายสินค้าประกอบด้วยการขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง สามารถแบ่ง
องค์ประกอบของการจัดจาหน่ายออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางผลิตภัณฑ์หรือกรรมสิทธิ์ของ
ผลิตภัณ ฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด โดยเริ่มต้นจากแหล่งผลิต ผ่านผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อ ดังนั้นในระบบช่องทางการจัด
จาหน่าย จึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง และผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายสินค้าจึงประกอบด้วย การขนส่ง (Transportation)
การเก็บรักษาและการคลังสินค้า (Storage and Warehousing) และการบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทาการตลาดโดยตรง (Personal
Selling) หรือใช้ส่ือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร (Non-personal Selling) การส่งเสริมการตลาดสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 6 ประการใหญ่ ๆ ดังนี้
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4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการเสนอข่าวสารของผลิตภัณฑ์บุคคล หรือองค์กร โดยสร้างสรรค์
งานโฆษณา และโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ สื่อเคลื่อนที่ต่าง ๆ และป้ายโฆษณา เป็นต้น
โดยมีคา่ ใช้จ่ายการใช้ส่อื ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ (Sponsor)
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการแจ้งข่าวสารและจูงใจการตลาดเพื่อขายแบบ
ซึ่งหน้า (Face-to-Face Selling) โดยใช้บุคคล ซึ่งมีงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยการส่งเสริมการตลาด
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
4.3.1 การส่งเสริมการขายมุง่ ที่ผู้บริโภค (Consumer Promotion)
4.3.2 การส่งเสริมการขายมุง่ ที่คนกลาง (Trade Promotion)
4.3.3 การส่งเสริมการขายมุง่ ที่พนักงาน (Sales force Promotion)
4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
โดยผ่านสื่อ
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการตัดสินใจได้ทันที
4.6 การส่งเสริมการขายโดยใช้กิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) หรือการตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง
การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษที่อยู่ในความสนใจของผู้คน หรือสร้างกิจกรรมทาง
การตลาดให้ เป็น เหตุ การณ์ พิเศษ เพื่อ เป็ นการกระตุ้น ให้ กลุ่ มเป้ าหมายเกิ ดความสนใจเข้ามาร่วมกิ จกรรมและมี
ประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ เช่น การจัดแสดง การแข่งขัน การเฉลิมฉลอง การสัมมนา การประกวด เป็นต้น
หลักการที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด ที่เรียกว่า 6Ws 1H ที่ต้องพิจารณาลักษณะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกั บตลาดเพื่อให้ ได้ในสิ่งที่ ต้องการทราบ 7 ประการหรือ ที่เรียกว่า 7Osดังต่อ ไปนี้ (ฉั ตยาพร เสมอใจ
,2556:52-54)
1. ตลาดเป้ าหมาย (Who is the Target Market) ตลาดที่ มี ผู้ บ ริโภคมากมาย แต่ยั ง ไม่ ใช่ทั้ ง หมดที่ จ ะเป็ น
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ หน้าที่สาคัญ ของนักการตลาด คือมองว่าใคร มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเราได้ และมี
ลักษณะเป็นอย่างไร (Occupant) ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
2. ตลาดซือ้ อะไร (What Does the Market Buy) การเปิดตัวสายการบินต้นทุนต่า เป็นเสมือนการเปิดกว้างใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มใหม่นอกจากสายการบินที่ให้บริการเดิมมีราคาแพง
และมีบริการบางอย่างที่ไม่จาเป็นทีผ่ ู้บริโภคมีความต้องการ
3. ทาไมจึงซื้อ (Why Does the Market Buy) การพิจ ารณากลุ่ม เป้ าหมายของสายการบิน ในต่างประเทศ
จะเห็นว่าลูกค้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก
3.1 ลูกค้าที่ซื้อเวลาเป็นหลักจึงไม่ตอ้ งการสิ่งอานวยความสะดวกอื่น
3.2 ลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ ความสะดวกสบายเป็ น หลั ก ที่ มี ค วามสามารถและยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยเพื่ อ ได้ รั บ ความ
สะดวกสบายเพิ่มขึ้น
4. ส่วนร่วมในการซื้อ (Who Participates in the Buying) เป็นการตัดสินใจซื้อที่มีบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมหรือมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Organization) เพราะผู้ที่ทาหน้าที่ซื้ออาจไม่ใช่ผู้ที่ ใช้สินค้าโดยตรงอาจเป็นผลิตภัณฑ์ใช้
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ร่วมกันหลายคน ผู้ซื้อหรือผู้ใช้อาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้ามากนัก จึงต้องอาศัยผู้รู้หรือกลุ่มของผู้ซื้อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
5. ซื้ อ เมื่อ ใด (When Does the Market Buy) เป็ น การพิ จ ารณาถึ งโอกาสในการซื้ อ ของลู ก ค้ า (Occasion)
เพื่อให้ทันต่อการผลิตที่เพียงพอ และเตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสินค้าที่มีการ
บริโภคมากในบางฤดูกาล
6. ซื้ อ ที่ ไหน (Where Does the Market Buy) ทราบถึ ง แหล่ ง ที่ ลู ก ค้ า นิย มหรือ สะดวกที่ จ ะไปซื้ อ (Outlets)
ในบริหารช่องทางการจัด จาหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีเวลาใน
การเดินทางและต้องการความสะดวกสบาย การอาศัยคนกลาง
7. ซื้ออย่างไร (How Does the Market Buy) เพื่อทราบถึงการซื้อของ (Operation) ว่ามีขนั้ ตอนการซื้ออย่างไร
ตัง้ แต่การรับรู้ถึงปัญหา ทาการค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหานั้น ๆ ทาการประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาใช้
ปัญหามากระตุ้นและตัดสินใจซื้ออย่างไร จะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พรสุรีย์ สีทอง (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือยูเอชทีโดยใส่ใจว่ าผลิตภัณฑ์ด่ืมแล้วให้
คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนด้านส่งเสริมการตลาดเช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายคือการ
ให้ความรู้เรื่องสินค้าเพื่อการสนับสนุนการขายที่ทาให้พฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชทีเปลี่ยนแปลงไป ส่วน
ในเรื่องราคาและช่องทางการจัดจาหน่ายพบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชที
ธิดารัตน์ แสงเทียนประไพ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยการรับรู้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ นมถั่ ว เหลื อ งปรุ ง ส าเร็ จ (น้ าเต้ า หู้ ผ ง) ตราโอวั ล ติ น เนเจอร์ ซี เล็ ค ท์ ซ อยย์ ข องผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 15-24ปี, 25-34ปี, 35-44ปี
และ45 ปีขนึ้ ไปมีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001- 20,000 บาทมีระดับการรับรู้โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยูใ่ นระดับปานกลางระดับความคิดเห็นที่มตี ่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองปรุงสาเร็จ (น้าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตินเนเจอร์ซีเล็คท์ซอยย์ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางจาหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์นม
ถั่วเหลืองปรุงส าเร็จ (น้าเต้าหู้ ผ ง)ตราโอวัล ติน เนเจอร์ซีเล็ ค ท์ ซอยย์ขนาดซองเล็ก มีค วามถี่ในการดื่ม ต่อ สั ปดาห์
ประมาณ 3 ครั้งและซื้อครั้งล่าสุดประมาณ 2 แพคโดยนิยมดื่มเวลา 06.00- 09.00 น. และคิดว่าผลิตภัณฑ์นมถั่ว
เหลืองปรุงสาเร็จ (น้าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตินเนเจอร์ซีเล็คท์ซอยย์ทาให้อิ่มท้องจึงตัดสินใจซื้ออีกทั้งมีแนวโน้มการซื้อใน
ระดับปานกลางและมีแนวโน้มในการแนะนาและบอกต่อคนอื่นในระดับปานกลางผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุระดับการศึกษาสูงสุดอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนมถั่วเหลืองปรุงสาเร็จ (น้าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตินเน
เจอร์ซีเล็คท์ซอยย์แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
นมถั่วเหลืองปรุงสาเร็จ (น้าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตินเนเจอร์ซีเล็คท์ซอยย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในทิศทาง
เดียวกันระดับปานกลางที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
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กามีละฮ หะยียะโกะ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
น้านมถั่วเหลืองของผู้บริโภคในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคน้านมถั่วเหลือง ส่วนมาก
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุระหว่าง 19-25 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาทมี
สถานภาพโสด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการที่มีนมถั่วเหลืองให้เลือกหลายชนิด มี
ระดับความสาคัญมาก ด้านราคานมถั่วเหลืองที่มีราคาถูกมีระดับความสาคัญมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เข้าถึงผู้บริโภค มีระดับความสาคัญมาก และด้านสถานที่จัดจาหน่าย มีทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม
มีระดับความสาคัญมาก พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริโภคน้านมถั่วเหลือง ในการเลือกสถานที่ซื้อส่วนใหญ่
ผู้บริโภคเลือกซื้อร้านค้าทั่วไป เหตุผลในการซื้อส่วนใหญ่ ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีและแข็งแรง ความถี่ที่ผู้บริโภคซื้อ
ส่วนใหญ่ 1-2 ครั้ง / วัน ยี่ห้ อที่ ผู้ บริโภคซื้ อส่ วนใหญ่ คื อ ยี่ห้ อไวตามิลค์ การเดิ นทางไปซื้ อส่ วนใหญ่ ผู้ บริโภคไปซื้ อ
โดย รถจักรยานยนต์ ช่วงเวลาที่ซื้อส่วนใหญ่ คือ เวลา 12.01-15.00 น. และผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อส่วนใหญ่ คือโฆษณา
ทางโทรทั ศน์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภั ณฑ์ ด้ านราคา ด้านการส่ งเสริมการตลาดด้ านสถานที่ จั ด
จาหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกสถานที่ซื้อ เหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ยี่ห้อที่ซื้อ
การเดินทางไปซื้อ ช่วงเวลาที่ซอื้ และผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สกาวเดือ น พลเยี่ย ม (2553) ได้ ศึก ษาเรื่อ งปั จจั ยที่ มีอิทธิพ ลต่อการตัด สิ นใจซื้ อและตั้งใจซื้ อ น้าดื่ม เพื่ อ
สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับ 4 (ระดับสาคัญ)
ขึน้ ไป ได้แก่ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือชนิดของสาร
ที่เติมเพื่อสุขภาพและรสชาติตามลาดับ ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ทางด้านสุขภาพเป็นปัจจัยที่สาคั ญมากที่สุดใน
ด้านราคา รองลงมา คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาณตามลาดับ หาซื้อได้ง่ายทุกที่ ทุก
เวลาเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือ ช่องทางการจัดจาหน่ายหลายทาง และสั่งซื้อ
ได้ ง่ า ย ตามล าดั บ การโฆษณาผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ มาก ในด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
รองลงมาคือมีการแจกสินค้าตัวอย่างและเพิ่มปริมาณบรรจุในราคาเดิมตามลาดับ
มณฑา นานาวิชิต (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อนมเปรี้ยวพาสเจอร์
ไรซ์ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ
ระหว่า 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับเทียบเท่า และมีอาชีพรับจ้าง/พนักงาน
บริษัทมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท และมีสถานภาพโสด การตัดสินใจเลือกซื้อนมเปรี้ยวพาส
เจอร์ไรซ์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ดื่มเพื่อสุขภาพและยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักและเลือกดื่มนมเปรีย้ วพาสเจอร์
ไรซ์ย่ีห้อ บีทาเก้น โดยได้รับข้อมูลของนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรซ์ จากสื่อโทรทัศน์รูปแบบการซื้อจะซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจา
ส่วนสถานที่ที่สะดวกในการซื้อคื อ ร้านค้าปลีกใกล้บ้าน โดยซื้อให้ตนเองและผู้อ่ืนดื่ม และซื้อเพราะชอบรสชาติมาก
ที่สุด ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมเปรีย้ วพาสเจอร์ไรซ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ซื้อ เพราะรสชาติอร่อย
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ส่วนช่องทางการจัดจาหน่ายซื้อเพราะ มีสินค้าจาหน่ายในร้าค้าหลายแห่งและด้านการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นซื้อ เพราะ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ
วิธีวทิ ยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจและเชิงพรรณนาโดยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดนมถั่วเหลืองแบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
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กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่ม ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามการบริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องใน
เขตอ าเภอเมื อ งนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ จ านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดตั วอย่างใช้สู ต รของ William
Gochranที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชบัญชา, 2549)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจันที่
เกี่ ยวข้ องโดยเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่ า 5 ระดั บคะแนน ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบความตรงโดย
ผู้ทรงคุ ณ วุฒิ จานวน 5 ท่ านเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)ละหาค่ าดั ชนีความสอดคล้ อง(Ltem
Objective Congruence:IOC ) โดยผลการตรวจสอบได้ ค่ าดั ชนี้ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ าง 0.80-1.00 และด าเนิ น การ
ตรวจสอบความเที่ ยงโดยน าไปลองใช้ กั บกกลุ่ มตั วอย่ างที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่างจริ งจ านวน 40 ชุ ด และน าข้ อมู ลมา
คานวณหาค่ าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า เท่ากั บ
0.803
สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนแบบทางเดียวOne Way Analysis of VarienceหรือOne -Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการศึกษา
1. ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองแบบกล่องของผู้บริโภคในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองแบบ
กล่องดังนี้ ด้านจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.34 รองลงมาด้านผลิตภัณ ฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านราคามีค่าเฉลี่ย
4.06 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.98 ตามลาดับดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1
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2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โภคจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน (7-17 ปี, 18-28 ปี,
29-39 ปี, 40-49 ปี, 50-61 ปี, และ 61 ปีขึ้นไป) มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

DF

SS

MS

F

5
394
399
5
394
399
5
394
399
5

19.147
188.212
207.359
10.546
200.703
211.249
15.668
187.627
203.294
10.047

3.829
.478

8.016

2.109
.509

4.141

3.134
.476

6.580

2.009

4.660

Sig

.000*

.001*

.000*
.000*

3. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โภคจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดของผู้ บริโภคในเขตอ าเภอเมือ งจั งหวัด นครสวรรค์ พบว่า ผู้ บริ โภคที่ มีก ารศึก ษาแตกต่า งกั น (ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช, อนุปริญญา/ปวส, ปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี)
มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจาหน่ายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 3
ส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านการจัดจาหน่าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

DF

SS

MS

F

Sig

5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399

5.496
201.863
207.359
2.413
208.837
211.249
7.114
196.180
203.294
4.159
175.778
179.938

1.099
.512

2.146

.059

.483
.503

.910

.474

1.423
.498

2.857

.015*

.832
.446

1.865

.100
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4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน (ต่ากว่า 5,000 บาท, 5,00115,000 บาท, 15,001-25,000 บาท, 25,0001 บาทขึ้นไป) มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจาหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4

ส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3

28.270
179.152
207.359
11.595
199.654
211.249
18.320
184.974
203.294
21.118

9.402
.452

20.783

3.865
.506

7.666

6.107
.467

13.073

7.039

17.552

Sig

.000*

.000*

.000*
.000*

5. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โภคจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน (นักเรียน/นักศึกษา,
รับจ้าง, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, ค้าขาย, เกษตรกร/ทาสวน/ทาไร่, ธุรกิจส่วนตัว, เกษียณ) มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 5

ส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

7
392
399
7
392
399
7
392
399
7

25.938
181.422
207.359
13.324
197.925
211.249
13.916
189.378
203.294
11.338

3.705
.463

8.006

1.903
.505

3.770

1.988
.483

4.115

1.620

3.766

Sig

.000*

.001*

.000*
.001*
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีช่วงอายุมากที่สุดอายุ
18-24 ปีคิ ดเป็นร้อยละ 46.8 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็ นร้อยละ39.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,00115,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.3 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.3
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญของ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลโดยรวมใน ระดับมาก
ปัจจัยย่อยทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.23 และปัจจัยย่อยในเรื่องของนมถั่วเหลืองยูเอชทีมีหลายรสชาติ มีความสาคัญใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39และปัจจัยย่อยในเรื่องนมถั่วเหลืองยูเอชทีมีประโยชน์แก่ร่างกายมีความสาคัญใน ระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 4.36 และปัจจัยย่อยในเรื่องนมถั่วมีการระบุคุณค่าทางโภชนาสูงมีความสาคัญ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32
และปัจจัยย่อยในเรื่องแสดงข้อมูลของส่วนผสมอย่างครบถ้วน มีความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย4.26 และปัจจัยเรื่อง
ย่อยนมถั่วเหลืองยูเอชทีพกพาสะดวกมีความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 และปัจจัยเรื่องย่อยนมถั่วเหลืองยูเอชที
มีบรรจุภัณฑ์ แปลกใหม่และทันสมัยมีความสาคัญในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.21 และปัจจัยเรื่องย่อยเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้
คุณภาพบริษัทสามารถจัดการข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้มีความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87
ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญของปัจจัยด้านราคา มีผลโดยรวมใน ระดับมากปัจจัยย่อย
ทั้ งหมดมี ค่ าเฉลี่ ย รวมที่ 4.16 และปั จ จั ยย่ อ ยในเรื่ อ งของราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพมี ค วามส าคั ญ ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย 4.37 และปัจจัยย่อยในเรื่องราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 และ ปัจจัย
ย่อยในเรื่องราคาถูกกว่านมประเภทอื่นมีความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80
ด้านการจัดจาหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญของปัจจัยด้าน การจัดจาหน่าย มีผลโดยรวมใน
ระดับมากปัจจัยย่อยทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.19 และปัจจัยย่อยในเรื่องของมีนมถั่วเหลืองยูเอชทีตามร้านค้าใกล้บ้านใน
ชุมชนหรือในห้างสรรพสินค้ามีความสาคัญในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.54 และปัจจัยย่อยในเรื่องมีความรวดเร็วในการ
กระจายสินค้าเมื่อมีรสชาติใหม่มีความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 และปัจจัยย่อยในเรื่องมีการขนส่งถึงบ้านเมื่อ
ซื้อปริมาณมากมีความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.8
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญของปัจจัย ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มี
ผลต่อการบริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องของผู้บริโภคจากร้านค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมในระดับ
มาก ปั จจั ยย่อยทั้ งหมดมี ค่ าเฉลี่ ยรวม 3.95 และปั จจัยย่อยในเรื่องของมีการโฆษณานมถั่ วเหลืองแบบกล่ องบ่ อยมี
ความสาคัญในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.32 และปัจจัยย่อยในเรื่องมีการประชาสัมพันธ์นมถั่วเหลืองเข้าถึงผู้บริโภค อย่าง
กว้างขวาง มีความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 และปัจจัยย่อยในเรื่องมีการจัดชิมนมถั่วเหลืองแบบกล่องรสชาติ
ใหม่ ๆ ณ จุ ดขายมี ค วามส าคั ญ ในระดั บมากมี ค่ าเฉลี่ ย 3.65 และปั จจั ยย่ อยในเรื่ องมี ก าร ลด แลก แจก แถมมี
ความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64
อธิปรายผล
ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านรสชาติ ผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดั บมากมีความหลากหลายมีการระบุ คุ ณค่ าทางโภชนาสู งแสดงข้อมู ลของส่ วนผสมอย่ างครบถ้ วนของประโยชน์ใน
ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแบบกล่องที่ร่างกายจะได้รับ และรองลงมาเป็นเรื่องของมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีขนาดที่พกพา
สะดวกและยังสามารถจัดการข้อร้องเรียนเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนางพรสุรีย์ สีทอง
(2546) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านผลิตภัณฑ์
สินค้ามีความสะดวกในการดื่มทาให้ผู้บริโภคดื่มนมถั่วเหลืองแบบกล่องมากขึน้ ดังนัน้ ผู้ประกอบการผู้ประกอบการควรจะให้
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ความใส่ใจในเรื่องฉลากแสดงข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องรวมทั้งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะไวตามิ้ลด์ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยความสาคัญในระดับต่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆจึงควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้านราคาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในระดับมาก คือในเรื่อง
ของราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและปริมาณ และรองลงมาเป็นเรื่องของราคาถูกกว่านมประเภทอื่นได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินาถ วงศ์ภัทรวิทูร เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอช
ทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่งพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านความคุ้มค่าจาก
การได้รับส่วนลดด้านราคาต่อปริมาณการซื้อ รวมถึงความเหมาะสมของราคากับคุ้มค่าของสินค้าในสายตาของผู้บริโภค
ซึ่ งสอดคล้ องกั บทฤษฎี ค อตเลอร์ (Kotler.2003) ซึ่ งกล่ าวไว้ ว่ า ราคา หมายถึ ง จ านวนเงิ นหรื อสิ่ งอื่ น ๆ ที่ มี ค วาม
จาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และกาหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณหรือหากต้องการตั้ง
ราคาสู งกว่าคู่ แข่งรายอื่ นก็ ควรที่ จะเพิ่ มคุ ณ ค่ าสารอาหารให้ กั บนมถั่ วเหลืองมากขึ้นเพื่ อสร้างความแตกต่ างให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์
ด้านการจัดจาหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ายใน
ระดับมากในเรื่องของความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแบบกล่องและความรวดเร็วในการกระจาย
สินค้ าเมื่ อมีรสชาติใหม่ รองลงมา เรื่องมีการขนส่ งถึ งบ้ านเมื่อซื้ อผลิ ตภั ณฑ์ นมถั่ วเหลืองแบบกล่ องปริ มาณมากมี
ความสาคัญในระดับน้อยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวจุฑารัตน์ นิ่มนวล (2557) เรื่องการตัดสินใจซื้อนมพร้อม
ดื่มจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรสงครามพบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อนมพร้อม
ดื่มตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมากที่สุด อีกทั้งเรื่องของความสะดวก และสามารถหาซื้อง่ายการจัดวางสินค้าง่ายต่อการซื้อ
ทาให้สะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มดังนั้นผู้ประกอบการควรจะมีการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมช่องทาง
การจัดจาหน่ายทุกช่องทางเช่นการขายตรงโดยใช้พนักงานในออฟฟิตต่าง ๆ หรือจุดที่หา่ งจากร้านสะดวกซื้อ
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดในระดับมาก ในเรื่องมีการโฆษณาประชาสัมพั นธ์นมถั่วเหลืองแบบกล่องที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
รองลงมา การจัดชิมนมถั่วเหลืองแบบกล่องรสชาติและมีการ ลด แลก แจก แถม ในระดับน้อยได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณดี จิรกิจอนุสรณ์ (2557) เรื่องกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ บริโภคมีความคิดเห็นระดับมาก ผู้บริโภคเห็ นด้ วยกั บการมีการประชาสั มพั นธ์ที่ดี เช่นจั ด
กิจกรรมสนับสนุนงานกีฬา เทศกาลกินเจ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งผู้วจิ ัยมีความคิดเห็นกับการโฆษณานมถั่วเหลืองใน
สื่อต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และป้ายโฆษณาดังนั้นผู้ประกอบการควรจะทาการส่งเสริม
การตลาดเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมากขึน้
ด้านการบริโภคนมถั่วเหลืองโดยผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการซื้อนมถั่วเหลืองมาบริโภคเองอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุ ดและด้ านตราสิ นค้ าผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ผู้ บริ โภคเลือ กตรายี่ห้ อแลคตาซอยอยู่ในระดั บมากที่ สุ ด
รองลงมาคือไวตามิ้ลค์อยู่ในระดับมาก คุณประโยชน์ของนมถั่วเหลืองแบบกล่องเพื่อบรรเทาความหิวอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผู้มีอิทธิพลในการเลือกซื้อนมถั่วเหลืองผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริโภคจากบุคคลใกล้ชดิ (พ่อ แม่ พี่ น้อง บุตร)
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อน คนรู้จัก อยู่ในระดับมาก ความถี่ในการบริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องผู้ตอบ
แบบสอบถามบริโภคเป็นประจาทุ กวันอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง อยู่ในระดับมาก
การเลือกซื้อนมถั่วเหลืองแบบกล่องผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกซื้อร้านค้าใกล้บ้านอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา
คื อ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven อยู่ ในระดั บมาก ปริ มาณในการบริ โภคของผู้ ตอบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อกขนาดกลาง
(190-500 มล) อยู่ในระดับมากที่สุดและค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกพบว่ าราคาต่า
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กว่า 25 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 26-50 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของจันทร์กวี สุทธิพินิจ
ธรรม (2552) พฤติกรรมผู้บริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องพบว่า รสชาติของนมถั่งเหลืองยูเอชทีที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมาก
ที่สุด คือรสชาติไม่เติมน้าตาลความถี่ในการบริโภคแล้วแต่โอกาสและไม่จากัดเวลาในการบริโภค ส่วนใหญ่ ตัดสิ นใจ
บริโภคด้วยตัวเอง สถานที่ซื้อคือร้านสะดวกซื้อเหตุผลในการบริโภคคือมีคุณค่าทางโภชนาการยี่ห้อที่เลือกซื้อมากที่สุด
คือไวตามิ้ลค์เนื่องจากมีรสชาติถูกปาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณรัศมี แสงศิลา (2555) พฤติกรรมผู้บริโภคต่อ
เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์นมจากธัญพืชพบว่า กลุ่มตัวอย่างในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเคยบริโภคเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพผลิตภัณฑ์จากธัญพืชประเภทน้านมถั่วเหลืองมากกว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์จากธัญพืชประเภทอื่น ๆ
โดยส่วนใหญ่ จะบริโภคขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยต่อผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดที่ผลิตและจาหน่ายมานานไม่ชอบบริโภค
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และเหตุผลในการเลือกซื้อเพราะทราบถึงประโยชน์ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทาการตลาดอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ บริ โภคในปริมาตรที่ไม่เกิน 250 มิลลิลิตรซึ่งเป็น
ปริมาณที่ไม่มากเกินไปและเหมาะกับช่วงเวลาที่อยู่บ้าน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ควรศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของธุรกิจนมถั่วเหลืองแบบกล่อง
อันจะนามาใช้ในการวางแผนการตลาดและช่วยในการปรับปรุง กลยุทธ์การตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึก ษาครั้งต่อ ไปผู้ ที่ทาการศึก ษาควรจะศึก ษานอกเขตอ าเภอเมือ งเพื่อ ให้ เกิด ประโยชน์ในการ
กระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทผู้ผลิต
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ผลกระทบจากการเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า
และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
The impact of using the equity method of accounting for investments in
subsidiaries, joint ventures and associates in the separate financial
statements of listed companies in Thailand
สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ1* วนิดา ชุติมากุล1 และบรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ1
Surin Promnurakkij1*, Wanida Chutimakul1 and Bunjongrat Promsuwansiri1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เผยแพร่ในรอบระยะเวลาบัญชีขปี 2560 ซึ่ง
เป็นปีแรกที่มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ ผลสารวจบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญ ชีเงิน ลงทุ นจากวิธีราคาทุน เป็น วิธีส่วนได้เสีย มีจานวน 10 บริษัท คิด เป็น ร้อ ยละ 1.68 ของบริษัทจดทะเบีย น
ทั้งหมดโดยอยู่ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี จานวน 7 บริษัท กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
จานวน 2 บริษัท และกลุ่มบริการ จานวน 1 บริษัท ตามลาดับ ซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีพบว่า ผลกระทบที่มตี ่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการย้อนหลังส่วนใหญ่มที ิศทางในเชิงบวก
โดยปรับปรุงรับรู้สินทรัพย์ (เงินลงทุน) เพิ่มขึ้นจานวน 9 บริษัท และลดลงเพียง 1 บริษัท ในขณะที่ผลกระทบต่อกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีการตัดรายการรายได้จากการลงทุน (เงินปันผล) และรับรู้เป็นส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในเงินลงทุน ทาให้มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงของกาไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้ จานวน 4
บริษัท และกาไรต่อหุน้ ลดลง จานวน 6 บริษัท
คาสาคัญ: มาตรฐานการบัญชี, งบการเงินเฉพาะ, วิธีสว่ นได้เสีย
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Abstract
The objective of this research to study the impact of the change in accounting practices on investments
in subsidiaries, joint ventures, and associates using equity method in the separate financial statement of listed
companies on the Stock Exchange of Thailand, published in the accounting period B.E. 2560, which is the first
year that the revised accounting standards are effective. The Company has changed the accounting policy for
investments from cost method to equity method with 10 companies or 1.6 8 % of total listed companies in 3
industries: technology group of 7 companies, real estate and construction group 2 companies and 1 service
group, respectively. An analysis of the impact of the change in accounting practices. Most of the impacts on the
separate financial statements have been positive, with 9 companies increasing their assets (investments) and
decreasing only one company, while the effect on profit (loss) and total comprehensive income has been
eliminated investment (dividends) and recognized as share of profit from investments in proportion of equity
interests. As a result, 4 of the company's earnings per share were increased and 6 companies decreased.
Keywords: Accounting standards, Separate financial statement, Equity method

บทนา
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (IAS 27 : Separate Financial Statement) ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ างประเทศที่ สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2558 (Bound volume 2016 consolidated without early
application) โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บงบการเงิ น ส าหรั บรอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ ม ในหรื อหลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2560
ซึ่งมีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ อนุญาตให้กิจการสามารถเลือกรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนใน
การร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ตามที่อธิบายไว้ใน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 28 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง เงิ นลงทุ นในบริษั ทร่ วมและการร่ วมค้ า ได้ โดยเหตุ ผลส าคั ญ
เนื่องจากบางประเทศได้กาหนดให้กิจการสามารถจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธีส่วนได้เสียและจ่ายเงินปันผลจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการที่รับรู้ในเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยใช้วีธีส่วนได้เสีย เช่น ประเทศ
บราซิล ประเทศอุรุกวัย หรือประเทศอาร์เจนตินา เป็นต้น (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2559) ซึ่งหากกิจการที่เลือกใช้วิธีส่วนได้
เสียนั้น กิจการจะต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่าได้นาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีน้ีมาใช้โดยตลอด ซึ่งการ
ปรับปรุงดังกล่าวทาให้กจิ การมีทางเลือกเพิ่มเติมในการใช้วธิ ีสว่ นได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งอดีตที่ผ่านมามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่ว ม และการร่วมค้า
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัตเิ พื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการนาเสนองบการเงินและสะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้ข้อมูลมากที่สุด โดยช่วงก่อนปี 2550 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้กาหนดให้กิจการต้อง
บันทึกเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการผู้ลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย ที่เงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วน
ที่กิจการผู้ลงทุนมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ไปลงทุน โดยงบกาไรขาดทุนจะสะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนของกิจการผู้
ลงทุนในผลการดาเนินงานของกิจการที่ไปลงทุน ต่อมาในปี 2549 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) กาหนดให้กิจการเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ เปลี่ยนจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธี
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ราคาทุน หรือตามเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าตราสารทางเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) สาหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผลของการประกาศดังกล่าวทาให้กิจการต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีในงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2550)
ลภินี โกศลบุญ และอรพินท์ อิ่มจงใจ (2553) ได้ทาการศึกษาศึกษาความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีและผู้จัดทา
บัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 ถึงผลกระทบจากการใช้วิธีราคาทุน
(Cost method) แทนวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) โดยความคิดเห็นกลุ่มของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงนี้มีความชัดเจนเกี่ยวกับนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ทาให้มาตรฐานการบัญชีมีความสมบูรณ์มากขึ้น ส่วน
กลุ่มของผู้จัดทาบัญชีที่เป็นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเงิน
ลงทุนที่ใช้วิธีราคาทุนแทนวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากสามารถสะท้อนภาพที่แท้จริงและเป็นประโยขน์ตอ่ นักลงทุน ในขณะ
ที่พิมพ์ใจ วีรศุทธากร (2550) กล่าวถึงข้อดีของวิธีราคาทุนว่าเป็นวิธีที่มุ่งเน้นการแสดงประสิทธิภาพที่แท้จริงของ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน และช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทใหญ่ได้
ชัดเจนยิ่ง ซึ่งมูลเหตุสาคัญของการยกเลิกการใช้วธิ ีส่วนได้เสียและกาหนดให้ใช้วธิ ีราคาทุน เนื่องจากความต้องการให้
งบการเงินสามารถสะท้อนผลตอบแทนจากเงินลงทุน โดยมุ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทผู้
ลงทุนโดยเฉพาะจริง ๆ โดยไม่รับเอาส่วนได้เสียของบริษัทผู้ถูกลงทุนมารวมด้วย ยกเว้นเฉพาะเงินปันผลที่ได้รับจริงนั้น
นอกจากนั้นยังมีเหตุผลเพื่อลดความซ้าซ้อนในการนาเสนอข้อมูลในรายงานการเงินระหว่างงบการเงินเฉพาะกิจการ
กับงบการเงินรวม ทั้งนี้วัตถุประสงค์โดยรวมก็เพื่อป้องกันการตกแต่งกาไร และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบ
การเงินประเภทผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น สาหรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากวิธีส่วนได้
เสียเป็นวิธีราคาทุนในเชิงลบนั้น สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2550) ได้ศึกษาทิศทางและขนาดของผลกระทบในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเชิงลบจาก
การปรับลดกาไรสะสม ทาให้มคี วามเสี่ยงต่อโครงสร้างทางการเงินมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวอยู่ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผล แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น
เพียงการเปลี่ยนแปลนโยบายการบัญชีที่ไม่สง่ กระทบต่อปัจจัยพืน้ ฐานในการดาเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
ดังนัน้ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ในครัง้ นี้ที่มกี ารปรับปรุงให้
กิจการสามารถเลือกบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ด้วยวิธี
ราคาทุน หรือตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ซึ่งจะทาให้กจิ การผู้ลงทุนสามารถเลือกรับรู้เงินลงทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมเพิ่มขึ้นอีกทางเลือกหนึ่ง หรือตาม
วิธีส่วนได้เสีย ซึ่งผลจากการเพิ่มทางเลือกวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันนี้อาจทาให้งบการเงินเฉพาะกิจการไม่สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากแต่ละกิจการมีการรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้กาไรสะสมที่นามาใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันด้วย
เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของวิธีสว่ นได้เสีย ผลการดาเนินงานของกิจการที่เป็นผู้ลงทุนสามารถสะท้อนส่วนได้เสีย
ที่เกิดจากกิจการผู้ได้รับการลงทุนนั้นในส่วนแบ่งกาไรขาดทุนได้ดีกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้วิธีราคาทุนที่รับรู้เฉพาะ
เงินปันผลรับ ในขณะที่การบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสียก็มีข้อเสียอยู่หลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีราคาทุน ได้แก่
ผลการดาเนินงานภายใต้วธิ ีส่วนได้เสียอาจไม่สอดคล้องกับเงินสดที่ กิจการผู้ลงทุนได้รับจากกิจการผู้ได้รับการลงทุน
ซึ่งทาให้คุณภาพของกาไร (Quality of Earnings) ภายใต้วิธีสว่ นได้เสียต่ากว่าคุณภาพของกาไรภายใต้วธิ ีราคาทุน กรณี
ที่กิจการผู้ลงทุนมีกาไรและกาไรสะสมค่อนข้างสูงจากการบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นของกิจการผู้ลงทุนอาจ
เรียกร้องให้จ่ายเงินปันผลมากขึ้น ทั้งที่กิจการผู้ลงทุนยังไม่ได้รับกระแสเงินสดรับจริงจากกิจการผู้ได้รับการลงทุน
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ประเด็นความยุง่ ยากทางภาษี เนื่องจากวิธีส่วนได้เสียทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างกาไรทางบัญชีกับกาไรทางภาษี
มากกว่าวิธีราคาทุน
แต่อย่างไรก็ตามกิจการที่เลือกวิธีปฏิบัติเป็นวิธีส่วนได้เสียถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี กิจการต้อง
ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ซึ่งจะทาให้กระทบต่อกาไรสะสมเปลี่ยนจากเดิมที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ
และปัญหาในการทาความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนัน้ กิจการต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของก่อน
เสนอเปรียบเทียบกับงวดปั จจุบันเพิ่มอีกหนึ่งงวด ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน หากพิจารณาถึงข้อดีของวิธีส่วนได้เสีย ผลการดาเนินงานของกิจการที่เป็นผู้ลงทุนสามารถ
สะท้อนส่วนได้เสียที่เกิดจากกิจการผู้ได้รับการลงทุนนั้นในส่วนแบ่งกาไรขาดทุน ได้ดีกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้วิธีราคา
ทุนซึ่งรับรู้เฉพาะเงินปันผลรับ ในขณะที่การบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสียมีข้อเสียหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีราคา
ทุน ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานภายใต้วิธีส่วนได้เสียอาจไม่สอดคล้องกับเงินสดที่กิจการผู้ลงทุนได้รับจากกิจการผู้
ได้รับการลงทุน ซึ่งทาให้คุณภาพของกาไร (Quality of Earnings) ภายใต้วธิ ีส่วนได้เสียต่ากว่าคุณภาพของกาไรภายใต้
วิธีราคาทุน
2. กรณี ที่กิจการผู้ลงทุนมีกาไรและการสะสมค่อนข้างสูงจากการบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นของ
กิจการผู้ลงทุนอาจเรียกร้องให้จ่ายเงินปันผลมากขึ้น ทั้งที่กิจการผู้ลงทุนยังไม่ได้รับกระแสเงินสดรับจริงจากกิจการ
ผู้ได้รับการลงทุน
3. ความยุง่ ยากทางภาษี เนื่องจากวิธีส่วนได้เสียทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างกาไรทางบัญชีกับกาไรทาง
ภาษีมากกว่าวิธีราคาทุน
4. การเลือกวิธีปฏิบัติเป็นวิธีส่วนได้เสียถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี กิจการต้องปรับปรุงงบการเงิน
ย้อนหลัง ซึ่งจะทาให้กระทบต่อกาไรสะสมเปลี่ยนจากเดิมที่อาจก่อให้เกิดความยุง่ ยากในทางปฏิบัติและปัญหาในการ
ทาความเข้ า ใจกั บผู้ ถื อ หุ้ น ได้ นอกจากนั้ น กิ จ การต้ อ งจั ด ท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วั น ต้น งวดของก่ อ นเสนอ
เปรียบเทียบกับงวดปัจจุบันเพิ่มอีกหนึ่งงวด ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ( ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การนาเสนองบการเงิน
จากที่ กล่ าวทั้งหมดข้างต้นการวิจั ยในครั้งนี้ จึงมุ่งที่ จะสารวจบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ที่เลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เผยแพร่ในรอบปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
ปีแรกที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุน
ในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Description Research) เพื่ออธิบายข้อมูลของกิจการที่เลือกใช้วิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ด้ว ยวิธีส่วนได้เสีย
(Equity method) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET จานวนทั้งสิ้น
594 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)
สาหรับการกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการ
ดาเนินงานและนาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบปี พ.ศ. 2560 โดยทาการสารวจงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่นาส่งงบการเงินและเผยแพร่ในไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ของปี พ.ศ. 2560 ที่มกี ารเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
โดยเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ทั้งนี้มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่นาบริษัทจดทะเบียนต่อไปนี้มาทาการวิจัย ได้แก่
1. บริษัทจดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจธนาคาร เงินทุนและหลักทัพย์ ประกันภัยและประกันชีวติ กองทุนรวม
อสังหาริม ทรัพ ย์และกองทรัส ต์เพื่อการลงทุ นในอสั งหาริมทรัพ ย์ เนื่อ งจากกลุ่ มกิ จการดั งกล่าวมีโครงสร้างทาง
การเงิน การดาเนินงาน ข้อกาหนด กฎหมายและกากั บดูแลที่แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ โดยการจัดทางบการเงิน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
2. บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดาเนินงาน เนื่องจาก
หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวไม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงที่ทาการศึกษา
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวนรวมทั้งสิ้น 454 บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดจาแนกตามราย
อุตสาหกรรม ได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ใช้เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รายละเอียด
ทั้งหมด
ไม่ส่งงบ
(1) บริษัทจดทะเบียนรายกลุ่มอุตสาหกรรม (บริษัท)
1.1) ทรัพยากร
45
3
1.2) ธุรกิจการเงิน
58
5
1/
1.3) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
154
23
1.4) บริการ
103
0
1.5) เทคโนโลยี
38
0
1.6) สินค้าอุตสาหกรรม
85
0
1.7) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
50
0
1.8) สินค้าอุปโภคบริโภค
39
2
รวมจานวนบริษัทจดทะเบียนรายกลุม่ อุตสาหกรรม (บริษัท)
572
33
(2) บริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดาเนินงานไม่ได้ตามกาหนด (NPG)
9
1
(3) บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน (NC)
13
4
รวมจานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน SET (1)+(2)+(3)
594
41
1/ กลุ่ม อุตสาหกรรมอสั ง หาริม ทรัพย์แ ละก่อสร้าง ที่ป ระกอบกิจการเป็ นกองทุ นรวมอสั ง หาริม ทรัพย์แ ละกองทรัส ต์เพื่อ การลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย์ จานวน 60 บริษัท ซึ่งไม่ได้นามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลการวิจัยนี้เป็นการใช้ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดยทาการสารวจข้อมูลจากงบการเงินไตรมาสที่ 2
ซึ่งเป็นงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเวปไซต์ของตลาด
หลั กทรั พย์แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th) และเวปไซต์ของส านั กงานคณะกรรมการก ากั บหลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการนาส่งงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส
ในไตรมาสที่ 2 (สาหรับงวด 6 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตามเกณฑ์การจัดทาและนาเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) ที่มีนโยบายการบัญชีที่เลือกจะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และได้ทาการปรับย้อนหลังงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ สาหรับงวด
สามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ปรับปรุงใหม่มีจานวนทั้งสิ้น 10 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 1.68 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการใช้วธิ ีสว่ นได้เสีย (Equity Method)
กลุ่ม
หลักทรัพย์
บริษัท
อุตสาหกรรม
ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
เทคโนโลยี
CCET
บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
เทคโนโลยี
CSL
บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
เทคโนโลยี
INTUCH บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
เทคโนโลยี
JMART
บมจ. เจ มาร์ท
เทคโนโลยี
LH
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
อสังหาริมทรัพย์ฯ
QH
บมจ. ควอลิต้เี ฮ้าส์
อสังหาริมทรัพย์ฯ
SDC
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
เทคโนโลยี
THCOM บมจ. ไทยคม
เทคโนโลยี
TKS
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
บริการ

หมวดธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อและสิ่งพิมพ์
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สาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วน
ได้ เสี ย ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการส าหรั บรอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2560 เป็ น ต้ นไป
ทั้ง 10 บริษัทข้างต้น เมื่อจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุ รกิจจะเห็นได้ว่า กลุ่มเทคโนโลยีมีจานวนมากที่สุด
7 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอยู่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จ านวน 6 บริษั ท คิ ดเป็ นร้อยละ 21.4 และหมวดธุ รกิ จชิ้นส่ วนอิเล็ กทรอนิกส์ จ านวน 1 บริ ษั ท คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.0
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ต่อมาเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ฯ หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จานวน 2 บริษัท
คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของกลุ่ มอุ ตสาหกรรมเดี ยวกั น และกลุ่ มอุ ตสาหกรมบริการ จานวน 1 บริษัท คิ ดเป็นร้อยละ 3.4
ของกลุ่มอุตสาหกรมเดียวกัน ตามลาดับดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 บริษัทจดทะเบียนที่มีการใช้วธิ ีสว่ นได้เสีย (Equity Method) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
ร้อยละ
ร้อยละ
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
จานวน
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6
21.4
15.8
เทคโนโลยี
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
1
10.0
2.6
บริการ
สื่อและสิ่งพิมพ์
1
3.4
1.0
อสังหาริมทรัพย์ฯ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2
3.6
1.3
รวม
10
1.68
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมู ลจากงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึ ง
ผลกระทบทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมซึ่งบันทึก
บัญชีตามวิธีราคาทุ นมาเป็ นวิธีส่วนได้เสีย โดยต้องทาการปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2559 และงบการเงิ น ระหว่ างกาลเฉพาะกิ จการ ส าหรั บ งวดสามเดื อ นและงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นนั้ โดย
สามารถแบ่งผลกระทบสาคัญที่เกิดขึน้ กับงบการเงินที่ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ พบว่า การปรับงบการเงินย้อนหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนเป็นวิธีส่วนได้เสียโดยเสมือนว่าได้นานโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้
ตั้งแต่ต้นนั้น มีผลกระทบต่อองค์ประกอบฐานะการเงินเฉพาะกิจการของงวดก่อน (งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ได้แก่ สินทรัพย์ (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรและองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุน้ นอกจากนั้นมีบางบริษัทมีผลกระทบต่อส่วนเกินทุน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้วิธีสว่ นได้เสีย (Equity Method)
หน่วย: ล้านบาท
1/
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทจดทะเบียน
สินทรัพย์
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
(ชื่อหลักทรัพย์)
กาไรสะสม
เงินลงทุน2/
ส่วนเกินทุน3/
องค์ประกอบอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
ADVANC
3,870
3,709
161
CCET

(4,117)

33

(3,462)

(688)

CSL

37

-

36.91

-

INTUCH

15,823

-

11,482

4,341

JMART

754

769

(5)

(10)

LH

10,827

-

10,500

327

QH

6,434

-

6,424

10

SDC

260

286

26

THCOM

3,568

-

2,948

620

TKS

895

-

784

111

หมายเหตุ:1/

ค่าที่อยู่ในวงเล็บ หมายถึง จานวนที่ลดลง (ล้านบาท)
เงินลงทุน ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
3/ ส่วนเกินทุน ประกอบด้วย ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (บริษัทย่อย) และส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
2/

กรณีที่ 2 ผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เฉพาะกิจการ พบว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่มีตอ่ กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นเฉพาะกิจการ สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นผลจาก
ความแตกต่างระหว่างวิธีการทางบัญชีเดิม (วิธีราคาทุน) กับวิธีส่วนได้เสีย ในการรับรู้ส่วนได้เสี ยจากการลงทุนที่เกิด
จากผลการดาเนินงานของกิจการที่ลงทุนผ่านส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน จึงทาให้มีผลกระทบต่อกาไรต่อหุ้นเฉพาะ
กิจการด้วย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ
จากการใช้วิธีสว่ นได้เสีย (Equity Method)
ผลกระทบต่อกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ
หลักทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : บาท/หุ้น

ADVANC

รายได้จาก
การลงทุน
(15,916)

ส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุน
16,376

กาไร
(ขาดทุน)
460

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
460

กาไรต่อหุน้
ขั้นพื้นฐาน
0.15

กาไรต่อหุน้
ปรับลด
0.15

CCET

(437)

437

437

(845)

(0.10)

(0.10)

CSL

(20)

26

6

6

0.01

0.01

INTUCH

(8,109)

7,634

(470)

(470)

(0.14)

(0.14)

JMART

(71)

42

(29)

(1)

(0.04)

(0.04)

LH

(1,520)

2,028

449

385

0.03

0.04

QH

(1,701)

1,409

(292)

102

(0.03)

(0.03)

SDC

-

(55)

(220)

(16)

(0.05)

(0.05)

THCOM

(525)

458

(66)

(140)

(0.06)

(0.06)

TKS

(77)

153

76

76

0.21

0.21

กรณีที่ 3 ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ พบว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี ทาให้ต้องปรับ งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงบแสดงฐานะการเงินในกรณีที่ 1 และงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการในกรณี ที่ 2 ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
ดาเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดสุทธิไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง

สรุปผลและอธิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เผยแพร่ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นปีแรกที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ โดยเริ่มศึกษา
จากวิเคราะห์ งบการเงิ นระหว่างกาลไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุ ดวั นที่ 30 มิถุ นายน 2560 เพื่ อส ารวจบริษั ทจดทะเบี ยนที่ มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง พบว่า มีบริษัทที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเงิน
ลงทุ นเป็ นวิธีส่ วนได้ เสี ย จ านวน 10 บริ ษัท โดยอยู่ ใน 3 กลุ่ มอุ ตสาหกรรม ได้ แก่ กลุ่ มเทคโนโลยี จ านวน 7 บริ ษั ท
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จานวน 2 บริษัท และกลุ่มบริการ จานวน 1 บริษัท ตามลาดับ
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับย้อนหลังงบการเงินที่ต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนผลการของ
การเปลี่ยนแปลงโดยแสดงผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า บริษัทที่เปลี่ยนนโยบาย
การบัญชีมีผลกระทบกับงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการในการปรับปรุงรับรู้สินทรัพย์ (เงินลงทุน) เพิ่มขึ้นมีจานวน
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9 บริษัท โดย 3 ลาดับแรกที่มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น
15,823 ล้านบาท) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 10,827 ล้านบาท) และบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 6,434 ล้านบาท) ตามลาดับ ในขณะที่บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
เป็ นเพียงบริ ษัทเดี ยวที่ มีการปรับปรุ งเงินลงทุ นลดลง (ปรั บลดลง 4,117 ล้ านบาท) ซึ่ งการปรับปรุงสิ นทรั พย์เพิ่ มขึ้น
หรือลดลงนั้นจะมีผลทาให้ต้องปรับปรุงกับส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยกาไรสะสมและองค์ประกอบอื่นเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงด้วยเช่นกัน
สาหรับผลกระทบที่มีต่อการปรับปรุงกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 6 เดือนที่นามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนั้น เป็นผลที่ เกิดจากความแตกต่างระหว่างวิธีปฏิบัติทางการบัญชีใน
การรับรู้ส่วนได้เสียจากการลงทุนของวิธีส่วนได้เสียกับวิธีราคาทุน ซึ่งพบว่าบริษัทที่ปรับปรุงการรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจาก
การเงินลงทุ นสู งที่ สุ ด คือ บริ ษั ท แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์วิส จ ากั ด (มหาชน) (ปรั บเพิ่ มขึ้น 16,376 ล้ านบาท) โดย
ปรับปรุงกาไรเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเช่นเดียวกัน (ปรับเพิ่มขึ้น 460 ล้านบาท) ลาดับถัดมา คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 7,634 ล้านบาท) แต่มีผลปรับปรุงกาไรลดลง 470 ล้านบาท ในขณะที่ผลกระทบจากการปรับปรุง
กาไรขาดทุนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกาไรต่อหุ้นสูงที่สุด คือ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น
0.21 บาท/หุ้น) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/หุ้น) และบริษัท แลนด์แอนด์
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึน้ 0.03 บาท/หุ้น) ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยเพิ่มเติมทางเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้
เงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่กิจการต้องปรับย้อนหลังในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นจะเห็นได้ว่า แต่ละบริษัทที่เลือกเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมีผลกระทบจาก
การปรับปรุงงบการเงินที่ค่อนข้างเป็นทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันในสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวเลขก่อนการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการติดตามถึงแนวโน้มการเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่อาจมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการดาเนินงานในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของ
ฝ่ายบริหารที่เป็นผู้กาหนดนโยบายและมุมมองของผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินต่อไป นอกจากนัน้ ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์
ของการกาหนดนโยบายบัญชีกับนโยบายการประกาศจ่ายเงินปันผล และการรับรู้ขอ้ มูลของผู้ใช้งบการเงินต่อไป
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กลยุทธ์การจัดการที่มปี ระสิทธิผลทั้งทางด้านการผลิตและการตลาดเห็ดนางฟ้าใน
ประเทศไทย
Strategies on management effects both of the production and the marketing
of mushroom in Thailand
วศิน ปัญญาวุธตระกูล1* และ พินัย วิถีสวัสดิ1์
Wasin Panyawoottrakoon1* and Pinai Witeesawad1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาดเห็ดนางฟ้ า 2) เพื่อศึกษาการจัดการ
ด้านการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค
ของสภาพแวดล้อมกับการจัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า และ4) เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า
กลุ่ มตั วอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้ วย ผู้ ประกอบการเห็ ดนางฟ้า และผู้บริโภคที่ เฉพาะที่ อาศั ยอยู่ในเขต
เทศบาลเมือง ของ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์จากแบบสอบถาม กลุ่มผู้ประกอบการจานวน 28
ชุด และกลุ่มผู้บริโภคจานวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้แบบสอบ ค่าความเที่ยงตรงเชิงความครอบคลุมเนื้อหาด้านความ
สอดคล้องได้ค่าคะแนน 0.68 –1.00 คะแนน และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถาม ด้วยเทคนิค Chi-square, Factor Analysis
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 2) ความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 3) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของตลาดเห็ดนางฟ้า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของตลาดเห็ดนางฟ้า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ปัจจัยส่วนบุคคลมีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัว และอาชีพมีความสัมพันธ์กับการจัดการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการจัดการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 และ 4) กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความประทับใจแก่
ผู้บริโภค
คาสาคัญ: กลยุทธ์การจัดการ, การตลาดเห็ดนางฟ้า
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Abstract
The purposes of this research were 1) to analyze the environment of Pleurotussajor-caju mushroom
market, 2) to study the marketing management of Pleurotussajo-caju market, 3) to study the relationship of
personal and consumer behavior factors and Pleurotussajor-caju mushroom environment and marketing
management, and 4) to persent the marketing management strategy of Pleurotussajor-caju mushroom. The
samples in this study consisted of Pleurotussajor-caju mushroom entrepreneurs and the consumers who only
lived in Municipality areas of Na KhonRatchasima, Chaiyaphum, and Buri Ram provinces, and used questionnaire
for 28 entrepreneurs and 400 consumers. The research instrument for collecting data was questionnaire that
content validity range on consistency was 0.68-1.00, and reliability index was 0.88. The techniques of statistical
analysis were Chi-square and Factor Analysis.
The research results revealed that 1) the opinion towards to the marketing environment was at
high level with mean of 3.49, 2) the opinion towards to the strategy of consumer market was at high level with
mean of 3.83, 3) the personal factors consisted of gender, age, levels of education, average monthly family
incomes and occupation that were related to the environment of Pleurotussajor-caju mushroom market
significantly at the statistical level of .05, the consumer behavior factors were related to the environment of
Pleurtussajor-caju mushroom market significantly at the statistical level of .05, the personal factors were related
to Pleurotussajor-caju marketing management significantly at the statistical level of .05 and the consumer
behavior factors were related to Pleurotussajor-caju marketing management significantly at the statistical level
of .05, and 4) the marketing management strategy of Pleurotussajor-caju mushroom was the consumer
impression strategy.
Keywords: Srategies on management, Marketing of mushroom

บทนา
เห็ดมีคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย เห็ดหลาย
ชนิดมีสารที่มีสรรพคุณรักษาโรคบางชนิด เช่น โรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจ โรคความดันและยังมีฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็ง
บางชนิดได้ อีกด้ วย นอกจากเห็ ดจะมีคุ ณค่าดังกล่า วมาแล้ว เห็ดยังมีราคาที่ไม่แพงมากนั ก เพาะง่าย ใช้เวลาสั้น ซึ่ ง
สามารถทาให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศที่กาลังพัฒนาสามารถที่จะหารับประทานได้ง่าย เห็ดที่มีจาหน่ายในท้องตลาด
ทั่วไปได้แก่ เห็ดหอม เห็ดฝรั่ง เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม ส่วนเห็ดอื่น ๆ ที่อาจพบเห็นได้ใน
บางท้องถิ่นทั้งที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติและมีผู้เพาะเลี้ยง ซึ่งมีจานวนไม่มากนัก เช่น เห็ดโคน เห็ดหัวลิง เห็ดตีนแรด เห็ด
นางนวลและเห็ดหลินจือ เป็นต้น เห็ดนางฟ้า (Pleurotussajor-caju (Fr.) Sing.) จัดเป็นเห็ดที่อยู่ในสกุลเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ
และเห็ดนางรม ถือเป็นเห็ดค่อนข้างใหม่ในการผลิตเพื่อการค้า เห็ดชนิดนี้มีถิ่นกาเนิดแถบภูเขาหิมาลัยประเทศอินเดีย ใน
สภาพธรรมชาติเห็ ดนางฟ้าชอบเจริญตามตอไม้ผุ ๆ บริเวณที่ อาการชื้นและเย็น เห็ ดนางฟ้ าสามารถเจริญได้ ในช่วง
อุณหภูมิระหว่าง 15-35 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จัดเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
มากที่สุด เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่มีรสอร่อย ตลาดมีความต้องการมากโดยทั่วไปนิยมเพาะในถุงพลาสติก จากข้อมูลสถิติ
การผลิตของไทย
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การประกอบธุ รกิ จฟาร์มเพาะเห็ ด เป็ นอาชีพหนึ่งที่ ได้ รับความนิยมอย่ างแพร่ หลายและมี การพั ฒนามาเป็ น
เวลานานกว่า 60 ปี จากเดิมที่มีการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเพาะเห็ดเพียงไม่กี่ชนิดและมีการทาเป็นอาชีพ
เสริมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มรายได้ให้กั บครัวเรือนจนกระทั่งมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะเห็ดมากขึ้น มีการวิจัยและ
พัฒนาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในการผลิต ประกอบกับความหลากหลายของเห็ดที่เพาะมีมากขึ้น ทาให้การทาธุรกิจ
ฟาร์มเพาะเห็ ดกลายเป็ นอีกหนึ่ งอาชีพที่ สร้างรายได้ ให้ กั บผู้ ประกอบการไม่น้อย ซึ่ งปั จจุ บันมีกว่า7,000 ครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพเพาะเห็ดและกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด สามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีไม่ต่ากว่า 7,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2555)
ผลผลิตเห็ดเป็นที่ นิยมสาหรับผู้ บริโภค เนื่องจากสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ น
อาหารคาว อาหารมังสวิรัติหรือการแปรรูปต่าง ๆ อีกทั้งยังมีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลให้ความ
ต้องการบริโภคเห็ดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เห็ดบางชนิดมีฤทธิ์เป็นยารักษาโรคและยังสามารถนาไปสกัดสารเพื่อใช้เป็น
ส่วนผสมในเครื่องสาอางและทาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการเห็ดภายในประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาได้จากราคาเห็ดที่จาหน่ายในตลาดมีแนวโน้มขยายตัวอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
โดยในปี 2553-2555 เห็ดนางฟ้ามีราคาขาย 30-40 ต่อกิโลกรัม และเห็ดหูหนูมรี าคาขาย 20 30 และ 35 บาท
ต่อกิโลกรัม ตามลาดับ (ชื่นดวงใจ คงบาล, 2555) ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศแนวโน้มในการส่งออกเห็ดของไทยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีสัดส่วนในการส่งออกเพียงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับผลผลิตเห็ดทั้งหมดในประเทศ อาจเป็นเพราะ
ปริมาณผลผลิตเห็ดในแต่ละปียังไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกยังมีสัดส่วนที่ไม่สูง
นักอย่างไรก็ตาม การส่งออกเห็ดสดแช่เย็นและเห็ดแปรรู ปของไทยในปี 2554 มีมูลค่าทั้งสิ้น 144.1 ล้านบาท ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเห็ดสดแช่เย็นส่วนใหญ่ จะทาการส่งออกไปยังญี่ ปุ่นและประเทศต่าง ๆ
ในอาเซียน เนื่องจากระยะทางในการขนส่งไม่ไกลมากนักทาให้เห็ดยังมีความสดและมีคุณภาพดี ในขณะที่ประเทศที่อยู่
ไกลออกไปและใช้ระยะเวลาในการขนส่ งจะมีการส่ งออกในลั กษณะของเห็ ดแปรรูป (แห้ งและบรรจุกระป๋ อง) ได้ แก่
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาและประเทศต่าง ๆ ในแถบยุ โรป เป็ นต้ น (กระทรวงพาณิ ชย์ , 2555) และหากมี การส่ งเสริ ม
พัฒนาการผลิ ตเห็ดอย่างจริงจังและให้เป็นเชิงพาณิ ชย์มากขึ้ นสั ดส่ วนในการส่งออกเห็ ดของไทยไปต่างประเทศจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ มาก
สาหรับการผลิตเห็ด มี 2 รูปแบบ คือ การผลิตแบบครบวงจรและการผลิตแบบไม่ครบวงจร โดยการผลิตแบบ
ครบวงจร เป็นการผลิตที่ดาเนินการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตเชื้อเห็ดซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด ต้องอาศัยความรู้
ความชานาญและประสบการณ์ ในการผลิ ตเพราะมีความเสี่ ยงจากการที่ เชื้อเห็ ดเสี ยได้ ง่ าย การผลิ ตก้ อนเพาะเชื้อ
โรงเรือนเพาะสาหรับเปิดดอก มีการนาเทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงมาใช้ มีระบบการให้น้าในโรงเรือน รวมถึงมีการจัดจา
หน่าย จึงทาให้การลงทุนเริ่มแรกมีต้นทุนสูง ส่วนการผลิตแบบไม่ครบวงจรเป็นการผลิตที่ซื้อก้อนเพาะเชื้อสาเร็จรูปมา
วางหรือมีการผลิตก้อนเพาะเชื้อเอง แต่ซื้อเชื้อเห็ดมาเขี่ยใส่ก้อนเพาะเชื้อเอง ใช้ระยะเวลาไม่นานก็สามารถเก็บผลผลิตได้
อาจมีโรงเรือนชั่วคราวหรือวางกลางแจ้งก็ได้ (ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย, 2555)
จากการศึกษาบทความวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนเพาะเห็ดนางฟ้า มีเกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจผลิตเห็ดแบบ
ครบวงจร ทาให้ทราบว่าการลงทุนธุรกิจการผลิตเห็ดแบบครบวงจรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการค่อนข้าง
สูง เพราะสามารถจาหน่ายผลผลิตได้เกือบทุกขั้นตอนในการผลิต เช่น เชื้อเห็ด ก้อนเพาะเชื้อสาเร็จรูปและดอกเห็ด เป็น
ต้น แต่ในปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการลงทุนในธุรกิจการผลิตค่อนข้างน้อย เนื่องจากข้อจากัดในการผลิตเชื้อเห็ดที่ทาได้
ยาก เงินลงทุนในระยะแรกสูง ประกอบกับต้องมีการบริหารจัดการฟาร์มอย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะเริ่มต้นทา
ธุรกิจนี้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ และต้องคานึงถึงปัจจัยหลายด้านทั้งในเรื่องของ
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ปั จจั ยการผลิ ต วิธีการผลิ ต เงินทุ นและการตลาดของการผลิ ตแบบครบวงจร จึ งจะส่งผลให้ การดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จและสามารถประกอบธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วจิ ัยจึงสนใจศึกษาลักษณะของธุรกิจการผลิต
เห็ดแบบครบวงจรและวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการผลิตและการตลาดเห็ดนางฟ้า ซึ่งผู้ที่มีความสนใจธุรกิจดังกล่าวใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจลงทุนผลิตเห็ดแบบครบวงจรและพัฒนาทางด้านการตลาดต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาดเห็ดนางฟ้า
2. เพื่อศึกษาการจัดการด้านการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ของสภาพแวดล้อมกับการ
จัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า
4. เพื่อเสนอกลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า
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กลยุทธ์การจัดการที่มปี ระสิทธิผลทัง้ ทางด้านการผลิตและการตลาดเห็ดนางฟ้าในประเทศ
ไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจั ย เรื่อ ง กลยุ ทธ์ ก ารจั ด การที่ มีป ระสิ ทธิ ผ ลทั้ งทางด้ า นการผลิ ต และการตลาดเห็ ด นางฟ้ าใน
ประเทศไทย เป็ น วิธี วิจั ย แบบผสมผสาน ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและการวิจั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบข้อมูลปฐมภูมิ กับการบริหารการจัดการกลยุทธ์
การตลาด การให้บริการลูกค้า ตลอดจนความพึงพอใจและความคิดเห็นส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาผลการวิจัย
ไปกาหนดกลยุทธ์การจัด การที่มีประสิทธิผลทั้งทางด้านการผลิต และการตลาดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเห็ดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรไม่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคเห็ดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย คานวณโดยใช้วิธีของ Taro Yamane (Yamana, 1973)
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 จากสูตร ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คนแบ่ง 4 ภาค ละภาค 100 กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่
ใช้เก็ บข้อ มูลเชิงปริมาณ เพื่อศึก ษาสภาพทั่วไป ปั จจัย ด้านพฤติกรรมของผู้ บริโภคเห็ด นางฟ้า สภาแวดล้อ มทาง
การตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้าและกลยุทธ์การตลาดของผู้บริโภคเห็ดนางฟ้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามปลายปิ ด (Close ended
question) แบบกาหนดคาตอบ (Checklist) จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภคเห็ ดนางฟ้า มีลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close
ended question) แบบกาหนดคาตอบ (Checklist) จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมทางการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า จานวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์การตลาดของผู้บริโภคเห็ดนางฟ้า จานวน 40 ข้อ
ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามลิ
เคิร์ท (Likert) (Yang et al., 2013) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
2. แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตลาดเห็ด
นางฟ้า แบบเจาะลึก (Depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูล ตามประเด็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย
การตรวจสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ พบว่า ผลการทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity)จากผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน โดยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ หรือ
เนื้ อ (Index of item objective congruence: IOC)อยู่ ในช่ วงระหว่ า ง 0.68-1.00 ซึ่ งมากกว่ าเกณฑ์ 0.50 โดยใช้ วิ ธี ข อง
Rovinelli & Hembleton (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2553) นอกจากนี้ ผ ลการทดสอบค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ วิธี การหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ อั ลฟาของครอนบั ค (Cornbach’s alpha Coefficient) ได้ ค่ าอยู่ระหว่าง
0.78-0.94 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ 0.60 จึงสรุปได้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
1. แบบสอบถาม ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและแบบสอบถามจานวน400 ชุด
2.แบบสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการตลาดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทยจานวน 28 ราย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลชิงปริมาณ ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดเห็ดนางฟ้าและผู้บริโภค เป็นการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบบสถิ ติ เชิ ง พรรณนา(Quantitative Statistic Descriptive analysis) โดยใช้ ส ถิ ติ ดั ง นี้ 1) ร้ อ ยละ
(Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย (Mean = xˉ ) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.)
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2. การวิเคราะห์เชิงคุณ ภาพ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก มาทาการวิเคราะห์โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
เนื้อความ (Descriptive Analysis)
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับการจัดการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า ด้วยใช้
สถิติทดสอบ Chi – square test สาหรับตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัยตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค และปัจจัย
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค
4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า ด้วยสถิติ Factor Analysis โดยวิธี
Principal-Component Analysisและใช้ วิธี หมุ นแกนออโธกอนอบแบบวาริ แม็ ก(Varimax Orthogonal) เพื่ อสกั ดตั วแปรที่
ไม่สาคัญออกไป สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่สาคัญจากองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยที่เกิดขึ้นจาการ
หมุนแกน คือ ตัวแปรสาคัญของแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
5. การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้าในเขตภาค เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และจัดสนทนากลุ่มร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นาข้อมูลจาการสนทนากลุ่ม และข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ที่ปรึกษาไปปรับปรุงแก้ไข กลยุทธ์ดา้ นการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า เพื่อจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ผลการศึกษา
1. ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพแวดล้ อ มทางการตลาดของผู้ บ ริ โภค อยู่ ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย 4.10 ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความหลากหลายของสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด
สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ผู้บริโภค
S.D
ความหมาย
xˉ
ความหลากหลายของสินค้า
4.31 0.65
มากที่สุด
ความรุนแรงของการแข่งขัน
3.83 0.61
มาก
ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน
3.96 0.67
มาก
อานาจต่อรองของผู้ซอื้
4.07 0.60
มาก
อานาจต่อรองกับซับพลายเออร์
4.31 0.63
มากที่สุด
รวม
4.10 0.53
มาก
2. ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กลยุ ท ธ์ ด้ า นการตลาดของผู้ บ ริ โภค
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นผู้บริโภคเกี่ยวกับกลยุทธ์ดา้ นการตลาด
ผู้บริโภค
กลยุทธ์ด้านการตลาด
S.D
ความหมาย
xˉ
ด้านผลิตภัณฑ์
4.18 0.56
มาก
ด้านราคา
4.07 0.47
มาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.93 0.56
มาก
ด้านการส่งเสริมการขาย
4.04
0.61
มาก
ด้านบุคคล
3.71 0.65
มาก
ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.51 0.68
มาก
ด้านกระบวนการใช้บริการ
3.39 0.83
ปานกลาง
ด้านผลิตภาพและคุณภาพ
4.13
0.54
มาก
รวม
3.90 0.40
มาก
3. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์
กั บ สภาพแวดล้ อ มของเห็ ด นางฟ้ า อย่า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู้ บริ โภคมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ มของเห็ ด นางฟ้ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวและอาชีพมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ตลาดของเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
ของสภาพแวดล้อมกับการจัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า
สภาพแวดล้อม
การจัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า
ปัจจัยส่วนบุคคล
ของเห็ดนางฟ้า
ปัจจัยด้านพฤติกรรม
d.f.
Sig
d.f.
Sig
เพศ
7.47
3
.06
13.132
2
.00*
อายุ
24.377
9
.00*
48.426
6
.00*
ระดับการศึกษา
18.888
9
.03*
27.187
6
.00*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
25.408
9
.00*
35.186
6
.00*
อาชีพ
14.608
12
.26
52.859
8
.00*
พฤติกรรมของผู้บริโภค
9.743
3
.02*
15.552
2
.00*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.1 นาข้อมูลตัวอย่างมาทาการตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ(KaiserMeyer-Olkin (KMO))และBartlett’ s Test ใช้ท ดสอบสมมติฐ านจะเป็ น ค่ า สถิ ติ ที่ มี ก ารแจกแจงโดยประมาณแบบ
Chisquareถ้าค่าไคสแควร์มีค่ามากหรือค่า sig ในการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (α) จะปฏิเสธH0 หรือยอมรับH1 นั่น
คือตัวแปรที่ทดสอบมีความสัมพันธ์กันจึงสามารถใช้เทคนิควิเคราะห์ Factor Analysis ได้ ในที่น้ีได้ค่า KMO เท่ากับ
0.810 ซึ่งมากกว่า0.50 และเข้าสู่ 1 สรุปได้วา่ ข้อมูลที่มอี ยูเ่ หมาะสมที่จะให้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยมีคา่ Bartlett's Test of Sphericityใช้ทดสอบสมมติฐาน
H0 :ตัวแปรต่าง ๆ (cself1, cself2 …, cself13) ไม่มคี วามสัมพันธ์กัน
H1 :ตัวแปรต่าง ๆ (cself1, cself2 …, cself13) มีความสัมพันธ์กัน
ตารางที่ 4 แสดงค่า KMO and Bartlett’s TestKMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of SphericityApprox. Chi-Square
df
Sig

.810
435.161
78
.000

ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลในตารางที่ 4 ค่ า Bartlett’ s Test มีก ารแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square =
435.161 ได้ค่า Significance = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรกลยุทธ์ด้านการตลาดของเห็ด
นางฟ้าทัง้ 13 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) ได้
4.2 การหาค่าความร่วมกัน (Communalities) เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับตัว
แปรอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด มีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1ของตัวแปร (0 < communality < 1) ถ้าค่า communality = 0 แสดง
ว่าองค์ประกอบหรือตัวแปรนัน้ ๆ ไม่สามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรได้ แต่ถ้าค่า communality = 1 แสดง
ว่าองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้น ๆ สามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรได้ทั้งหมดค่า Initial communality จาก
วิธี principal component จะก าหนดให้ ค่ า Initial communality ของตั ว แปรทุ ก ตั วเป็ น 1 ค่ า Extraction communality
ของตัวแปร หลังจากที่ได้สกัดปัจจัยแล้ว พบว่า ค่า Extraction communality ของตัวแปร cself2 มีค่าต่าสุด = .580 แต่
ก็ยังไม่ต่ามาก น่าจะสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าความร่วมกัน (Communalities)
Cself1
Cself2
Cself3
Cself4
Cself5
Cself6
Cself7
Cself8

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.630
.580
.714
.681
.797
.691
.802
.618
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Cself9
Cself10
Cself11
Cself12
Cself13

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.706
.595
.722
.653
.792

4.3 การหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) จากการวิเคราะห์สามารถจาแนกองค์ประกอบได้
จานวน 13 องค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน (eigen value) มากกว่า 1 และจากการสกัดตัวแปรจากปัจจัยที่ผลทาง
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของเห็ ด นางฟ้ า ในประเทศไทย ได้ ทั้ ง หมด 13 กลุ่ ม องค์ ป ระกอบ รวม 28 ตั ว แปรส าคั ญ
มีค่า Factor Loading มากว่า 0.50 ขึ้นไป และมีเปอร์เซ็นต์ สะสมสูงสุด มี่ 67.920 ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จานวนกลุ่มองค์ประกอบ ตัวแปรที่สาคัญ ค่าน้าหนัก
กลุ่ม
ตัวแปรทีส่ าคัญ
องค์ประกอบ
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
1
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ s203, s204
2
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p505, p504
3
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p301, p302
4
จานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ p403, p401, p402
5
จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ p702, p704, p703, p705
6
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p503, p501
7
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p405, p404
8
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p205, p204
9
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p605, p603
10
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p601, p602
11
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p803, p804
12
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ s102, s103
13
จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p802, p801

ช่วงค่า Factor
Loading
0.489 - 0.488
0.465 - 0.276
0.273 - 0.205
0.294 - 0.224
0.38 - 0.325
0.42 - 0.373
0.35 - 0.208
0.489 - 0.405
0.564 - 0.384
0.380 - 0.205
0.279 - 0.254
0.29 - 0.284
0.354 - 0.287

Cumulative
%
18.154
27.991
35.484
40.613
44.862
48.652
54.002
56.435
58.697
60.642
62.581
64.433
67.920
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ตารางที่ 7 การตัง้ ชื่อกลุ่มองค์ประกอบตัวแปรที่สาคัญและกาหนดคาสาคัญเชิงกลยุทธ์
ชื่อกลุ่มองค์ประกอบ

ชื่อตัวแปรสาคัญในกลุ่มองค์ประกอบ

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ p702. ลูกค้าสามารถระบุขนาดและราคาได้ตามความต้องการ
p703. ทางร้านมีการแจ้งกาหนดเวลาให้ลูกค้าทราบก่อนงานเสร็จทุก
ครัง้
p704. ทางร้านมีการรับเปลี่ยนสินค้าทุกครัง้ ถ้าเกิดการชารุด
p705. ทางร้านส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า
การจัดการตลาด
p401. ร้านมีสว่ นลดให้กับลูกค้าประจา
p402. ร้านมีแต้มสะสมให้ลูกค้าเพื่อสะสมแลกของรางวัล
p403. ร้านมีการจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม
สถานที่
p601. ร้านตั้งอยูใ่ กล้ชุมชนเดินทางไป – มาสะดวก
p602. ร้านมีสถานที่จอดรถสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ความสัมพันธ์
p504. พนักงานให้คาแนะนาหลังการขายทุกครัง้
p505. พนักงานขอบคุณลูกค้าทุกครัง้ เมื่อมาใช้บริการร้าน
พนักงาน
p501. พนักงานให้แนะนาผลิตภัณฑ์กอ่ นการตัดสินใจซือ้
p503. พนักงานมีอัธยาศัยดี สุภาพ อ่อนน้อม
รูปแบบร้าน
p605. ร้านจัดสินค้าให้เป็นระเบียบและสวยงาม
p603. ร้านมีบรรยากาศดี ทันสมัย สวยงาม
การบริการ
p803. ความเอาใจใส่ในการบริการ
p804. ความรวดเร็วในการบริการ
นวัตกรรม
s102. ร้านที่เปิดใหม่มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลาย
s103. ร้านที่เปิดใหม่มีการบริการดีกว่าร้านที่เปิดก่อน
การเปลี่ยนแปลง
p204. ผลิตภัณฑ์มรี าคาถูกกว่าร้านอื่น
p205. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งลูกค้าทุกครั้ง
p.301. ร้านมีบริการการส่งของถึงบ้าน
การสื่อผ่านอิเล็กทรอนิกส์ p.302. ร้านมีการจาหน่ายผ่านเว็บไซต์
ประสิทธิภาพ
p.801. ความน่าเชื่อในการให้บริการ
p.802. การตอบสนองความต้องการของท่าน
ความพึงพอใจ
s203. ความพึงพอใจการบริการมากกว่าราคาสินค้า
ส่งเสริมการขาย
p404. ร้านมีของสมนาคุณให้กบั ลูกค้าประจาตาม
เทศกาลต่าง ๆ
p405. ร้านมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ

Keyword
I: Investigate

M: Marketing

P: Place
R: Relationship
E: Employee
S: Shop
S: Service
I: Innovation
V: vary
E: Electronics
E: Efficacy
S: Satisfaction
P: Promotional
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4.4 การกาหนดกลยุทธ์การจัดการตลาดของเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ SWOTและการสนทนา
กลุ่ ม (Focus group Discussion) พบว่า กลยุ ทธ์ การจั ดการด้ านการตลาดของเห็ ดนางฟ้ า ได้ แก่ กลยุ ทธ์ การสร้ างความ
ประทับใจแก่ผู้บริโภค (IMPRESSIVENESS) หมายถึง แนวทางการขับเคลื่อนทางการตลาดของเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย โดย
เพื่อสร้างความประทับใจของลูกค้าจึงเป็นเรื่องสาคัญ ในการทาให้พนักงานบุคลากร ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ขายสินค้า มีมุมมอง
ของความคิดและทักษะพื้นฐานที่ดีต่อการบริการลูกค้า ร้านและพนักงานผู้ให้บริการลูกค้าต้องรู้เสียก่อนว่าลูกค้าในแต่ละ
รายที่เข้ามาติดต่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ว่าเขาคือใคร มีบุคลิก พฤติกรรม สไตล์ เป็นอย่างไร รวมทั้งรับรู้และเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของลูกค้า ในสถานการณ์ที่เราให้บริการอยู่ด้วย ประกอบด้วยแนวทางในการขับเคลื่อนรายประเด็นกลยุทธ์และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพแวดล้ อ มทางการตลาดของผู้ บ ริ โภค อยู่ ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย 4.10 ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความหลากหลายของสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาดของผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 ให้ความคิ ดเห็น
มากที่ สุ ด คื อ ความรุน แรงของการแข่งขั น มีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.59 โดยเรีย งล าดั บสภาพแวดล้ อ มทางการตลาด
เนื่องจากธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจน้อยและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดลูกค้าก็จะยิ่งมีอานาจในการต่อรองที่
สูงขึน้ และจะยิ่งสูงขึน้ ไปอีกถ้าหากลูกค้ามีการรวมกลุ่มกันเพื่อซื้อในปริมาณมาก เพราะลูกค้านัน้ จะมีสิทธิในการเลือก
ที่จะไปเสนอซื้อกับผู้ประกอบการเจ้าอื่น ๆ ที่สามารถให้ราคาและคุณภาพได้ในแบบที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นการ
รวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้การบริการชนิดเดียวกันในการกาหนดฐานราคาที่ต่าที่ สุดที่จะขาย
ให้กับลูกค้าได้ เพราะเมื่อผู้ประกอบการทาข้อตกลงกับกับร้านค้าอื่น ๆ ในเรื่องราคาแล้ว ลูกค้าก็จะไม่สามารถ
ต่อรองราคาสินค้าได้มากนัก เนื่องจากในแต่ละร้านก็จะมีราคาของสินค้าที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อลดการแข่งขัน
การตัดราคาของผู้ประกอบการทุกฝ่าย แต่ทั้งนี้บรรดาผู้ประกอบการก็สามารถเลือกที่จะแข่งขันธุรกิจกันได้นอกเหนือ
ด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Thanika Devi Juwaheer(2014) ทาการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพบริการธุรกิจ
บริการของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มาใช้บริการธุรกิจบริการ ใน Mauritusโดยใช้เครื่องมือที่พัฒนามาจาก SERVQUAL
ทาการวัดระดับคุณภาพบริการธุรกิจบริการ สองแห่งในไอร์แลนด์เหนือ (ธุรกิจบริการ X และ Y)
2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 ให้
ความคิ ดเห็ นมากที่ สุ ด คื อ ด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.18 ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นต่ อกลยุ ทธ์
ด้านการตลาดของผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือช่องทางการจั ด
จาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เนื่องจาก เมื่อกิจการได้ผลิตสินค้าออกมาได้แล้วพร้อมที่จะกระจายสินค้าเข้าสูต่ ลาด
โดยจะต้อ งพยายามเลือ กช่องทางการจ าหน่ายให้ เหมาะสมและดี ที่สุ ดส าหรับสิน ค้ าของตน ลัก ษณะของช่องทา
งการจาหน่ายอาจกาหนดรูปแบบให้เป็นช่องทางการจาหน่ายทางตรงกับช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม ผู้ผลิตจะผลิต
สินค้าคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สินค้านั้นคงใช้ประโยชน์ได้ ในกลุ่มผู้บริโภคจานวนน้อยเท่านั้น ถ้าผู้ผลิตไม่ทราบว่า
สินค้าที่ผลิตขึ้นมาแล้วจะไปขายที่ไหน การจัดจาหน่ายหรือการอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบัน
การตลาดที่สร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่และความเป็นเจ้าของ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ณัฏฐ์ฤทัย ภัทรลาภอรุณกิจ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในธุรกิจการขายคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์กล
ยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายคอมพิว เตอร์ด้านต่าง ๆ และ Makoto USUI (2012)
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กล่าวถึงบริการท่องเที่ยวการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานของธุรกิจบริการ
คางายะ (Kagaya) ในประเทศญี่ปุ่นว่า ธุรกิจบริการได้ดาเนินมาตรการร่วมมือกับอุตสาหกรรมอื่นในท้องถิ่นเดียวกัน
แล้วสร้างจุดเด่นขึน้ มา
3. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์
กั บ สภาพแวดล้ อ มของเห็ ด นางฟ้ า อย่า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู้ บริ โภคมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ มของเห็ ด นางฟ้ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวและอาชีพมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ตลาดของเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ปั จ จั ย ด้ า นพฤติก รรมของผู้ บ ริ โภคของสภาพแวดล้ อ มกั บการจั ด การตลาดของเห็ ด นางฟ้ าเกิ ด จากผู้ บ ริโภคถึ ง
คุณประโยชน์ที่เหนือกว่าของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างเหนือคู่แข่งจึงจาเป็นที่จ ะต้องสร้างให้เกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภค
รับรู้ถึงคุณค่าและความแปลกใหม่ของจัดดอกไม้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้าในอนาคต อย่างไรก็ตามคุณภาพ
ของเห็ดนางฟ้าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญสูงสุดต่อการดาเนินธุรกิจในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับงานของงานวิจัย นิภา
พร มีชานาญ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ: กรณีศึกษา
หมูบ่ ้านดงบัง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
4. กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค
เนื่องจาก กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า ให้มีประสิทธิผล ในการกาหนดกลยุทธ์การจัดการด้าน
การตลาดของเห็ ด นางฟ้ า ได้ น าปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการจั ด การส่ วนประสมทางตลาดของเห็ ด นางฟ้า โดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการและความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตลาดของเห็ดนางฟ้า
และผลจากสนทนากลุ่ม มาใช้ประกอบการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ คือ ความคิดเห็นของผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับ
การตลาดของเห็ดนางฟ้า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 8 ด้าน โดยเรียงลาดับกลยุทธ์ด้านการตลาด จากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภาพและคุณภาพ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคคล
ลัก ษณะทางกายภาพและกระบวนการใช้บริการ ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานของงานวิจัยนีรนาท ศรีชุม พร (2556) ได้
ทาการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดเชียงใหม่

ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาและเก็บข้อมูลด้านลูกค้าเพิ่มเติม ทัง้ ในส่วนของค้าขายปลีกและขายส่ง เพื่อทราบแนวโน้มและความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
2. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูแ่ ข่งในตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
3. ในการปฏิบัตติ ามแผนที่วางไว้ ควรมีการติดตามผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี
Behavioral decision for purchasing teak furniture in Ratchaburi province
อัจฉรา จาปาทอง1*
Atchara Jompatong1*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
(survey research) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ สั ก ในเขตจั ง หวั ด ราชบุ รี เพื่ อ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ปัจจัยพฤติกรรมของ
ผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักกับการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุรี
ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 210 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ เอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย ร้อยละ 73.1
อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 28.1 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี ร้อยละ 53.8 และระยะเวลาในการทางานในองค์กร 10 15 ปี ร้อยละ 43.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวม
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง อยู่ ระดั บ ปานกลาง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านความคิ ด เห็ น ต่ อ ภาพโดยรวม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูร่ ะดับ มาก ผลการทดสอบข้อสมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 210 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 48.6 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ
57.6 ตาแหน่งทางศาสนาพระราชาคณะชั้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 39 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านราคา
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.13 ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บปั จ จั ย พฤติก รรมของผู้ ซื้ อ เฟอร์ นิเจอร์ไม้สั ก ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อลักษณะของผู้ซื้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ต้ องการซื้อโต๊ะหมู่บูชาร้อยละ 51.9
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นเิ จอร์ไม้สักพนักงานขาย ร้อยละ 52.9 โอกาสที่ซื้อเฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก
ฉลองตาแหน่งใหม่ ร้อยละ 74.3 ลักษณะที่ซอื้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักซือ้ ทีละชนิดที่ต้องการ ร้อยละ 36.2 การชาระเงินด้วย
วิธีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักชาระด้วยเงินสด ร้อยละ 84.3 แหล่งรับข้อมูลในเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพนักงานขาย ร้อยละ
51.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistic) มาวิเคราะห์ เพื่ อ ทดสอบสมมุ ติฐ านแต่ ล ะข้ อ ดั งนี้ ระดั บ การศึก ษาแตกต่า งกั น มี ผ ลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ แตกต่างกันมีผลต่อตั ดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุ รีไม่แตกต่ างกัน ที่ระดั บ
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นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: การตัดสินใจ, เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

Abstract
This study is a survey research. The research aims 1) to study the behavioral decision for purchasing
Teak furniture in Ratchaburi province 2) to compare the relationship among the personal demographics, the
marketing mixed factors on the Teak furniture, behavioral factors for purchasing Teak furniture to the decision for
purchasing Teak furniture in Ratchaburi province and 3) to compare the relationship of the marketing mixed
factors on the Teak furniture with the behavioral decision for purchasing Teak furniture in Ratchaburi province.
The 210 samples were derived by stratified random sampling. The questionnaire with 1-5 scale was used to
collect the data. It is a five-level scale. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation,
t-test and F-test.
The research results were as follows: Most of the samples were from men (73.1), the age: 26-30
years old (28.1%), education: Bachelor’s degree (53.8%), length of employment: 10-15 years (43.1%). The
samples had the overall opinion toward the working motivation at the medium level, and for performance
efficiency was at the high level. Hypothesis test revealed that the personal demographics of 210 samples; age
more than 50 years old (48.6%), education: undergraduate (57.6%), priest of rank: clerical title (39%). The
information about marketing mixed factors on the Teak furniture shown that: the samples had the overall opinion
toward the product at the high level (mean 3.99), to the price at the high level (mean 3.82), to the distribution
at the high level (mean 3.99), to the marketing promotion at the high level (mean 4.13). The information about
behavioral factors for purchasing Teak furniture showed that: the samples had the overall opinion toward the
marketing stimulus at the high level (mean 3.96) and to the buyer at the high level (mean 3.79). Most of the he
samples had their own type of set of altar table they like (51.9). The customer assistant influenced them for
decision for purchasing the Teak furniture (52.9). The occasion they would buy the Teak furniture to celebrate
the new job position (74.3). They considered the appearance of the Teak furniture (36.2). They cashed for the
Teak furniture (84.3). The customer assistant gave them the product information (51.9). The inferential statistic
was used to analyze data for hypothesis testing. It showed that the different education affects to the decision for
purchasing Teak furniture in Ratchaburi province at .05 level of statistical significance. The different marketing
mixed factors on the Teak furniture affects to the decision for purchasing Teak furniture in Ratchaburi province, it
did not differ statistically significant at the .05 level. The different marketing mixed factors on the Teak furniture
affects to the decision for purchasing Teak furniture in Ratchaburi province, it did not differ statistically significant
at the .05 level. The different behavioral factors of the buyer affects to the decision for purchasing Teak furniture
in Ratchaburi province, it did not differ statistically significant at the .05 level.
Keywords: Decision, Teak furniture
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บทนา
กากปัญหาทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2551 ทาให้เศรษฐกิจของโลก และประเทศไทยต้อง
ประสบกับปัญหาทางการเงิน ปัญหาการปลดคน การปิดบริษัท และความไม่ ชัดเจนในหน้าที่การเงิน ความมั่นคงในอาชีพ
มีผลทาให้คนในปัจจุบันไม่กล้าที่จะใช้จ่ายเงินการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต้องใช้เวลาคิดนานขึ้น และเลือกซื้อเฉพาะ
สินค้าที่มีความจาเป็นจริง ๆ คนที่ กาลังเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจะต้องชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปก่อน แต่สาหรับคนที่
ตัดสินใจซื้อไป แล้วก็คงต้องดาเนินต่อไป เมื่อมีบ้านสิ่งจาเป็นคู่กับบ้านคือ เฟอร์นิเจอร์ การเลือกซื้อต้องชั่งน้าหนัก กับ
เฟอร์นเิ จอร์ ที่มีให้เลือกทั้ง ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้มะค่า ไม้สัก เหล็ก หินอ่อน เปรียบเทียบกันทั้งใน เรื่อง ราคา คุณภาพ ทาให้
ร้านสุรสิทธิ์ จาปาทอง ซึ่งเป็นผู้ผลิต จาหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้ โดยต้องทา
การสารวจ พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อ เพื่อนามาปรับปรุง และ
พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและทาให้ผู้บริโภคเกิดความ พอใจสูงสุด จึ งจาเป็นต้อง
ทราบความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และทาให้ ร้านสุรสิทธิ์ จาปาทอง สามารถแข่งขันได้
ร้ านสุ รสิ ทธิ์ จ าปาทอง ได้ มี ก ารผลิ ต มาในระยะนั้ น เป็ น การรั บท าตามความต้ อ งการของลู ก ค้ าท าเป็ น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อมาความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้ เป็นลาดับ ทาให้
มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนในการผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งพัฒนาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน
มาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตเพื่อการส่งออกและมีการผลิตโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่สั่งมาจากต่างประเทศ
อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าจาเป็นสาหรับชีวิตประจาวัน คือ มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์โดยตรงทุก
อิริยาบถ นั บตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทั่ งเข้ านอน เฟอร์ นิเจอร์จึ งมีบทบาทส าคั ญยิ่งส าหรั บอาคารบ้ านเรือนและสถาน
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ประกอบด้วยภาวะเศรษฐกิจมี การเปลี่ยนแปลงและประชากรมีจานวนเพิ่มขึ้น ความจาเป็นที่จะใช้
สินค้าประเภทนี้จึงมีมากขึ้นตามลาดับ เฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าที่ไม่เหมือนกับสินค้าประเภทอื่น คือไม่สามารถกักตุนไว้ได้
เพราะขึ้นอยู่กับแฟชั่น ประกอบกับคนไทยเรามักไม่ค่อยให้ความสาคัญเท่าใดนัก การจะจัดหาเฟอร์นิเจอร์ไว้ใช้จะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสม สไตล์ ความแข็งแรงทนทาน และที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ถ้ามีฐานะไม่ค่อยจะอานวยนัก
ก็จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทรูปแบบสวย ส่วนคุณภาพอาจจะไม่คานึงถึง แต่ถ้าฐานะดีเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้จะเป็นแบบที่
ได้รับการตกแต่งและออกแบบโดยมัณฑนากร ซึ่งราคาแพงลักษณะของตลาดเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบัน ถือได้วา่ เป็นตลาดนอก
ระบบเพราะการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ส่วนใหญ่ขนึ้ อยู่กับความต้องการของลูกค้า (ณพสกล สีมานะชัยสิทธิ์, 2550) ส่วนลูกค้า
ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดราชบุรีมีฐานะทางการเงินในทุกระดับ ไม่ว่าจะมีฐานะทางการเงินในระดับใด การเลือกใช้
เฟอร์นิเจอร์จะเลือกซื้อสินค้าที่มรี าคาเหมาะสม และคุณภาพดี การแข่งขันเพื่อแย่งลูกค้ากันนัน้ จะแข่งขันในตัวสินค้า และ
ราคาเป็นหลักใหญ่ สินค้าประเภทเฟอร์นเิ จอร์ส่วนใหญ่มแี บบให้เลือกมากมาย สาหรับราคาจะสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับวัสดุที่
ใช้เป็นหลัก ผู้ขายแต่ละคนต้องสามารถอธิบายให้ลูกค้าแต่ละรายเข้าใจถึงสาเหตุที่สินค้าคล้ายคลึงกัน แต่ราคาต่างกัน
โดยเน้นเรื่องวัสดุที่ใช้ในการทาเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นเพื่อความคงทนถาวรของสินค้า
ผู้วิจัยเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก มีร้านสุรสิทธิ์ จาปาทอง ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ กาลังปิดตัวลง และเลิก จ้างงานเป็นจานวนมาก ทาให้กาลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง ในขณะที่
ต้นทุนและค่ าใช้จ่ายในการ ขายและบริหารของร้านไม่สามารถลดลงได้จึงต้องพยายามหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้
จาหน่าย เฟอร์นิเจอร์ได้ ผู้วิจัย ต้องการทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลที่ผู้บริโภคนามาเพื่อตัดสินใจ
เลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และใช้ผลของการวิจัยเป็นกลยุทธ์ในการผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เพื่อให้ธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักดารงอยูต่ อ่ ไปได้อย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความสัม พัน ธ์ของปั จจัยส่ วนบุ คคล ปัจ จัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สั ก
ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซอื้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักกับการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ตาแหน่งทางศาสนา

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเฟอร์นิเจอร์
ไม้สัก
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. การส่งเสริมการตลาด(Promotion)
4. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)

การตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก ในเขต
จังหวัดราชบุรี

ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
1. สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด
2. ลักษณะของผูซ้ ื้อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
สมมุตฐิ าน
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง
2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ใน
เขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง
3. ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขต
จังหวัดราชบุรีแตกต่าง
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดราชบุรีนั้น ประกอบด้วย
ประชากรที่เป็น
1.1. ผู้ประกอบการ คือ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์โต๊ะหมูบ่ ูชาพระและโต๊ะรับแขกที่ทาจากไม้สัก 1 ราย
1.2. ผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ได้แก่ผู้ที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ เป็นโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขกในวัด ซึ่งก็คือวัดจานวน
ทั้งสิ้น 450 วัด ในการศึกษาครัง้ นี้จะศึกษาเฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกค้าของร้านสุรสิทธิ์ จาปาทอง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัด
อารามหลวงและวัดราษฎร์ในจังหวัดราชบุรีเท่านัน้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นกลุ่มเดียวกับประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย
1.1 ผู้ ป ระกอบการ คื อ ผู้ ผ ลิ ต เฟอร์ นิ เจอร์โต๊ ะ หมู่ บู ชาพระและโต๊ะ รั บ แขกที่ ท าจากไม้ สั ก 1 รายคื อ
ร้านสุรสิทธิ์ จาปาทอง
1.2 ผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ได้แก่ผู้ที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็ นโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขกในวัด จานวน 210 วัด
และ/หรือเจ้าอาวาสและ กรรมการวัด 210 รูป/คนจากวัดจานวนทั้งสิ้น 460 วัด ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan รายละเอียดดังปรากฏในภาคผนวก ก. ทั้งที่เป็นวัดอารามหลวงและวัด
ราษฎร์ในจังหวัดราชบุรี
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Stratified Random Sampling) ผู้ ศึ ก ษาได้ อ อกแบบมาเพื่ อ ท าการเก็ บข้ อ มู ล ใน
ภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างโดยโทรสารและอีเมลทางร้านมีโฆษณาทางระบบ
Intrenet ให้ติดต่อได้ไว้แบบเฉพาะเจาะจง (Purpose Random Sampling) กับเจ้าอาวาสวัดที่ทางร้านเข้าไปติดต่อเสนอ
ขายโต๊ะหมู่บูชาและเก้าอี้รับแขก จากการติดต่อกันก่อนล่วงหน้าทางการสื่อสาร สารสนเทศเป็นต้นว่าโทรศัพท์ เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จัดเตรียมไว้ไปทาการจัดเก็บข้อมูลจากเจ้า
อาวาสวั ด และกรรมการวั ด ในเขตจั งหวั ด ราชบุ รี จ านวน 210 รู ป/คน ที่ ได้ ค านวณจากตารางขนาดตั วอย่างของ
P J Morgan ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาด เป็ น การสร้ า งแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มี ระดั บ การวั ด
ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับ
การวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ รวบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean)
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ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบ ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแต่งต่าง
ของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม

ผลการศึกษา
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 102
คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ อายุน้อยกว่า 45 ปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 และ อายุ45 - 50 ปี
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมา
คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีตาแหน่งทางศาสนาพระราชาคณะชั้นสามัญ จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 39
รองลงมาคือ ตาแหน่งทางศาสนาพระครูฐานานุก รม จ านวน 53 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 25.2 ตาแหน่งทางศาสนา
พระราชาคณะชั้นเทพ จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตาแหน่งทางศาสนาพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี -โท-เอกพิเศษ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และตาแหน่งทางศาสนาพระราชาคณะชั้นราช จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
7.1 ตามลาดับ
2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

3.99
3.82
3.96
4.13

0.49
0.61
0.61
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13
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3. ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซอื้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด
ลักษณะของผูซ้ ื้อ

3.96
3.79

0.61
0.58

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพฤติก รรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ สิ่งกระตุน้ ทางการตลาดอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อลักษณะของผู้ซอื้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79
4. ตัดสินใจซื้อเฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี
ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ต้องการ
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาคือ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ต้องการซื้อพนักพิง
จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ต้องการซื้อธรรมมาศ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
6.7 และ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ตอ้ งการซื้อเก้าอี้หลุย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพนักงานขาย จานวน 111
คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเพื่อน จานวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.6 บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตัดสินใจเอง จานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 และ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักญาติโยน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
11.9 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีโอกาสที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักฉลองตาแหน่งใหม่ จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ
74.3 รองลงมาคือ โอกาสที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักงานประจาปีของวัด จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 โอกาสที่ซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และโอกาสที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเฟอร์นิเจอร์
ชารุด จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีลักษณะที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักซื้อทีละชนิดที่ต้องการ จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ
36.2 รองลงมาคือ ลักษณะที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สั กซื้อแยกชุด จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และลักษณะที่ซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักซือ้ รวมชุด จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการชาระเงินด้วยวิธีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักชาระด้วยเงินสด จานวน 177 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.3 รองลงมาคือการชาระเงินด้วยวิธีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักชาระด้วยบัตรเครดิต จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7
ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีแหล่งรับข้อมูลในเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพนักงานขาย จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ
51.9 รองลงมาคือ แหล่งรับข้อมูลในเรื่องเฟอร์นเิ จอร์ไม้สักเพื่อน จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 แหล่งรับข้อมูล
ในเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้สักญาติโยน จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และแหล่งรับข้อมูลในเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ทางINTERNET จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาดับ

Proceedings
1940

5. ผลการวิเคราะห์และการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัด
ราชบุรีแตกต่าง
ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิ เจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี กับปัจจัยส่วน
บุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
F-test
Sig
อายุ
2.26
0.083
ระดับการศึกษา
3.15
0.026*
ตาแหน่งทางศาสนา
1.11
0.347
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
ทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 อายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุ รี
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่ า F-test โดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ยวที่ ระดับนั ยส าคัญ 0.05
พบว่าในด้ านภาพรวม มีค่ า Sig. เท่ ากั บ 0.083 ซึ่ งมากกว่า ระดั บนั ยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 แสดงว่า อายุ
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัด
ราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย วที่ ระดับนัยส าคั ญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 จากความแตกต่างที่เกิดขึน้ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี (LSD) แสดงดังนี้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี
ทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ตาแหน่งทางศาสนาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขต
จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่ า F-test โดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ยวที่ ระดั บนั ยสาคั ญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.347 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ตาแหน่ง
ทางศาสนาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง
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ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื้ อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี กับ ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก
F-test
Sig
ด้านผลิตภัณฑ์
0.82
0.482
ด้านราคา
0.91
0.437
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.94
0.42
ด้านการส่งเสริมการตลาด
0.15
0.928
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัด
ราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย วที่ ระดับนัยส าคั ญ 0.05
พบว่ า ในด้ า นภาพรวม มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.482 ซึ่ ง มากกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 แสดงว่ า
ด้านผลิตภัณ ฑ์แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 ด้านราคาแตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัด
ราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าใน
ด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.437 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านราคาแตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่ า F-test โดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ยวที่ ระดับนั ยส าคัญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.42 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ายแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจัง หวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เฟอร์นเิ จอร์ไม้สัก ใน
เขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่ า F-test โดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ยวที่ ระดับนั ยส าคัญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.928 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จั ย พฤติ ก รรมของผู้ ซื้ อ เฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ สั ก ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ตั ด สิ น ใจซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง
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ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัด สินใจซื้อ เฟอร์นิเจอร์ ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี กั บ ปัจจั ย
พฤติกรรมของผู้ซอื้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซอื้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
F-test
Sig
สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด
1.73
0.161
ลักษณะของผูซ้ ื้อ
1.48
0.221
จากตารางที่ 5 ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
ทดสอบสมมติฐานที่ 3.1 สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ ไม้สัก
ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย วที่ ระดับนัยส าคั ญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.161 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า สิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดแตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ เฟอร์นิเจอร์ไม้สั ก ในเขตจังหวัดราชบุ รีไม่แตกต่างกัน ที่ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 3.2 ลักษณะของผู้ซื้อ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขต
จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าใน
ด้านภาพรวม มี ค่ า Sig. เท่ ากับ 0.221 ซึ่ งมากกว่าระดับนั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 แสดงว่า ลั กษณะของผู้ ซื้ อ
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
ผู้วิจัยนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัด
ราชบุรี ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ด้านผลิตภัณ ฑ์
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐณิชา
สาอางกุล (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีค วามสาคัญ ต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้มี ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มี
ความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ และเปรียบเทียบปัจ จัย
ทางการตลาดที่ มีค วามส าคั ญ ต่อ การเลื อ ก ซื้ อ เฟอร์ นิเจอร์ข องผู้ บ ริ โภคที่ มี เพศ อายุ ระดั บ การศึก ษา อาชี พ
และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญ ญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 6,00112,000 บาท 2) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ใช้เฟอร์นิเจอร์ประเภท ตู้เสื้อผ้า วัสดุที่นามา
ทาเฟอร์นิเจอร์คือไม้ลักษณะในการซื้อจะซื้อแบบแยกชุดโดยมีคู่สมรสหรือ คู่รักเป็นผู้ช่วยตัดสินใจซื้อ จะซือ้ 0-1 ครั้ง
ต่อ 1 ปี เพื่อนาไปตกแต่งบ้านใหม่โดยซื้อจากร้านค้าที่ จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าอื่น ๆ เพราะร้านนั้นมีสินค้า
หลากหลายให้เลือกซึ่งได้รับข่าวสาร ข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติพ่ีน้อง มีรูปแบบการชาระเงินด้วยเงินสด และจะซื้อ
เฟอร์นิเจอร์แบบถอด ประกอบได้ประเภทเตียง 3) ผู้บริโภคเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดโดยรวมมีความสาคัญต่อการ
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เลือก ซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 4 ด้าน ที่มีความสาคัญอยู่ใน ระดับมาก
ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ส่วนปัจจัยทางการตลาดด้านอื่น ๆ ผู้บริโภคความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง4) ผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพต่างกัน
เห็นว่า ปัจจัยทางการตลาดโดยรวมและเป็นรายด้าน ทุกด้านมีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นเิ จอร์ไม่แตกต่างกัน โดยสรุป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการ ตลาดในเรื่องเฟอร์นิเจอร์มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการใช้ สอดคล้องกับราคาเหมาะสมกับ คุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ มีสถานที่จาหน่ายที่สะดวกในการเดินทาง
และการให้บริการของพนักงาน ขาย ซึ่งจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการ ในการวางแผนและปรับปรุง
การผลิต การตลาด ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยจะนามาซึ่งผลตอบแทน ทาง
การตลาดในอนาคต และในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความ หลากหลายเพิ่มมากขึน้
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิ เจอร์ไม้สัก ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อ สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อ ลั ก ษณะของผู้ ซื้ อ อยู่ในระดั บมาก มีค่ าเฉลี่ ย 3.79 สอดคล้ อ งกับแนวคิ ด ของทั ด ศรัณ ยา กลิ่ น พินิจ (2557:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ย่ีห้อ INDEX ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มุ่ง หมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ย่ีห้อ
INDEX ของผู้ บริ โภคในเขตกรุง เทพมหานคร เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอร์ นิเจอร์ ย่ีห้ อ INDEX ของ
ผู้บริโภค ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ศึกษา ปัจจัย
ด้ า นสั ง คม ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ านบุ ค ลิ ก ภาพ ศึก ษาปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มีอิ ท ธิ พ ล ต่ อ พฤติก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้บริโภคที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี รองลงมา คือ อายุ 31 ปี และอายุ 41-50 ปี ตามลาดับ ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ ะมี สถานภาพโสด รองลงมา คื อ สมรส/อยู่ ด้ ว ยกั น และ หม้ า ย/หย่ า ร้ า ง/แยกกั น อยู่
ตามลาดับ ผู้บริโภค ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท และต่ากว่า
ปริญญาตรี ตามลาดับ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001-20,000 บาท รองลงมา คือ มากกว่า
30,001 บาท และ 20,001-30,000 บาท ตามลาดับ ผู้บริโภคที่ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท
รองลงมาคือรับราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามลาดับ และพบว่า 1) ปัจจัยด้านสังคม พบว่า ผู้บริโภคเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ INDEX จากนิตยสาร ตกแต่งบ้านภายในประเทศ การโฆษณาทางโทรทัศ น์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
และการเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์โดยลาพังคนเดียว หรืออาศัยบุคคลอื่น มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์
INDEX ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร2) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่า การเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์ที่มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่ นไม่ซ้าใครแม้ราคาจะสูงหรือ ตามสมัย นิยม และมีรูปแบบ ที่ทัน สมัย มีส่ วนร่วมในการตัด สิน ใจซื้อ มีผ ลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ INDEX ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 จากความแตกต่างที่เกิดขึ้นทดสอบรายคู่ด้วยวิธี (LSD) แสดงดังนี้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจซื้ อเฟอร์นิเ จอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีระดั บการศึกษา ปริญ ญาตรี มีการตัดสิน ใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี มากกว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรีสอดคล้องกับแนวคิดของสรรธกร สุภาควัฒน์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้
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ศึก ษาเรื่อ งปั จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่มี ผ ลต่อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอร์นิ เจอร์โลหะของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครการวิจัย ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อ เฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างของ ผู้บริโภค โดยส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน บริษัทเอกชน รายได้ต่อเดื อนต่ากว่า
หรือเท่ากับ 20,000 บาท สถานภาพโสด มีสมาชิกในครอบครัว จานวน 1-3 คน และมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน
เดี่ยว 2) ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อเฟอร์นิเจอร์โลหะ โดยรวมในระดับดี ประกอบด้วย ด้านตราสินค้าโดยรวม ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรวม ด้านราคาโดยรวม และด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี 3) ผู้บริโภคมีความ
ต้องการที่ มีต่อคุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โลหะแต่ละประเภท พบว่า เฟอร์นิเจอร์โลหะประเภทโต๊ะเครื่องแป้งเตียง
นอน และโต๊ะอาหาร โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก สามารถจาแนกความต้องการ คุณสมบัติในแต่ละเรื่อง
ดังนี้ คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โลหะประเภทเตียงนอน พบว่า เรื่องถอด ประกอบได้ มีความต้องการในระดับมาก
ที่สุด คุณสมบัตขิ องเฟอร์นิเจอร์โลหะประเภทโต๊ะเครื่อง แป้ง พบว่า เรื่องถอดประกอบได้ และเรื่องรูปแบบโต๊ะเครื่อง
แป้งมีรูปทรงทันสมัยมีความต้องการ ในระดับมากที่สุด และคุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โลหะประเภทโต๊ะอาหาร พบว่า
เรื่องรูปแบบโต๊ะ อาหารมีรูปทรงทันสมัย เรื่องถอดประกอบได้ เรื่อง TOP โต๊ะผลิตจากกระจก เรื่อง TOP โต๊ะเป็น
รูปทรงกลม เรื่อง TOP โต๊ะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เรื่องลวดลายมีลักษณะเหล็กดัดลายธรรมชาติ และ เรื่องTOP โต๊ะผลิต
จากไม้สาเร็จรูป มีความต้องการในระดับมาก 4) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ ตัดสินใจซือ้ เฟอร์นิเจอร์โลหะในอดีตช่วง 3
ปีที่ผ่ านมามีผู้ บริโภคมากกว่าครั้งเคยซื้ อเฟอร์นิเจอร์ โลหะ จ านวนต่ าสุ ด 1 ชิ้น จ านวนสู งสุ ด 6 ชิ้น ผู้ บริโภค มี
แนวโน้มที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะ ในอนาคต และประเภทของเฟอร์นิเจอร์โลหะที่ซื้อ ได้แก่ เตียงนอน 5) ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการ ตัดสินใจซื้อ เฟอร์นิเจอร์โลหะส่วนมากไม่เจาะจงยี่ห้อในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะ โดยสาเหตุที่
เจาะจงยี่ห้อในการเลือกซือ้ เพราะมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา รองลงมา เจาะจงยี่ห้อ เพราะเป็นที่รู้จักดี เจาะจงยี่ห้อ
เพราะมีภาพพจน์ที่ดี เจาะจงยี่ห้อเพราะมีรูปแบบสวยงาม เจาะจง ยี่ห้อเพราะมีผู้แนะนา และเจาะจงยี่ห้อเพราะมีการ
โฆษณา ตามลา ดับ 6) ปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์ประกอบด้วยรายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และ ลักษณะที่อยู่อ าศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของ
ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่า งกั น อย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ระดั บ 0.05 7) ปั จ จัย ด้ า น ทั ศ นคติของ
ผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านตราสินค้าโดยรวม ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรวม ด้านราคาผลิตภัณฑ์ โดยรวม และ
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 8)
ความต้องการคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ประเภท เตียงนอน โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะอาหาร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันน้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้นาข้อคิ ดเห็นจากปัญ หาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการทาให้ทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักควรสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพ โดย ในการ
เลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์มาจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการควรมีเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันหลากหลายประเภท โดยต้อง
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คานึงถึงคุณ ภาพ ความทนทานของเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักและผลิตภัณ ฑ์จะต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณ ภาพจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
2. ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถต่อรองราคาได้ นั้นคือเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ชัดเจนไม่สามารถต่อรองหรือลดราคาได้ ทาให้
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสามารถนาเรื่องนี้ มาเป็นจุดเด่นของร้านได้ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องการให้ผู้ประกอบการแสดง
ราคาของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตัดสินใจ
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในปัจจุบันด้วยกระแสวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปทาให้รูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้น ทาให้ผู้บริโภคเริ่มนิยมซื้อของผ่านทางออนไลน์ ซึ่งช่องทางออนไลน์เป็น
ช่องทางที่เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างมาก ดังนั้ นผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางการ
ขายทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงและตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในการจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้นั้น ผู้ประกอบการต้องมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร้านและสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการ
ซื้อของผู้บริโภค ซึ่งการโฆษณาที่กล่าวมาข้างต้นจะมีค่าใช้จ่ายสูง ทาให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนมาก แต่เนื่องด้วยใน
ปัจจุบันรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีการใช้ส่ือออนไลน์มากขึ้น ทาให้มีช่องทางในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึน้ อีกช่องทาง คือ ช่องทางออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถสร้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ของ
ผู้ประกอบการเองได้หรือ ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ซึ่งช่องทางเหล่านี้ทาให้ร้านค้าสามารถ
ใกล้ชดิ กับผู้บริโภคได้ในจานวนมาก และรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย ถึงแม้ช่องทางออนไลน์จะเป็นช่องทางในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่ดี
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ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Factors affecting the personnel development of the office of permanent
secretary of justice
ฐิติพร เกิดนาค1*
Titiporn Kerdnak1*
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการการพั ฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาการพัฒนาบุ คลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุ คคลที่ส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเพื่อศึกษาปัจจัยภายในหน่วยงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาได้ออกแบบมาเพื่อทาการ
เก็บข้อมูลในภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จัดเตรียมไว้ไปทา
การจัดเก็บข้อมูลจากผู้บุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 188 คนที่ได้คานวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม หา
ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ เพื่ อทดสอบสมมุ ติ ฐานแต่ ละข้ อดั งนี้ การวิเคราะห์
ความสั มพั น ธ์ ระหว่ างปั จ จั ยส่ วนบุ ค คล ใช้ ก ารทดสอบ ค่ าสถิ ติ Chi-square ส่ วนปั จจั ยภายในหน่ วย โดยใช้ ส ถิ ติ
สัมประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ของเพียร์สั น ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาบุคลากรของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในทางาน ประเภทของพนักงานที่มีผล
ต่อการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 - 3) ปัจจัยภายในหน่วยงาน
ในเรื่องนโยบายขององค์กรที่มีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
คาสาคัญ: การพัฒนาบุคลากร, สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
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Abstract
The aims of this survey study: 1 ) to study the personnel development of the Office of Permanent
Secretary of Justice 2) to study the personal demographics affect to the personnel development of the Office of
Permanent Secretary of Justice and 3) to study the internal departments affect to the personnel development of
the Office of Permanent Secretary of Justice. The samples obtained by simple random sampling. The data was
collected from the field studies. The formula to calculate the sample size is of 185 people at the confidence level
of 95 percent. The research instrument was the questionnaire; the data was analyzed by frequency,
percentage, mean and standard deviation. To analyze the hypothesis testing: for analyzing the relationship of
personal demographics used Chi-square, and analyzing the relationship of the internal departments used
Pearson correlation coefficient.
The research results were as follows: 1) the personnel development of the Office of Permanent
Secretary of Justice was at the high level 2) the influence of the different personal demographics (gender, age,
work experience and job position) to the personnel development of the Office of Permanent Secretary of Justice
was statistically significance at the .05 level and 3) the influence of the internal departments( the policy
organization) to the personnel development of the Office of Permanent Secretary of Justice was statistically
significance at the .05 level.
Keywords: The personnel development, The office of permanent secretary of justice

บทนา
เพื่อให้มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยี่เจริญรุ่งเรืองจึงมีการนาเทคโนโลยี่มาใช้เพื่อให้
ตอบรับกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับสมรรถนะในส่วนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร และพัฒนางานในองค์กร ดังนั้งจึงเป็นที่มาที่ทาให้การปฎิบัติงานในหน่วยราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานของ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานทางานกันแบบเป็นทีมและมุง่ เน้นให้มีการขับเคลื่อนคุณภาพการให้บริการ เป็นสาคัญเนื่องจาก
ผู้บริหารหน่วยราชการเป็นผู้ที่มีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน
ต้องมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้องค์การโดยทั่วไปมักจะวางแผนการพัฒนาบุคคลหรือ
การพัฒนาสายอาชีพ (career development) ของพนักงานไว้รองรับความเจริญเติบโตขององค์การ แต่มักจะลืมหรือไม่เห็น
ความสาคัญของการวางแผนพัฒนากาลังคนสาหรับในช่วงที่มีการลดขนาดขององค์การ หรือกาลังคน เป้าหมาย หรือการ
วางแผนพัฒนาสายอาชีพที่ถูกวางไว้ อาจจะถูกยกเลิก ไม่อาจจะทาให้เกิดผลได้ตามแผนงาน การระงับการเลื่อนตาแหน่ง
พนักงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย หรือมีกาลังคนที่เหมาะสมกับกาลังการผลิต หากพนักงานไม่เข้าใจในสถานการณ์ ไม่รอ
คอยเวลา ก็อาจจะลาออกจากงานไป ทาให้สูญเสียคนเก่ง ที่ควรจะนามาช่วยในการพัฒนาองค์การให้ผ่านภาวะวิกฤติ
ไปได้ การลดขนาดองค์ การ หรือการปรับโครงสร้างองค์ การให้ เป็ นแบบแบนราบ (flat organization) ท าให้ ระดั บของ
ตาแหน่งในหน่วยงานน้อยลง สายการบั งคั บบั ญ ชาสั้ นลง อาจจะมีผลกระทบในด้ านความรู้สึ กของพนั กงานว่าจะมี
ความก้าวหน้าน้อยลง แต่มองในทางกลับกัน จะทาให้พนักงานที่มีความสามารถ ก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นได้เร็วกว่าเดิม
เพราะระดับการบังคับบัญชามีน้อยลงกว่าเดิม ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรในภาวะวิกฤติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทา
ให้องค์การมีแนวคิดในการจากัดหรือควบคุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสายอาชีพ แต่ความจาเป็นใน
การพัฒนาบุคลากร คือ องค์การที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤติ อาจจะต้องลดกาลังคน ไม่ว่าจะโดยการคัดเลือกออก สมัคร
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ใจลาออก ท าให้ ก าลั งคนในบางหน่วยงานอาจจะน้อยลง จาเป็ นต้องเกลี่ ยก าลั งคน จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจจะมี
กาลังคนเกิน เข้าไปทางานแทน การที่พนักงานได้รับมอบหมายงาน ในหน่วยงานใหม่ จึงกลายเป็นความจาเป็นในการ
ฝึกอบรม องค์การที่มีการเลิกจ้างคน ทาให้กาลังคนน้อยลง จาเป็นต้องให้กาลังคนที่อยู่มีความรู้ความสามารถในการ
ทางานสูงกว่าเดิม สามารถทางานได้หลากหลายหน้าที่มากขึ้น จึงต้องทาการฝึกอบรม โดยอาจจะจัดให้มีหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรที่ดาเนินการควบคู่
กับมาตรการทางด้ายแรงงานสัมพันธ์ คือเน้นด้านการสื่อสารไปยังพนักงาน หน่วยงานฝึกอบรมอาจจะจัดให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมเกี่ยวเทคนิคการสื่อสาร ให้ทั้งหัวหน้างาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการสหภาพ
แรงงาน ฯลฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารไปยังพนักงาน ในขณะที่บางองค์การที่ไม่มีหน่วยแรงงานสัมพันธ์
อาจจะกาหนดให้หน่วยงานการฝึกอบรมทาหน้าที่การจัดประชุมพนักงานเพื่อสื่อสารความเข้าใจ บางองค์การอาจจะ
เตรียมฝึกฝนพัฒนาความรู้ให้พนักงาน แต่อาจจะไม่ใช่งานปัจจุบัน แต่หากเป็นงานในอนาคต ที่ลูกจ้างควรจะมีความรู้
และไปสมัครงานที่อ่ืน ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ และการปรับตัวของพนักงานหลังจากถูกเลิกจ้าง การใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว ดังนั้นมุ่งการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานนั้นจะส่งผล และเอื้ออานวยประโยชน์ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นสาคัญ หากจะให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้
พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์การ
จัดการ ซึ่งจะช่วยเอื้ออานวยให้สามารถ กาหนดหลักสูตร และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น มี
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอื่น ๆ
ส่งผลให้สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงและราชการที่
คณะรัฐมนตรีมิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการในกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวง
เสนอแนะนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของ
รัฐมนตรี จัดทาแผนแม่บทกระทรวง การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ์และดาเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ จากภารกิจและอานาจหน้าที่ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุคลากรในสานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมย่อมเป็นบุคคลสาคัญยิ่งในการเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจสาเร็จ ดังนั้น ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ตอ้ งมีการพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา
ดังนั้น ผู้ศึกษา ต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดย
ศึกษาทัศนคติของผู้ รับเข้าร่วมงานปั จจัยที่มีผลต่อการพั ฒนาการปฏิบัติงาน ยั งเป็นสิ่ งสาคัญที่มีผล กระทบต่อการ
ดาเนินงานปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอีกด้วย กล่าวคือ ผู้รับเข้าร่วมงานปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานเองจะต้องเป็นผู้ที่เห็น ความสาคัญของการปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัตงิ าน ต่อการพัฒนาบุคลากร มี
ความเห็นสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ควรจะต้องมีความเชื่อว่า การปั จจั ยที่ มีผลต่อการพั ฒนาการปฏิบัติงานนั้นเป็ นเครื่องมือสาคั ญที่ช่วยในการพั ฒนา
บุคลากร และนาไปสู่การปรับปรุงการบริหารได้ ทั ศนคติเช่น นี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บ
หลักการบริหารงานปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัตงิ าน ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ ควร
รู้ดังกล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง ดังนัน้ เพื่อปูพ้ืนฐานให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ านด้านปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริการจัดการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
3. เพือ่ เสนอแนวการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประเภทของพนักงาน
5. ประสบการณ์ในการทางาน

การพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากร สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปัจจัยภายในหน่วย
1. ภาวะผู้นา
2. นโยบายขององค์กร
3. สภาพแวดล้อมในการทางาน
4. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

5. การทางานเป็นทีม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
สมมุตฐิ าน
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2. ปัจ จัย ภายในส านัก งานปลัด กระทรวงยุต ิธ รรม ที ่ม ีผ ลต่อ การพัฒ นาบุค ลากรข อง ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1 ผู้บริหารสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม จานวน 15 คน
2 บุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม จานวน 356 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
1. ตัวแทนผู้บริหารสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม จานวน 3 คน
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการคานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967 , p.99) โดยให้มคี ่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 จะได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 188 คน
วิธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ าง (Stratified Random Sampling) ผู้ศึก ษาได้อ อกแบบมาเพื่ อทาการเก็ บข้ อมู ล ใน
ภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้ วิธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งตั ว อย่ า งมี ระบบ (Systematic) หรื อ Simple Random
Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จัดเตรียมไว้ไปทาการจัดเก็บ
ข้อ มูลจากผู้บุค ลากร สานักงานปลั ดกระทรวงยุติธรรม จานวน 188 คนที่ ได้คานวณจากสู ตรการหาขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยภายในหน่วย เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาค
ชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การพัฒนาบุคลากรของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ
Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ รวบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่ วไปของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean)
ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบ ค่าไคสแควร์
ส่วนความสัมพั นธ์ปัจจัยที่มีผลต่อการพั ฒนาบุ คลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากมีเพศหญิง ร้อยละ 76.1 อายุ31 – 40 ปี ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุ
51 ปีขึ้นไป จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 และอายุ41 - 50 ปี จานวน 44 คน คิด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญา
ตรี ร้อยละ 66 ประสบการณ์ในทางานต่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 21.8 ประเภทของพนักงานประเภทวิชาการ ร้อยละ 29.3
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในหน่วยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 นโยบายขององค์กร อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 สภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 การบริหารงานทรัพยากร
บุคคล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 การทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4
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4. การทดสอบข้อสมมุติฐาน
ข้อสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ ในทางาน ประเภทของพนักงานส่งผลการพัฒ นา
บุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ข้อสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยภายในหน่วยงานมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับการการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ปั จ จั ย ภายในหน่ ว ยงานในเรื่ อ งนโยบายขององค์ ก รมี ผ ลต่ อ การการพั ฒ นาบุ ค ล ากรของ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับสูง
5. สภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริการจัดการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สรุป
ผลได้ดังนี้
1. ปัญ หาการบริหารงานบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้คลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรมมีวทิ ยฐานะ/ ได้รับการบรรจุ
เป็นข้าราชการ วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งในรูปแบบของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเสนอแผน
อัตรากาลังให้สานักงานคณะกรรมการของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม พิจารณาทันกาหนดเวลา
2. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ได้ แ ก่ การสรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรยึ ด ระบบคุ ณ ธรรม ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง มอบหมายหน้ า ที่ ด้ ว ยคา
สั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัตงิ าน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมีการประชาสัมพันธ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย
3. ปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค ลากรของส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ด้ า นการเสริ ม สร้ า ง
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติราชการ ได้ แก่ มีค ณะกรรมการพิจารณาประเมิน ผลการปฏิบัติงาน แจ้ งผลการการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานให้ผู้รับการประเมินทราบ มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามกาหนดระยะเวลา
ทุก 6 เดือน
4. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้านวินัยและการรักษาวินัย
ให้บุคลากรได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กาหนดระเบียบวินัยแจ้งระเบียบวินัยในการปฏิบัตงิ านให้บุคลากรทราบ
5. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ด้านการออกจากราชการ โดยมี
กาหนดทดลองการปฏิบัติงานและแจ้งให้บุคลากรทราบ การพิจารณาให้ออกจากราชการมีขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบวินัย ดาเนินการให้มผี ู้ปฏิบัตงิ านแทนผู้ออกจากราชการ
6. ด้านการปฏิบัตงิ านของบุคลากร ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัตงิ าน ซึ่งปัญหานีเ้ กิดจากบุคลากร
ไม่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาดความเข้าใจในการทางาน เนื่องจากบุคลากรที่รับเข้ามาปฏิบัติงาน
ส่วนมากเป็นการฝากเข้ามาทางาน โดยไม่ได้มาจากการคัดเลือก เพื่อมาปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ จึงทาให้องค์กร
ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ร่วมไปถึงขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังส่งผลไปถึงบุ คลากรขาดความ
ร่วมมือร่วมใจ ในการประสานงานที่ดี และบุคลากรในองค์กรไม่มอี านาจหน้าที่ตัดสินใจโดยตรงในการแก้ปัญหา เนื่อง
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ด้ ว ยปั ญ หาบางประการ ก็ ต้อ งรอมติจ ากที่ ประชุม แนวทางแก้ ไข คื อ จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key
Informants) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
6. เสนอแนวการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
1. สนับสนุนให้มีการวางแผนกาลังคน กาหนดอัตรากาลังที่สอดคล้องกับปริมาณและมาตรการการ
บริหารบุคคล ซึ่งสามารถระดมศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตริ าชการ
2. กาหนดค่านิยมในด้านความซื่อสัตย์ ความสุจริต คุณธรรม และมนุษยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง
3. ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา มีความรู้เชิง สหวิทยาการใน
ระดับสากล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
แนวทางการพัฒนา
1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเร่งการฝึกอบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั่วถึง
2. จัดระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน และสถานที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานสาหรับพนักงานและ
ลูกจ้างทุกกลุ่มงาน
3. ข้ าราชการทุ ก ต าแหน่งทุ ก ระดั บต้อ งได้ รับ การพั ฒ นาอย่า งเป็ น ระบบต่อ เนื่ อง และทั่ วถึ งให้ มีค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ จริยธรรม มนุษยธรรม มีจิตสานึกในการปฏิบัติราชการและมีความพร้อมในการดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น
4. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและลูกจ้างพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานแนวทาง เทคนิค และ
วิธีการทางานในแนวใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการ และปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณ ภาพให้อยู่กับหน่ว ยงาน และให้ความสาคัญ กับบุคลากรในสายงาน
เพื่อสร้างโอกาส ความก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถอย่างเป็นระบบ

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแตกต่าง
กัน พบว่า อายุแตกต่างกันมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน ที่ระดับ
นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งผลงานวิจั ยในครั้ งนี้ สอดคล้ องกั บงานธวั ช ยิ่ งประเสริ ฐ (2549) ได้ ท าการศึ กษาเรื่อง
บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา [2] การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การและระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์กร
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย คือ พยาบาล จานวน 192 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test
การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น โดยมี
ค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ปัจจัยภายในหน่วยงานมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่า
ปัจจั ยภายในหน่วยงานในเรื่องนโยบายขององค์ กรมีผลต่อ การการพั ฒ นาบุ ค ลากรของสานั กงานปลัด กระทรวง
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ยุติธรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับสูง ซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานจิรารัตน์ ศรีเจริญ (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณี
สานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร [3] วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรของสานักงานเขตสายไหมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขตสายไหมจานวน 243 คนซึ่งใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
แบ่ งชั้น ภู มิแ ละตามสั ด ส่ ว น เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการรวบรวมข้อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จรูป SPSS for Windows สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้ แก่ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและเคร์เมอร์วโี ดยมีนัยสาคัญทางสถติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่าระดับ
ของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเขตสายไหมอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเขตสายไหมประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ประการแรก ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ ปัจจัยประการที่สอง ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ปฎิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยหลาย
ประการซึ่งได้แก่ ความมีอิสระในการทางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานที่เปิดโอกาส
ให้ปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและผลป้อนกลับข้อมูลของงาน ปัจจัยประการสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการปฎิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ ความสาคัญของตนต่อองค์การ ความพึ่งพิงได้ขององค์การ
ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ความรู้สึกว่าหน่วยงานมีชื่อเสียงและทัศนคติต่อเพื่อนรร่วมงานและองค์การ
3. บุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ระดับปานกลาง พบว่า บุคลากรของ สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงาน
เกศรี คีรีเสถียร (2543) ได้ทาการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทในเครือเกษร [4]
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกับ ลักษณะส่วน
บุคคล ลักษณะของงาน ประสบการณ์จากการทางาน และเพื่อหาตัวแปรพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะของงาน ประสบการณ์จากการทางาน และ
ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวบรวมข้อมูลใช้สถิติของพื้นฐาน สถิติทดสอบ ที (t-test) สัมประสิทธิ์สหพันธ์และการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise) ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะของงาน และประสบการณ์จาก
การทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 0.739 (R=0.739) โดยมีตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การที่สาคัญ คือลักษณะงานที่ท้าทาย การมีส่วนร่ วมงานการบริหาร ความ
น่าเชื่อถือขององค์การ ระบบพิจารณาความดีความชอบความมีช่ือเสียงของหน่วยงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 6 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรผันของความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 54.60

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนีม้ ขี ้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการการพัฒ นาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรทาให้เกิดความเข้าใจ
ภารกิจ หน้าที่ขององค์การ และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดสอดคล้องต่อภารกิจ ความรักความผูกต่อองค์การ และมี
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นพนักงานในองค์การ และการพัฒนางานโดย
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลสาเร็จในการทางานทัง้ ต่อตนเองหน่วยงาน
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การออกแบบค าถามในแบบสอบถามควรให้ มี ความกระชับ และมี จ านวนข้ อที่ ไม่ มากจนเกิ นไป โดยต้ องให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ เพื่อที่ในการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างจะได้เต็มใจและไม่ปฏิเสธใน
การให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพราะถ้าคาถามที่มีจานวนข้อเยอะเกินไปจะทาให้แบบสอบถามมีความหนา
และมีจานวนหลายหน้า ซึ่งจะยากในการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งข้อคาถามที่กระชับและเข้าใจง่ายนั้นจะ
ช่วยให้การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความง่ายขึน้ และไม่ซับซ้อน

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาวิทยานิพ นธ์ ฉ บั บนี้เสร็จ ลงได้ ด้ วยดี ด้ ว ยความกรุณ าเป็ น อย่างสู งจาก อาจารย์ ดร. วรศั ก ดิ์
ทองศิริ ซึ่ งเป็นอาจารย์ที่ป รึกษาวิชาการวิทยานิพนธ์ที่ให้ ความช่วยเหลือแนะนาแก้ ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้
กาลังใจในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
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การออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
The design of doll souvenirs from the identity of Phitsanulok province
ณัฐธิดา จงรักษ์1* นัฐวุฒิ ด้วงสงกา1 ธนวรรณ มีแก้วแทน1 และเสกสรรค์ คุ้มภัยเพื่อน1
Nattida Jongrak1*, Natthawut Duangsongka1, Tanawan Meekaewtan1 and Seksan Khumphaipuan1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบของที่ระลึกประเภทตุ๊กตาผ้าจากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทตุ๊กตาผ้าจากอัต
ลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยและการพัฒนาโดยการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์
และแจกแบบสอบถาม แบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับของ
ที่ระลึกเดิมประเภทตุ๊กตาของจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อนามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึก จาก
การศึกษาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์เดิมที่มอี ยูน่ ั้นยังขาดเรื่องของความแปลกใหม่ ตัวผลิตภัณฑ์
จะมีรูปแบบที่ทั่วไป และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นค่อนข้างน้ อย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบของที่ระลึกประเภทตุ๊กตาผ้า
ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจมาจาก ในสมัยก่อนเมืองพิษณุโลกมีนักรบที่เก่งกล้า สามารถปกป้องบ้านเมืองให้เป็นเอกราช
และอยูเ่ ย็นเป็นสุขคือ สมเด็จพระนเรศวร จึงนาสัตว์ที่ช่วยในการรบของสมเด็จพระนเรศวร คือ ไก่ชนพันธุ์เหลืองหาง
ขาว และ ช้างศึก มาใช้ในการออกแบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เลือก สุนัขพันธุ์บางแก้ว ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์ไทยมีต้น
กาเนิดจากอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีความสวยงามคล้ายกับสุนัขพันธุ์ต่างประเทศ มีขนยาว สวยงาม หาง
เป็นพวง รูปร่างขนาดปานกลาง มีความจงรักภักดี ซ อื่ สัตย์ รักเจ้าของ อันเป็นที่นยิ มต่อผู้ที่ช่นื ชอบเลีย้ งสุนัข นามาใช้
ในการออกแบบเช่น เดี ย วกั น สั ต ว์ทั้ ง 3 ชนิด นี้เป็ น ที่ เป็ น ที่ รู้จั ก ทั้ ง ผู้ ที่ อ าศั ย ในจั ง หวัด พิ ษ ณุ โลกและผู้ ที่ อ าศั ย อยู่
ต่างจังหวัด โดยมีแนวคิดในการออกแบบคือ เน้นความแปลกใหม่ แสดงเอกลักษณ์ของสัตว์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน
สื่อมาในลักษณะของความน่ารัก มีตน้ ทุนการผลิตที่ไม่แพง และเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ ผู้วจิ ัยจัดรวมผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกนี้ให้อยู่เป็นชุดมีช่ือว่า “นักรบเมืองสองแคว” ส่วนขั้นตอนที่ 3 คือ การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทตุ๊กตาผ้า โดยแบ่งกลุ่มการประเมินเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกที่อยูใ่ นจังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายพบว่า ด้านความสวยงามมีความเหมาะสมที่สุด คือมี
ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.11, S.D. = 0.10) อยู่ในระดับมาก, ด้านรูปทรงมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.00, S.D. = 0.11) อยู่ในระดับมาก,
ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.96, S.D. = 0.03) อยู่ในระดับมาก สุดท้าย ด้านลักษณะเฉพาะถิ่นมี
ค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.86, S.D. = 0.08) อยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าของที่
ระลึก พบว่า ด้านรูปทรงมีความเหมาะสมที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.19, S.D. = 0.18) อยูใ่ นระดับมาก, ด้านลักษณะ
เฉพาะถิ่นมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.00, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมาก, ด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.74, S.D. = 0.41)
อยู่ในระดับมาก และด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.39, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้น
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สามารถสรุ ปได้ ว่า ผลของการวิจั ย เป็ น ที่ น่า พอใจ และสามารถน ารู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ได้ ไปประยุ ก ต์ ใช้กั บ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อไป
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก, ตุ๊กตาผ้า, อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก

Abstract
The purposes of study were: 1) to design the doll souvenir from the identity of Phitsanulok province and
2) to evaluate the satisfaction of target consumers of the product design. The processes of the study are
following:
Step 1: Study information on doll souvenir of Phitsanulok Province. To be a guideline in designing
souvenir products. Based on the existing product studies, existing products lack the novelty. The product is
generic and quite unique.
Step 2: A design fabric doll souvenir. The researcher was inspired by in the past; Phitsanulok had a
brave warrior who could defend the country for independence and prosperity. The animals that help in the battle
of the warriors are the Yellow-necked Cockatoo and Elephant war of King Naresuan. In addition, the famous
animal of the province of Phitsanulok is the Dog Bang Kaew used in the design. The concept of design
emphasizes novelty, show the identity of each species clearly, the media comes in the form of cute, and the
cost of production is not expensive and suitable for all age groups. Include the product in the title "Nuk Rob
Maung Song Kwae"
Step 3: Evaluate the satisfaction of target consumers. There are two groups of evaluation: Consumer
Satisfaction and Satisfaction of the shop's owners.
The results of study showed that the aesthetics was most appropriate is mean (xˉ = 4.11, S.D. = 0.10)
was at the high level, shape is mean (xˉ = 4.00, SD = 0.11) was at the high level, the material and processing
were mean (xˉ = 3.96, SD = 0.03) at a high level. The mean scores (xˉ = 3.86, S.D. = 0.08) were high. Finally,
the endemic characteristics were (xˉ = 3.86, S.D. = 0.08) at high level. And the results of the study on the
satisfaction of the shop's owners showed that the shape was the most suitable is mean score (xˉ = 4.00, SD =
0.50) at the high level, the endemic characteristics is mean (xˉ = 3.74, SD = 0.41) at a high level and materials
and processes is mean (xˉ = 3.39, S.D. = 0.14) at the medium. Therefore, can be concluded that the results of
the research are satisfactory and the form of the product can be applied to other souvenir products.
Keywords: Souvenir, Fabric doll, Identity of Phitsanulok province
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บทนา
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการคบหาสมาคมกันในกิจการใดกิจการหนึ่งจนทาให้เกิดความผูกพันชอบพอขึ้นใน
ความรู้สึก และเป็นพื้นฐานทาให้เกิดความอยากจะพบปะสัมพันธ์กัน หรือเกิดความผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
หรือมนุษย์กันสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เหตุการณ์ วัตถุ ฯลฯ อันนาไปสู่ความทรงจาและการระลึกถึง เมื่อเวลาผ่าน
ไปความทรงจาในสิ่งที่ได้ปะทะสัมพันธ์เหล่านัน้ อาจลืมเลือนไปในที่สุด ดังนั้น มนุษย์จึงพยายามหาวิธีกระตุน้ ความทรงจา
ในเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ สื่อหรือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือนหรือเน้นย้าความทรงจานี้
เรียกว่า “ของที่ระลึก” ซึ่งของที่ระลึกเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึง ผลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งทาให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักจดจาได้ เป็นการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
(ประเสิรฐ ศีลรัตนา, 2544 หน้า 1-2)
จังหวัดพิษณุโลกในอดีตเป็นเมืองที่มคี วามสาคัญของประวัตศิ าสตร์ชาติไทยในฐานะเป็นเมืองราชธานี เมืองพระ
มหาอุปราช เมืองประเทศราช และเมืองเอก ในปัจจุบัน พิษณุโลกนั้นก็ยังเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองหลักและเป็นศูนย์กลาง
ความเจริ ญ ในทุ ก ๆ ด้ านของภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ทั้ งด้ า นการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม การศึ ก ษา
ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม การสื่อสาร การโทรคมนาคม การทหาร และการท่องเที่ยว นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยัง
เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในคาบสมุทรอินโดจีนตอนบน ซึ่งก่อให้เกิดการระดมสรรพกาลังและศักยภาพในทุก ๆ
ด้านเพื่อการพัฒนานาไปสู่ความเจริญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล (จิรวัฒน์ พิระสันต์, 2547 หน้า 3) จากเหตุผล
ดังกล่ าว แสดงให้ เห็ นว่าจังหวัดพิษณุ โลกนั้นมีศั กยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมถึ งด้านท่ องเที่ยว ปั จจุ บัน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในจังหวัดพิษณุโลกนัน้ มีความหลากหลาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป, หมี่ซั่ว, ผ้าทอพื้นเมือง
และเรือนไทยจาลอง ซึ่งยังไม่มผี ลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างชัดเจน
ดังนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญที่พั ฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดพิษณุ โลก ที่แสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด โดยผลิตเป็นตุก๊ ตาผ้า เนื่องจากยังไม่มผี ลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทนี้ อันจะสร้างความแปลกใหม่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถเป็นแนวทางให้กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุก๊ ตาผ้า จากอัตลักษณ์จงั หวัดพิษณุโลก
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทตุก๊ ตาผ้า จากอัต
ลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อการออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
ใช้กรอบแนวคิดของ อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2545 : 182) และประเสริฐ ศิลรัตนา (2544 : 1-2)
1.1 ความสวยงาม
1.2 รูปทรง
1.3 ลักษณะเฉพาะถิ่น
1.4 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
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2. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า
จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
ใช้กรอบแนวคิดของ อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2545 : 182) และประเสริฐ ศิลรัตนา (2544 : 1-2)
2.1 ความสวยงาม
2.2 รูปทรง
2.3 ลักษณะเฉพาะถิ่น
2.4 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัย มุง่ เน้นการศึกษา 2 ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลัษณ์
จังหวัดพิษณุ โลก และข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกสะท้อนอัต
ลักษณ์ของจังหวัด
2. ขอบเขตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยเลือกการนาสัตว์ ที่ช่วยในการออกรบของนักรบที่เก่งกล้าใน
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก คือ ไก่ชนพันธ์เหลืองหางขาว และช้างศึกของสมเด็จพระนเรศวร และสัตว์ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดคื อ สุนั ขพั นธ์บางแก้ ว ซึ่งสัต ว์ทั้ง 3 ชนิด นี้เป็น ที่เป็ นที่ รู้จักของคนในจังหวัด พิษณุ โลกและคน
ต่างจังหวัดเช่นเดียวกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยผู้วจิ ัยได้ศกึ ษารวบรวมข้อมูลและแบ่งขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ได้แก่ การออกแบบของที่ระลึก จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ช้าง สุนัขพันธ์บางแก้ว ไก่ชนเหลืองหางขาว จานวน 3 รูปแบบ
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปรต้น
ได้แก่ การออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุก๊ ตาผ้า
ตัวแปรตาม
ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในด้านความสวยงาม รูปทรง ลักษณะเฉพาะถิ่น วัสดุ
และกรรมวิธี
เครื่องมือที่ใช้ในโครงการพิเศษ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบถึงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท
ตุ๊ก ตาผ้ าจั งหวัด พิษณุ โลก ตามความต้อ งการและการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของที่ ระลึ ก โดยใช้ก รอบแนวคิด ของ
จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2547 : 3) ในด้านวัตถุประสงค์แหล่งกาเนิดวัตถุดิบที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
ลักษณะรูปทรงและรายละเอียด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ผลิตภัณ ฑ์ใกล้เคียง รูปแบบผลิตภัณ ฑ์เดิม และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านตุก๊ ตาผ้า มาใช้เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นในการออกแบบ
2. การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์
3. น าแบบร่างผลิต ภั ณ ฑ์ส อบถามผู้ เชี่ย วชาญด้ านการออกแบบ เพื่อ ประเมิน และขอค าแนะน าเพื่อ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
4. สรุปแบบร่างผลิตภัณฑ์ จากคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลของการออกแบบ
5. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท
ตุ๊กตาผ้าจากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ได้แก่ นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกในเขตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักท่องเที่ยว จานวน 100 คน ผู้ประกอบการของที่ระลึก จานวน 3 ท่าน
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปรต้น
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทตุก๊ ตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
ตัวแปรตาม
ได้แก่ ความพึงพอใจต่อผลิตภัณ ฑ์ ในด้ าน ความสวยงาม รูปทรง ลักษณะเฉพาะถิ่ น
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
เครื่องมือที่ใช้ในโครงการพิเศษ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตภัณฑ์ โดยลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
5 ระดับ ใช้ก รอบแนวคิ ดของ อุ ดมศั ก ดิ์ สาริบุต ร (2545 : 182) และ ประเสริฐ ศีล รัต นา (2544 : 1 - 2 ) ในด้า น
ความสวยงามรูปทรงลักษณะเฉพาะถิ่นวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ ได้มาจากการตอบแบบสอบถาม ประกอบภาพถ่าย มาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ นาเสนอในรูปแบบตารางและคาบรรยาย
ประกอบ โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยน้าหนักของคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
แปลความ
4.50 – 5.00
หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับดีมาก
3.50 – 4.49
หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับดี
2.50 – 3.49
หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยกาหนดระดับความพึงพอใจในระดั บมาก (3.50) ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจการทา
วิจัยในครัง้ นี้
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ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
1. การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทตุก๊ ตาผ้าเดิมที่มีจัดจาหน่ายอยู่ โดยการสารวจและ
สอบถามผู้ประกอบการบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์เดิมขาดความแปลกใหม่
1.2 การบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะถิน่ น้อย
1.3 กรรมวิธีในการผลิตขาดความประณีต

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดิมที่มีจัดจาหน่าย
2. การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ มีแรงบันดาลใจมาจากในสมัยก่อนเมืองพิษณุโลกนั้นมีนักรบที่เก่งกล้าและ
มีช่อื เสียง สามารถปกป้องบ้านเมืองให้เป็นเอกราชและอยู่เย็นเป็นสุขคือ สมเด็จพระนเรศวร จึงนาสัตว์ที่ช่วยในการรบ
ของสมเด็จพระนเรศวร คือ ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว และ ช้างศึก มาใช้ในการออกแบบ นอกจากนี้ผู้วิ จัยได้เลือก
สุนัขพันธุ์บางแก้ว ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุไทยมีต้นกาเนิดจากอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีความสวยงามคล้าย
กับสุ นัขพั นธุ์ต่างประเทศ มีขนยาว สวยงาม หางเป็น พวง รูปร่างขนาดปานกลาง มีความจงรักภั กดี ซ อื่ สัต ย์ รัก
เจ้าของ อันเป็นที่นิยมต่อผู้ที่ช่ืนชอบเลี้ ยงสุนัข นามาใช้ในการออกแบบเช่นเดียวกัน สัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นที่เป็นที่รู้จัก
ของคนในจังหวัดพิษณุโลกและคนต่างจังหวัด

ภาพที่ 1 ลักษณะของไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว
ที่มา: (ไก่เหลืองหางขาว.com, 2559)

ภาพที่ 2 ลักษณะของช้างศึกสมเด็จพระนเรศวร
ที่มา: (SuphamitOto,มปป.)
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ภาพที่ 3 ลักษณะของสุนัขพันธุบ์ างแก้ว
ที่มา: (คอกกมลชัยบางแก้ว, 2560)
แนวคิดในการออกแบบคือ เน้นความแปลกใหม่ แสดงเอกลักษณ์ของสัตว์แต่ ละประเภทอย่างชัดเจน สื่อมา
ในลักษณะของความน่ารัก มีต้นทุนการผลิตที่ไม่แพง และเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ จัดรวมผลิตภัณฑ์ให้อยู่เป็นชุดชื่อ
ว่า “นักรบเมืองสองแคว” ผู้วิจัยได้ออกแบบร่างจานวน 3 กลุ่มดังนี้

ภาพที่ 4 แบบร่างผลิตภัณฑ์กลุม่ ที่ A

ภาพที่ 5 แบบร่างผลิตภัณฑ์กลุม่ ที่ B

Proceedings
1962

ภาพที่ 6 แบบร่างผลิตภัณฑ์กลุม่ ที่ C
3. นาแบบร่างผลิตภัณฑ์ สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อประเมิน, ขอคาแนะนา และคัดเลือก
รูปแบบ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมิน
ด้านความสวยงาม

ด้านรูปทรง

ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต

ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น

รูปแบบ
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

xˉ
3.90
3.85
3.90
4.12
4.20
4.04
3.96
3.96
3.96
4.00
4.05
4.10

SD
0.29
0.22
0.22
0.19
0.19
0.14
0.10
0.10
0.10
0.14
0.20
0.19

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้วา่
รูปแบบ A มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.99, S.D. = 0.18) อยู่ในระดับดี
รูปแบบ B มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.01, S.D. = 0.17) อยู่ในระดับดี
รูปแบบ C มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.00, S.D. = 0.26) อยู่ในระดับดี
จึงได้นารูปแบบ B มาผลิตเป็นผลงานต้นแบบที่สมบูรณ์ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก “ชุดนักรบเมืองสองแคว”
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท
ตุ๊กตาผ้าจากอัตลักษณ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งกลุม่ การประเมินเป็น 2 กลุ่มคือ
1. ความพึงพอใจของผู้บริโภค สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
xˉ

รายละเอียด
1. ด้านความสวยงาม
1.1 มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม
1.2 มีความน่าสนใจและสะดุดตา
1.3 มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
1.4 ของที่ระลึกเข้ากับยุคสมัยใหม่
2. ด้านรูปทรง
2.1 มีรูปทรงที่แปลกใหม่
2.2 มีขนาดที่เหมาะสมกับการเป็นของที่ระลึก
2.3 สามารถหยิบจับได้สะดวก
2.4 รูปทรงมีความมีปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
2.5 รูปทรงสามารถตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี
3. วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3.1 ใช้วัสดุประเภทผ้าที่เหมาะสม สามารถทาความสะอาดได้งา่ ย
3.2 วัสดุมีความปลอดภัยคงทนถาวร
3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่สามารถผลิตได้งา่ ย

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ

4.21
4.11
4.17
3.97

.74
.73
.69
.73

ดี
ดี
ดี
ดี

3.99
4.20
3.95
4.18
4.03

.74
.73
.78
.70
.74

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.93
3.93
3.98

.76
.75
.77

ดี
ดี
ดี
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รายละเอียด
3.4 สามารถผลิตได้ครัง้ ละมาก ๆ
3.5 วัสดุและอุปกรณ์มรี าคาที่เหมาะสม
4. ลักษณะเฉพาะถิ่น
4.1 สามารถบ่งบอก อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกได้
4.2 ของที่ระลึกสามารถเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
4.3 ของที่ระลึกมีความเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัด
4.4 ของที่ระลึก มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

xˉ
4.00
3.98

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
.71
ดี
.77
ดี

3.90
3.73
3.91
3.90

.76
.73
.74
.81

ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ มีต่อผลิต ภัณ ฑ์ ของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้ า
จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดังนี้
ด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.11, S.D. = 0.72)
อยู่ในระดับดี
ด้านรูปทรง มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.07, S.D. = 0.73)
อยู่ในระดับดี
ด้านวัสดุและกรรมวิธี มีคา่ เฉลีย่ (xˉ = 3.96, S.D. = 0.75)
อยู่ในระดับดี
ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น มีค่าเฉลีย่ (xˉ = 3.86, S.D. = 0.76)
อยู่ในระดับดี
2. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึก สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียด
S.D.
ระดับ
xˉ
1.ด้านความสวยงาม
1.1 มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม
1.2 มีความน่าสนใจและสะดุดตา
1.3 มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
1.4 ของที่ระลึกเข้ากับยุคสมัยใหม่
2.ด้านรูปทรง
2.1 มีรูปทรงที่แปลกใหม่
2.2 มีขนาดที่เหมาะสมกับการเป็นของที่ระลึก
2.3 สามารถหยิบจับได้สะดวก
2.4 รูปทรงมีความมีปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
2.5 รูปทรงสามารถตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี
3. วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3.1 ใช้วัสดุประเภทผ้าที่เหมาะสม สามารถทาความสะอาดได้งา่ ย
3.2 วัสดุมีความปลอดภัยคงทนถาวร

3.33
3.66
4.33
3.66

1.15
.57
.57
.57

ปานกลาง
ดี
ดี
ดี

4
4.33
4
4.33
4.33

.00
.57
.00
.57
.57

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.50
3.33

1.15
.57

ดี
ปานกลาง

Proceedings
1965

ระดับความคิดเห็น
รายละเอียด
3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่สามารถผลิตได้งา่ ย
3.4 สามารถผลิตได้ครัง้ ละมากๆ
3.5 วัสดุและอุปกรณ์มรี าคาที่เ หมาะสม
4.ลักษณะเฉพาะถิ่น
4.1 สามารถบ่งบอก อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกได้
4.2 ของที่ระลึกสามารถเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
4.3 ของที่ระลึกมีความเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัด
4.4 ของที่ระลึกมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

xˉ
3.66
3.45
3.55

S.D.
.57
1.15
.57

4.66
4.33
3.66
3.66

.57
.57
.57
.57

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทตุก๊ ตาผ้าจากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดังนี้
ด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.74, S.D. = 0.71)
อยู่ในระดับดี
ด้านรูปทรง มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.19, S.D. = 0.34)
อยู่ในระดับดี
ด้านวัสดุและกรรมวิธี มีคา่ เฉลีย่ (xˉ = 3.50, S.D. = 0.80)
อยู่ในระดับดี
ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น มีค่าเฉลีย่ (xˉ = 4.07, S.D. = 0.57)
อยู่ในระดับดี

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
การออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์ จังหวัดพิษณุ โลก เมื่อนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ พบว่า
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงาม อันได้แก่ มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและมีสีสันลวดลายที่
สวยงาม ด้านรูปทรงของผลิตภัณฑ์มีขนาดที่เหมาะสมกับการเป็นของที่ระลึก, มีรูปทรงมีความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
และสามารถหยิบจับได้สะดวก ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตนั้นสามารถผลิตได้ครั้งละมากและมีวัสดุอุปกรณ์ในราคาที่
เหมาะสม สุดท้ายด้านลักษณะเฉพาะถิ่น ผลิตภัณฑ์มีความเด่นชัด สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกได้
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของอุดมศักดิ์ สาริบุตร (2545 : 182) และ ประเสริฐ ศีลรัตนา (2544 : 1 - 2) ที่กล่าวถึง หลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกว่า ควรคานึงถึงวัสดุและวิธีการผลิต, รูปทรง, ความสวยงาม และลักษณะเฉพาะถิ่น

ข้อเสนอแนะ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้น ควรมีการศึกษาแนวทางในการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีอยู่ใน
จังหวัด หรือในท้องถิ่น พื้นที่ใกล้เคียงกัน นามาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ทั้งด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ
เพื่อเป็นการสนับสนุน เกื้อกูลกันภายในจังหวัด อีกทั้งยังสามารถเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ และการออกแบบ
ควรสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ นอกจากนี้ควรคานึงถึงวัสดุ
และกรรมวิธีในการผลิตด้วยว่า เมื่อออกแบบมาแล้วนั้นสามารถที่จะผลิตได้จริง เพราะถึงออกแบบมาสวยแต่ผลิตไม่ได้
หรือทาได้ยากแล้ว แบบที่คดิ ก็จะเป็นแค่แนวทางในการออกแบบเท่านั้น
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อตั ลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกก
สะท้อน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
The advance development of the Hmong identity embroidery product of
tupkho is fabric
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ1* ธัญลักษณ์ ศุภพลธร2 และศรัณยพัชร์ จิตพิไล3
Itsariyaphon Chaikulap1*, Tunyaluk Supaphonthorn2, Saranyaphach Jitpilai3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบล
กกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2) เพื่อออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลายผ้าปักม้งของกลุ่มชาติ
พันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน
33 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ชาวบ้านและผู้ปฏิบัติการ จานวน 25 คน นักศึกษา 3 คน เครื่องมือที่
ใช้คื อ แบบส ารวจ แบบสั ง เกต แบบสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม และการประชุม เชิงปฏิบั ติ ก าร น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม า
ตรวจสอบโดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า และวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1)
อัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีการใช้สีสันตัด
กั บ ผ้ า สี พ้ื น ที่ นิย มใช้สี ด าและแดง ลวดลายผ้ า ปั ก มี ทั้ง ที่ เป็ น อั ก ษรม้ งโบราณและลั ก ษณะเป็ น เส้ น อิส ระ รูป ทรง
เรขาคณิต และการสกัดตัดทอนจากธรรมชาติ เช่น หัวใจ ดอกไม้ และภูเขาเป็นต้น ไม่มีรูปภาพวิถีชวี ิตรูปแบบและใช้
เทคนิคการปักผ้าม้งใช้แบบการปักไขว้ แบบคอสติสและแบบปักทึบ 2) การออกแบบลวดลายใช้รูปทรงเรขาคณิ ต
อิสระและธรรมชาติมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท คือ ปอกหมอนอิงและผ้ารองจานบนโต๊ะอาหาร ได้
ลวดลาย 3 รูปแบบ ได้แก่ ลวดลายดอกม้ ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายอิสระ
คาสาคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, อัตลักษณ์, ลายผ้าปัก, ชาติพันธุ์ม้ง
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2 สาขากราฟิกดีไซน์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
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Abstract
The purpose of this study was to 1) to studying Hmong identity of embroidery product at Ban Tupkho,
Koksatorn Sub district, Dan Sai District of Loei Province, 2) designing pattern and developing product of
embroidery fabric of Hmong at Ban Tupkho, Koksatorn Sub district, Dan Sai District of Loei Province. The
population and sampling group consisted of 33 people; 5 specialists, 25 villagers and operators, and 3 students.
The tools used were survey form, observation form, interviewing form, in-group discussion and workshop. The
data gained was checked with triangulation method and presented in the form of descriptive analysis. It was
found that. 1) The identity of Hmong at Ban Tupkho, Koksatorn Sub district, Dan Sai District of Loei Province. It
was made by contrasting color tone with the base color of black and red, the embroidery pattern was in ancient
Hmong Alba bet featuring free-form lines, geometry, and in the form of nature line heart, flowers, and
mountain, but without picture of the way of life. The embroidery pattern was in cross itch, crossing, and
embroiling, 2) The designing of pattern used geometry free form and nature to design and develop products
were in 2 types; pillow cover and plate mat on dining table which was designed in 3 patterns; flowers,
geometry, and free form.
Keywords: Advance development, Identity, Pattern fabric, Hmong embroidery

บทนา
ในประเทศไทยมีชนเผ่าหลายกลุ่มที่ อาศัยอยู่ตามภูเขาสูงหรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดลาปาง จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน
โดยทั่วไปชาวเขาเผ่าต่าง ๆ แสดงให้เห็นความโดดเด่นจากลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ใช้สอย การละเล่น ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทได้แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าได้อ ย่างชัดเจน ประกอบด้วย
ชาวเขาเผ่าแม้ว (ม้ง) ชาวเขาเผ่าเย้า (เมี่ยน) ชาวเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ชาวเขาเผ่าลีซอ ชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) ชาวเขา
เผ่าปาดอง (กะเหรียงคอยาว) (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2538 : 10) เช่นเดียวกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านตูบค้อ
ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ติดจังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย ทั้งนี้
มีการกระจายและรวมตัวกันเป็นกลุ่มในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดเลยเช่นเดียวกัน ชาวม้งในหลายแห่งมีการส่งเสริม
และนาไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี อาทิเช่น ชาวม้งเผ่าเข็กน้อย ตาบลเข็กน้อย อาเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการฟื้นฟูและเปิดให้ชมการจาลองวิถีชวี ิตชาวมง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิวิถีชีวิต
12 เดือนของชาวเขาเผามง ราแคน ระบากระดัง ระบาขลุย เดินแบบชุดมง และเลือกซื้อผลิตภัณฑของชาวมง อาทิ ผ
าปกลายพืชผักการเกษตร ซึ่งหากเปรียบเทียบกับม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีวิถี
ชีวติ ใกล้เคียงกันแต่ตา่ งกันซึ่งการสนับสนุนเสมือนถูกปล่อยทิง้ อย่างอ้างว้างขาดหน่วยงานดูแล
สาหรับวิถีการปักผ้านับเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ของม้งบ้านตูบค้อ มีลักษณะสีสันสวยงามมีความ
ปราณี ต ละเอียดในฝีมือการปั ก เย็ บ ถื อเป็น อัต ลัก ษณ์ ที่โดดเด่ นซึ่ งถ่ายทอดออกมาเป็ น ลวดลายที่ แตกต่างกั นไป
หากแต่ว่ายังขาดการประยุกต์ให้เข้ากับสมัยนิยมและความต้องการของตลาดเพื่อการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
นั่นเอง รูปแบบและสีสันจากการปักผ้ามีความโดดเด่นและให้ความสาคัญกับการสวมใส่ในเทศกาลปีใหม่ งานแต่งงาน
หรือวันสาคัญต่าง ๆ มีช่ือเรียกตามลวดลายที่แตกต่างกันออกไปมีการพัฒนาจากเส้นด้ายที่ย้อมเองจากธรรมชาติ สู่
การใช้เส้นด้ายสาเร็จรูปเพื่อเพิ่มความรวดเร็วให้กับการสร้างสินค้านั่นเอง ในการออกแบบของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมและ
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สนับสนุนการท่องที่ยวนัน้ มีหลายประเภทขึน้ อยู่กับว่าผู้ผลิตต้องการสื่อถึงเรื่องใด ทัง้ นี้อาจเป็นการถ่ายทอดวิถีชวี ติ ลง
บนผลิตภัณฑ์ หรือการแปรรูปสินค้าการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้สอย ทั้งนี้การออกแบบของที่ระลึกนัน้ อาจเป็ น
การแสดงสัญลักษณ์แทนบุคคลหรือเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อกระตุ้นเตือนหรือให้นึกถึงอยู่เสมอ
แม้กระทั่งการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากการสารวจพื้นที่และลงชุมชนพบว่า ผ้าปักของชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ
ตาบลกกสะทอน อาเภอด่ า นซ้า ย จั งหวั ดเลย ยั งไม่ได้ รับการพั ฒ นาและมีรูปแบบดั้ งเดิ ม ลั ก ษณะเป็ น ผืนและใช้
เวลานานในการปักเมื่อนาไปขายจึงมีมูลค่าที่สูง ทั้งนี้เพราะคนในชุมชนขาดความรู้และการประยุกต์เพื่อทาเป็นสินค้า
หรือของที่ ระลึ ก นั่ นเอง หากได้ รับการสนั บสนุ น หรือ การส่ งเสริม การให้ ค วามรู้ จะสามารถสร้ างมู ลค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่
ครอบครัวและชุมชนต่อไป เช่นเดียวกับความต้องการของชุมชนเองที่ต้องการจะแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การ
เป็นของที่ระลึกที่สามารถสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนทั้งในช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยวและนอกเวลาของ
การท่องเที่ยวอันจะช่วยทาให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้ นเป็นไปตามนโยบายทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
นาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
และยังช่วยสร้างรายได้ให้กับทางจังหวัดเลยเพิ่มขึ้น
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้นทาให้ผวู้ จิ ัยมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการปักผ้า
ของกลุ่ มชาติพั นธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สาหรับการออกแบบและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อนาเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ในชุมชนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกจากผ้าปักกลุ่มชาติ
พันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้มีความเหมาะสมสวยงามมากขึ้น สร้างรายได้และ
เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอนอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. เพื่อออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลายผ้าปักม้งของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกก
สะทอนอาเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
งานภูมิปัญญาด้านผ้าปั กของชนเผ่าม้งมีการสืบทอดในครอบครัวและชุมชนเป็นภูมิปัญญาที่ติดไปกับการ
อพยพจนเป็นอัตลักษณ์ประจาเผ่าอย่างชัดเจน โดยจาแนกลายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผ้าปักม้งโบราณที่มีที่มาจาก
ธรรมชาติ และอักษรม้งโบราณ 2) กลุ่มลายสมัยใหม่ที่มีที่มาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านกระบวนการผลิตมี
การปักหลายวิธี คือ การปักด้ายหรือไหม การปะสอยและวิธีการแบบผสม สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้งใช้
กลยุทธ์การออกแบบร่วมสมัยในงานวิจัยนี้ออกแบบปลอกหมอนลายผ้าปักม้งก้นหอย โคมไฟตั้งพื้นลายผ้าปักม้ง
การออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อประสมสาหรับตกแต่งแขวนผนังจากผ้าปักม้ง (ทองเจือ เขียดทอง, 2555 หน้า 5556) ส่วนสุธิษา ศรพรหมและคณะ (2559 หน้า 122) ศึกษาเรื่อง การศึกษาและออกแบบผลิตภัณ ฑ์จากผ้าปักอัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง พบว่า อัตลักษณ์ด้านการปักผ้า ของชาติพันธุ์เป็นการจากัดความตามนามธรรมในกลุ่มชาติ พันธุ์
ม้งเพศหญิงเท่านั้น คือ “หญิงอาภัพ” เนื่องจากการดารงชีวติ ของหญิงสาวชาติพันธุ์ม้ง ผู้หญิงจะต้องเป็นคนที่ทางาน
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งงานภายในบ้านการทาไร่และรวมไปถึงการดูแลครอบครัวโดยเฉพาะการทอผ้าปักผ้าซึ่งเป็นการ
แสดงออกหน้าตาทางสังคมของกลุ่มชาติพั นธุ์ม้งในงานเทศการส าคัญ เช่นงานปีใหม่ม้งอีกด้วย ในการออกแบบ
ลวดลายบนผ้านั้นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยนั้น ใช้หลักการทางศิลปะ
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เรื่องสี การจัดวาง การซ้า ช่องว่างและขนาดสัดส่วนเป็นหลัก ผู้วิจัยถอดลายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ
รวบรวมลวดลายและให้สะดวกแก่การออกแบบดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อช่วยในการออกแบบจึงจาเป็น
และทาให้ลวดลายมีมาตรฐานสามารถเปลี่ยนสีและขนาดได้ง่าย สอดคล้องกับปิยะนุช ไสยกิจและคณะ (2558 หน้า
161) ศึกษาเรื่อง ลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่อาเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่า การ
ออกแบบภาพลั ก ษณ์ ข องหนั งสื อ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก มี บุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสม ใช้โทนสี แ บบ ART
NOUVEAU และตั้งชื่อหนังสือได้ตรงประเด็นกับงานวิจัย อย่างไรก็ตามการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบนั้น
สามารถสร้างขึ้นได้ในหลายรูปแบบรวมทั้ งการประยุกต์ใช้และนาลวดลายจากงานด้านสถาปัตยกรรมมาช่วยให้เกิด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เช่น สมสกุ ล จี ระศิล ป์ (2555 หน้า 133-134) พบว่า มีก ารวิเคราะห์ ล วดลายที่ ป รากฏบน
สถาปัตยกรรมและสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มลวดลายธรรมชาติเช่นลวดลายดอกไม้ ลายคลื่น เป็น
ต้น กลุ่มลวดลายแบบเรขาคณิต กลุ่มลวดลายจากการประดิษฐ์ เป็นการสร้างลวดลายตามจินตนาการของผู้ออกแบบ
ที่ใช้หลักการของการเว้นช่องว่าง เช่นลาย หยินหยาง ลายประแจจีน เป็นต้น และกลุ่มลวดลายจากอักษร คือ การนา
อักษรมาประดิษฐ์เกิดเป็นลวดลายในการตกแต่งอาคารส่วนใหญ่ เป็นอั กษรจีนที่ ส่ือความหมายเป็นมงคลสาหรับ
เจ้าของบ้าน ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าค้นพบ 4 ประเด็น คือ 1 มีการสร้างลวดลายโดยใช้ภูมิปัญญาและ
การสืบทอดจากบรรพบุ รุษ 2 การลอกเลี ยนแบบลวดลายที่ เกิ ด ขึ้น เองจากธรรมชาติ เรขาคณิ ตและอิส ระ 3 ใช้
หลักการขององค์ประกอบศิลป์เพื่อช่วยในการจัดรูปแบบ เมื่อนามารวมกันจึงเกิดเป็นอัตลักษณ์ของลวดลายผ้าปัก
ของม้งนั่นเอง หากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสาคัญและพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถสร้างอาชีพและต่อยอด
การนาผ้าปักของม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปพัฒนารูป แบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
สินค้าของที่ระลึกหรือของใช้ในชีวติ ประจาวัน สร้างให้เกิดเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวก็จะทาให้เกิดรายได้สู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนและหน่วยงานการศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดรายวิชาภูมปิ ัญญาไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อนาศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี ในชุมชนไปออกแบบ สอดคล้องกับ (Sergey Mikhailovich Budkeevและคณะ 2016 p. 3402) ศึกษาเรื่อ ง
การสร้างสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษานักออกแบบโดยใช้ศิลปะพื้นบ้านและงานฝีมือ พบว่า ความสามารถของนัก
ออกแบบสามารถเกิดขึ้นได้โดยการมีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับประเพณีพ้ืนบ้านแบบบูรณาการ จะทาให้นักออกแบบ
มีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้

วิธีวิทยาการวิจัย
พื้นที่วิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาพื้นที่แบบเจาะจงที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอยู่อาศัยมากที่สุดในจังหวัดเลย บ้านตูบค้อ
ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัย ใช้วิธีวิจัย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ประชากรและกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน
30 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ รู้ จ านวน 5 คน ชาวบ้ า นและผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร จ านวน 25 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วย แบบสารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร นาข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบโดยใช้เทคนิ ค แบบสามเส้ า และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล น าเสนอข้ อ มู ล โดยวิธีพ รรณาวิเคราะห์ โดยมีวิธีก าร
ดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การตรวจสอบสถานการณ์ทั่วไปของกลุ่มม้ง นักวิจัยค้นหาเอกสาร ตารา วิจัยและเว็บไซต์สาหรับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนากรอบแนวคิดการร่างครั้งแรก นักวิจัยสารวจสถานการณ์ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้งบ้านตูบ
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ค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การผลิตกระบวนการและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ นักวิจัยได้
กรอบแนวคิดการเริ่มต้นครอบคลุมพื้นที่ ได้ดาเนิน การสัมภาษณ์ กับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มปั กผ้ า นักวิจัย เลือกตาม
วัตถุประสงค์
2. แบบฟอร์ม สั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก นั ก วิจั ย ด าเนิน การสั ม ภาษณ์ อ ย่างเป็ น ทางการเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล อ้ างอิ งใน
งานวิจัย พร้อมกับวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้ในการสร้างคาถามสาหรับข้อมูลบนกระบวนการปักผ้า
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นเพื่อจับข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดการออกแบบ กระบวนการผลิต โดยใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ กลุ่มปักผ้าม้งตาบลกกสะทอน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
5. การเก็บข้อ มูลเพื่อการเก็ บรวบรวมข้อมู ลภาคสนามผู้ วิจัยดาเนินการฝึก ภาคสนามในชุม ชน การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิจั ย ได้ เริ่ม ด้ ว ยการแนะน าตั ว เองและอธิ บายวัต ถุ ประสงค์ ก ารวิจั ย และให้ ค วามร่ว มมือ ในการ
สัมภาษณ์ การสนทนาตามข้อมูลความเต็มใจที่จะตอบสนอง การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเพื่อความเข้าใจเดียวกันของผู้วิจัยและผู้ถูกสัมภาษณ์
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบใช้เทคนิคแบบสามเส้าและวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอ
ข้อมูลโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์

ภาพที่ 1-3 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

ภาพที่ 4-9 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
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ผลการศึกษา
การดาเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบล
กกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. อัตลักษณ์ลายผ้าปักม้ง
จากการศึกษาด้านอัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย พบว่า เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการปักผ้ามาจากบรรพบุรุษลวดลายที่ได้ มีลักษณะเป็นธรรมชาติ ของ
ภูเขา ดอกไม้ งานวิจัยนี้สามารถแบ่งลวดลายผ้าปักม้งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ลวดลายดอกไม้ ได้แก่ ลายดอกพวง
(ป้างเจ๋า) 2) ลวดลายเรขาคณิต ได้แก่ ลายสี่เหลี่ยม (เย่ย) ลายกากบาท ลายดาว (นุกุ๊) 3) ลวดลายอิสระ ได้แก่ ลาย
ก้นหอย (ก๊ากื๊อ) ลายหัวใจ (ซ้า) ลายภูเขา (จ้ง) การสร้างลวดลายในการปักผ้านัน้ ผู้หญิงจะได้รับการสืบทอดลวดลาย
จากคนในครอบครัว เกิดการซึมซับและจดจาทางรูปแบบศิลปะทาให้เกิดเป็นลวดลายที่สร้างสรรสวยงาม การนาผ้า
ปักไปใช้งานนั้นส่วนใหญ่ นิยมปักไว้เพื่อใช่เย็บติดกับเสื้อผ้าเครื่องใช้ของคนในครอบครัวประเภทเครื่องนุ่งห่ม เสื้อ
กระโปรง หมวก แปลอุ้มเด็ ก อีกทั้ งมีความส าคัญ กับการใช้ประกอบพิธีประจ าเผ่า เช่น พิธีแ ต่งงานและงานศพ
โดยเฉพาะพิธีปีใหม่ม้งถือเป็นวันที่มีความสาคัญและสามารถเห็นความงดงามของเสื้อผ้าที่เกิดจากการปักเหล่านั้น
และจากการศึกษาพบว่ารูปแบบของการปักผ้า ใช้ไหมหรือด้ายที่ทาจากวิทยาศาสตร์ไม่มไี หมธรรมชาติเนื่องจากไม่มี
เครื่องทอและสะดวกกว่า โดยมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 1) วิธีการปักไขว้ 2) การปักแบบเครื่องหมายกากบาท 3) การปัก
แบบเดินเส้น 4) การปักทึบ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการปักโดยการใช้ไหม (Embroidery) และรูปแบบการปักแบบผสมผสาน
(Mixed) คือ 1) การปะติดของผ้าหลายชิน้ 2) การนาผ้าบาติกมาประกอบตกแต่ง
ภาพการเปรียบเทียบผ้าปักม้งกับลายผ้าจากโปรแกรมกราฟิก

ภาพที่ 10 ลายผ้าม้งที่มีลักษณะเป็นรูปดอกไม้

ภาพที่ 11 ลายผ้าม้งที่มีลักษณะเป็นรูปอิสระ
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ภาพที่ 12 ลายผ้าม้งที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต

ภาพที่ 13 ลายผ้าม้งที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต

ภาพที่ 14 ลายผ้าม้งที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตและรูปอิสระ
2. การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.1 การออกแบบลวดลาย
การออกแบบลายผ้าปักม้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับการออกแบบ
กราฟิกสาหรับพัฒนา ซึ่งในการออกแบบงานศิลปะจาเป็นอย่างยิ่งต้องใช้หลักการทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อเป็นพืน้ ฐาน
ของการเกิดความงามในการสร้างสรรค์และพัฒนา เช่นเดียวกับการออกแบบลวดลายของผ้าปักม้งนัน้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี
และหลักการออกแบบศิลปะของ วิรุณ ตั้งเจริญ (2527) ดังนี้ 1) ขนาดสัดส่วน โดยการกาหนดขนาดของลวดลายให้มี
ขนาดเล็กใหญ่ไล่ระดับเพื่อให้เกิดมิติบนผืนผ้า ทาให้ดูน่าสนใจมากกว่าให้มีขนาดเดียวกัน 2) สีที่ใช้ในการออกแบบ
ลวดลายใช้สีสันให้เกิดความสวยงามสดใสตามรูปแบบผ้าปักม้งใช้สีตรงข้ามเพื่อให้ดูมีความสดใสสวยงาม 3) จังหวะ
ควรมีก ารเว้นช่อ งว่างระยะความห่ างของลวดลายให้เสมอกั น ในลั ก ษณะของรูปแบบกราฟิ ก อย่างกลมกลืน และ
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สวยงามมีความทันสมัยแต่ยังคงซึ่งไว้เอกลักษณ์ของม้ง 4) การจัดวางพื้นที่ว่าง ออกแบบให้มพี ้ืนที่วา่ งเพื่อสร้างงานให้
เกิดความน่าสนใจไม่ให้งานและลวดลายเยอะเกินไป
2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น เป็ น การมุ่ ง ค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนดั ง นั้ น ส าหรั บ การพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์
การออกแบบลวดลายผ้ าปั ก ของกลุ่ มชาติพั นธ์ม้ง ต าบลตูบค้อ อาเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย ครั้งนี้ ผู้วิจัย ทาการ
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใช้แนวทางกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนของอรัญ วานิชกร (2559) คือ 1) การสร้าง
แรงบันดาลใจจากภูมิปัญ ญาท้องถิ่น 2) การร่างภาพเพื่อศึกษาสัญ ญะรูปทรง 3) การตัดทอนรายละเอียด พื้ นผิว
ลวดลายของรูปทรง 4) การถ่ายทอดสัญญะรูปทรงเพื่อคลี่คลายรูปทรง 5) การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ 6) การ
ออกแบบและ 7) การผลิตต้นแบบ จากนั้นผู้วิจัยจึงนาแนวคิดมาออกแบบผลิตภัณฑ์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ปอก
หมอนอิง 2) ชุดแต่งบนโต๊ะอาหาร แยกประเภทการออกแบบลวดลายเป็น 3 รูปแบบได้แก่ ลวดลายดอกไม้ ลวดลาย
เรขาคณิตและลวดลายอิสระ
ภาพแสดงชุดปอกหมอนอิงและผ้ารองจานจากกราฟิกผ้าปักม้ง
1) ลวดลายอิสระ

ภาพที่ 15 ปอกหมอนอิงลวดลายอิสระ 1 (ซ้าย)

ภาพที่ 16 ปอกหมอนอิงลวดลายอิสระ 2 (ขวา)

ภาพที่ 17 ผ้ารองจานลวดลายอิสระ 1 (ซ้าย)

ภาพที่ 18 ผ้ารองจานลวดลายอิสระ 2 (ขวา)
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2) ลวดลายเรขาคณิต

ภาพที่ 19 ปอกหมอนอิงลวดลายเรขาคณิต 1 (ซ้าย)

ภาพที่ 21 ผ้ารองจานลวดลายเรขาคณิต 1 (ซ้าย)

ภาพที่ 20 ปอกหมอนอิงลวดลายเรขาคณิต 2 (ขวา)

ภาพที่ 22 ผ้ารองจานลวดลายเรขาคณิต 2 (ขวา)

3) ลวดลายอิสระ

ภาพที่ 23 ปอกหมอนอิงลวดลายอิสระ 1 (ซ้าย)

ภาพที่ 24 ปอกหมอนอิงลวดลายอิสระ 2 (ขวา)

ภาพที่ 25 ผ้ารองจานลวดลายอิสระ 1 (ซ้าย)

ภาพที่ 26 ผ้ารองจานลวดลายอิสระ 2 (ขวา)
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สรุปผล
จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ตาบลตูบค้อ อาเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ผู้วจิ ัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม สรุปข้อมูลเพื่อนาไปออกแบบ สาหรับ
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่อาศัยอยู่อาเภอด่านซ้ายแห่งนี้ถือเป็นกลุ่มที่อาศัยมากที่สุดในจังหวัดเลย มีการสืบทอดการปักผ้า
มาจากบรรพบุรุษ โดยผู้หญิงจะเป็นคนทาหน้าที่ปักผ้าเป็นหลัก ปั จจุบันยังไม่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ยังคงซึ่งไว้การปักแบบดั้งเดิม มีวิธีการปักแบบวิธีการปักไขว้ การปักแบบเครื่องหมายกากบาท การปักแบบเดินเส้น
และการปักทึบ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการปักโดยการใช้ไหม (Embroidery) และรูปแบบการปักแบบผสมผสาน (Mixed) คือ
1) การปะติดของผ้าหลายชิ้น 2) การนาผ้าบาติกมาประกอบตกแต่ง ลักษณะของเส้นด้ายที่ใช้ในการปักเป็นด้ายแบบ
สาเร็จ เนื่องจากไม่มกี ารทอด้วยชุมชนเอง
การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์จากลายผ้ าม้งครั้งนี้เป็ นการพัฒ นาให้ มีล วดลายใหม่แต่อยู่บนพื้น ฐานของลายผ้ า
แบบเดิมโดยแบ่งประเภทการการออกแบบตามลวดลายของผ้าปักม้งออกและแบ่งชนิดของผลิตภัณฑ์ได้ 2 ประเภท
คือ 1) ปอกหมอนอิง 2) ชุดแต่งบนโต๊ะอาหาร และแยกประเภทการออกแบบลวดลายเป็น 3 รูปแบบได้แก่ ลวดลาย
ดอกไม้ ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายอิสระ ทั้งนี้ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการปักผ้าคือผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบ และเส้น ด้าย
สาเร็จรูป ดังนั้น การออกแบบควรใช้วัสดุที่ชุมชนมีความคุ้นเคย ส่วนแนวทางการพัฒนาควรเลือกใช้วัสดุอ่นื และมีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน แต่ยังคงอนุรักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้า
ปักม้งไว้ เพียงแต่ส่งเสริมกระบวนการคิดให้ เกิดการประยุกต์แบบสร้างสรรค์ก็จะสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อัตลักษณ์ของม้งได้

อธิปรายผล
1. อัตลักษณ์ลายผ้าปักม้ง กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยมี
บริ บทการใช้ชีวิต อยู่กั บ ธรรมชาติ ติด กั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ การปั ก ผ้ า จึ ง ทาให้ พ บลวดลายที่ เกิ ด จากการ
ลอกเลียนแบบ เช่นเดียวกับ อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่าศิลปะเป็นการเลียนแบบสิ่งที่อยู่ในโลกผัสสะ เป็นการ
เลียนแบบสิ่งสากล ทั้งนี้ศิลปินไม่ได้ใช้เพียงประสาทสัมผัสและความสามารถลอกเลียนแบบเท่านั้นแต่ใช้ปัญญาในการ
เข้าถึงความจริงที่ลอกเลียนแบบด้วย หากจะเปรียบศิลปินของม้งในที่น่ีอาจหมายถึงผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถสกัดตัดทอนสิ่งที่ตามองเห็นให้ออกมาบนผืนผ้าด้วยการใช้เทคนิคการปักให้อยู่บนพื้นฐานและสอดคล้องกับ
การนาไปใช้งานได้จริง ในรูปแบบใหม่ดังที่ เซนต์ออกุสติน (St.Augustin) นักปรัชญาในยุคกลาง คริสต์ศตวรรษที่ 4-12
กล่าวว่า ศิลปะคือการคิดขึน้ ใหม่หรือจินตนาการรูปทรงที่มีความงามสมบูรณ์ต้องเป็นรูปทรงที่อยู่ภายใต้สัดส่วนและ
ความกลมกลืนกัน ทางคณิ ตศาสตร์ ความคิด ที่เป็น กุญ แจสาคัญ ประกอบไปด้วย เอกภาพ จานวน ความเท่ากั น
สัดส่วน และระเบียบการตัดสินความงามจึงมีลักษณะแบบวัตถุวสิ ัย โดยใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการพิจารณา สาหรับการ
ปักผ้าม้งเกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงทาให้เกิดเป็นลวดลายธรรมชาติ เช่น
ดอกไม้ ภูเขา ตาไก่ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นยังมีการออกแบบลวดลายที่เกิดจากรูปเรขาคณิตสอดคล้องกับทฤษฎี
หลักองค์ประกอบศิลป์นามาใช้ในการออกแบบให้เกิดเป็นลวดลายสวยงาม ส่วนวิธีการปักแบบดั้งเดิมของม้งนั้นแต่
เดิมใช้วิธีการปักทึบ ปักจุด และปักแบบโซ่ จากนั้นจึงนามาตัดเย็บให้เข้ากับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อคลุม
หมวก ประเป๋ า แปลเด็ ก เป็น ต้น สาหรับงานวิจัยนี้ พบว่า ลวดลายผ้าปัก ม้งแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ ลวดลาย
ดอกไม้ ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายอิสระ จากนั้นจึงได้ประยุกต์การสร้างลวดลายด้วยวิธีการปักแบบขมวดด้าย
และการมัดย้อม เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นม้ งในลวดลายผ้าปัก
นั่นเอง เช่นเดียวกับสุธิษา ศรพรหมและคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก อัต
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ลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง พบว่า อัตลักษณ์ของผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์คอื เนื้อผ้าใยกัญชง การ
เขียนเทียน และลายปักที่ทอเพื่อใช้กันเองในชุมชนและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
2. การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ เกิ ด จากการประยุ ก ต์นั้น ย่อ มมีก ระบวนการได้ ม าซึ่ ง ความเป็ น
อัตลักษณ์ โดยเฉพาะผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มีความสาคัญ เชิงบวกและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้นในสังคมและการถ่ายทอดเรื่องราว เช่น การสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการปักผ้าของม้ง ซึ่งมีกระบวนการ
ตั้งแต่การสร้างแรงบั นดาลใจจากบริบทพื้นที่ถ่ายทอดออกมาเป็น ลายเส้นและลวดลาย รูปลักษณ์ สีสันสวยงาม
แสดงออกถึงอารมณ์ นาไปสู่การสร้างลวดลายให้เกิดเป็นเรื่องราวบนผืนผ้า ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ ออกแบบลวดลาย
จากผ้าปักม้งและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ คือ หมอนอิงและผ้ารองจานจานวน 3 รูปแบบ โดยการใช้วธิ ีขมวดด้ายและมัด
ย้อม ทาให้เกิดเทคนิคและลวดลายสวยงามน่าสนใจแต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของม้ง อีกทั้งผลิตได้จานวนมากกว่ารวดเร็ว
และราคาไม่แพงเท่ากับการปักแบบเดิม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนได้ต่อไป เมื่อ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้งส่วนใหญ่นิยมนามาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม มีเพียงการออกแบบและการตัดเย็บให้เข้า
กับยุคสมัยและคนทั่วไปสามารถใส่ได้ แต่ยังขาดผลิตภัณฑ์ด้านอื่นที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้อ งกับเสาวนีย์ เถา
กิต ติกุล (2556 หน้า 102) ศึก ษาเรื่อง การพั ฒ นาชุดกระโปรงติด กั นที่ ต กแต่งด้ว ยผ้ าปั ก ม้งส าหรับวัย รุ่น พบว่า
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจและเคยซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาม้ง ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึก เหตุผลที่เลือก
ซื้อกระโปรงติดกันเพราะสวยงามดูแลรักษาง่ายแต่มปี ัญหาคือด้ายเป็นขุย ส่วนอรุณวรรณ ตั้งจันทรและคณะ (2553
หน้า 100-101) ศึกษาเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ตาบลเข็กน้อย อาเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดแต่งโต๊ ะอาหารออกแบบให้
คานึงถึงลวดลายผ้าปักม้งที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายเพศหญิง จึงได้นาลายดอกไม้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ผ้ารองจานและผ้ารองแก้ว ผ้าที่นามาใช้เป็นพื้นหลักให้ใช้ได้สะดวกทาความสะอาดและดูแลรักษาง่าย อีกทั้งสร้าง
ความสวยงามเรียบง่าย ภายใต้ความคิด ม้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์การปักผ้าของชนเผ่า วัฒนธรรม
ความเป็นชนเผ่าม้งในรูปแบบที่เรียบง่ายและเป็นของที่ระลึกและคิดถึงหมูบ่ ้านชาวเขาเผ่าม้ง ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ในการศึกษา 2 ประการคือ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชีเพื่อการวางแผนและ
การควบคุมสาหรับวิสาหกิจชุมชน และเพื่อพั ฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ
วางแผนและควบคุม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ใน อาเภอดอกคาใต้ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบในการ
จัดทาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมที่เหมาะสมสาหรับวิสาหกิจสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ รูปแบบที่เหมาะสาหรับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความถี่ของการเกิดรายการต่า เช่น กลุ่มวิสาหกิจที่ทาการผลิตพืช ผลิตสัตว์ เป็นต้น รูปแบบที่
เหมาะสาหรับกลุ่มวิสาหกิจที่มีรายการเกิดขึ้นเป็นประจาทุกวัน อยู่ในรูปการผลิตแบบอุตสาหกรรม เช่น กลุ่ม แปรรูป
อาหาร เครื่องหนัง ดอกไม้ประดิษฐ์ น้าดื่ม เป็นต้น ในด้านการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจในการใช้ข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อการวางแผนและควบคุมในแต่ละด้าน พบว่าจากการจัดทาบัญชีภายใต้รูปแบบที่เหมาะสมวิสาหกิจสามารถนาข้อมูล
ไปใช้ในการตัดสินใจระยะสั้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทางบประมาณ การบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นในด้านการ
กาหนดราคา พบว่าวิสาหกิจไม่สามารถนาข้อมูลในการจัดทาบัญชีไปช่วยในการกาหนดราคาขายได้ เนื่องจากสินค้าของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัน้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาตลาดจึงไม่สามารถกาหนดราคาขายเพิ่มขึน้ ได้
คาสาคัญ: การบัญชี, การวางแผนและการควบคุม, วิสาหกิจชุมชนอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
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Abstract
This research, the development of accounting for planning and control in small and micro community
enterprise, aims to search for two aspects: to study the format of accounting in planning and control that is
suitable for these small and micro community enterprises and to enhance their potential of using information for
that matter. This research includes 70 community enterprises in Dok Kam Tai area.The result showed that there
are two forms of accounting for planning and control that are suitable for these community enterprises. The form
that is suitable for the enterprises with low business transactions such as plantations and farming. The form that
is suitable for the enterprises with more frequent transactions or daily transactions such as enterprises in the
mass production category, processed food, leather products, synthetic flowers, and drinking water. For the
aspect of development of accounting for planning and control, the result showed that with the suitable format of
accounting, these community enterprises can make better use of the accounting information for short-term
decision making, performance appraisal, budgeting preparation, cost management. However, the community
enterprises are not capable in using accounting information for pricing because most of the products are
controlled by market price.
Keywords: Accounting, Planning and control, Small and micro community enterprise Dokkamtai district Phayao province

บทนา
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชนคือ การให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันประกอบกิจการด้านการ
ผลิตสินค้าและบริการ เป็นการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ตามนโยบายขจัด
ความยากจนของประเทศ (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิ จชุมชน กรมส่ งเสริมการเกษตร) วัชรี
ฮั่นวิวฒ
ั น์ (2555) ศึกษาพบว่าวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งประสบปัญหาในด้านการจัดทาบัญชี อันเนื่องมาจากแบบบันทึกที่
ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมีจานวนมาก รูปแบบการบันทึกยากต่อความเข้าใจ
สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์และคณะ (2557) ศึกษาพบว่าการจดบันทึกบัญชีเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
หรือมาประยุกต์ใช้นนั้ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการเพิ่มภาระโดยใช่เหตุหรือ
วิส าหกิ จชุ ม ชนบางแห่ งใช้ เพี ยงแต่ ก ารจดบั นทึ ก รายรั บ -รายจ่ ายซึ่ งท าให้ ไม่ ส ามารถทราบถึ งต้ น ทุ นและก าไรใน
การดาเนินงานที่แท้จริงได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการรับรู้ถึง
ผลการดาเนินงานที่แท้จริงในปัจจุบัน และการวางแผนสาหรับอนาคต อันจะส่งผลต่อการเติบโตและความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนต่อไปจึงเป็นที่มาของปัญหางานวิจัยเพื่อที่จะศึกษาหารูปแบบและพัฒนาการจัดทาบัญชีในการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมสาหรับวิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
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ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้กาหนดพืน้ ที่ในการศึกษาคือ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนในอาเภอดอกคาใต้จานวน 70 แห่ง(สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย มุ่ ง เน้ น ประเด็ น ในการศึ ก ษาในเรื่อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด ท าบั ญ ชีเพื่ อ
การวางแผนและควบคุมสาหรับวิสาหกิจชุมชน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาวิจัยในครั้งนีใ้ ช้ระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)

ข้อมูลที่ต้องการสาหรับ
การวางแผนและควบคุม

รูปแบบข้อมูลที่ต้องการสาหรับการ
วางแผนและควบคุมวิสาหกิจชุมชน

การนาไปใช้

ศักยภาพการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการ
วางแผนและควบคุม

วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนีม้ วี ธิ ีการและใช้เครื่องมือในการดาเนินโครงการวิจัยดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 สุ่มหากลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน ในอาเภอดอกคาใต้ ตามรายชื่อที่ได้มกี ารขึน้ ทะเบียนไว้
ขั้นตอนที่ 2 สารวจคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารวมการวิจัยตามความสมัครใจ โดยมีแบบสอบถามและ
ทดลองรูปแบบการจดบันทึกรายการทางการบัญชี(ต้นแบบ)ให้กลุ่มตัวอย่ างได้จัดทา รวมถึงได้เข้าไปช่วยเหลือและ
อธิบายเพิ่มความรู้ด้านการบันทึกบัญชีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจในการจดบันทึกตามรูปแบบที่จัดทาขึน้ หลังจากนัน้ ติดตาม
ผลการปฏิบัตงิ าน อย่างเป็นระยะ ๆ
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ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกันจัดทาการปรับปรุง รูปแบบการจดบันทึกรายการทางการบัญชีตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมถึงสัมภาษณ์ เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนและควบคุ ม
ทางด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล

ผลการศึกษา
การวิจัยในครัง้ นี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมสาหรับวิสาหกิจชุมชน
ส่วนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชี เปรียบเทียบก่อนใช้กับหลังใช้
ส่วนที่ 1 ศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมสาหรับวิสาหกิจชุมชน
ขั้นตอนการศึกษาส่วนที่ 1 นารูปแบบการจดบันทึกบัญชีให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นาไปใช้ในการจดบันทึกโดย
มีการให้ความรู้และอธิบายความหมายชนิดของรายการต่างๆที่ควรจะบันทึกในรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เตรียมไว้
ทดลองการจดบันทึก พร้อมยกตัวอย่าง หลังจากนั้นมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งทาการศึกษา
รูปแบบที่แต่ละกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนต้องการ และเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หลังจากการให้ กลุ่มวิสาหกิจนารูปแบบการจัด ทาบัญ ชีไปใช้และได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ สามารถนาไปใช้ในการวางแผนควบคุมและการตัดสินใจ จึง สามารถออกแบบรูปแบบตามความต้องการ
เฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีรายการรายรับ-รายจ่ายไม่เกิดขึ้นบ่อยนักได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ ประเภท ผลิตสัตว์
ผลิตพืช ทอผ้า และเครื่องจักสานสาเหตุที่ต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมเนื่องจาก รายรับ-รายจ่ายไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมาก
นักจึงต้องปรับให้มีการบันทึกรับรู้รายการเป็นประจาเดือนแทนที่จะบันทึกทุก ๆ วัน ในส่วนต้นทุนต่อหน่วยการผลิตของ
กลุ่มนี้จะทาการคานวณหาได้ยาก จึงไม่ได้ให้มีการจัดทา ยกตัวอย่างกลุ่มโคขุน การที่จะหาต้นทุนต่อหน่วยการผลิตของ
โคแต่ละตัวนั้น กลุ่มเกษตรกรมองว่ามันละเอียดมากเกินไป เนื่องจากโคที่นามาขุนมีอายุ ขนาด ที่แตกต่างกัน ลักษณะ
การกินอาหารของโคแต่ละช่วงอายุ ก็ต่างกัน วัตถุดิบที่นามาให้กิน รวมถึงปริมาณการให้ก็ต่างกัน ทาให้กลุ่มเกษตรกร
มองว่าไม่มคี วามจาเป็นต้องจดบันทึกเนื่องจากทาให้เสียเวลาในการทา แค่รู้ว่ามีตน้ ทุนค่าอาหารเท่าไหร่ก็พอแล้ว
2. กลุ่มวิสาหกิจ ที่มกี ารผลิตทุกๆวันอยู่ในรูปอุตสาหกรรมแต่สามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยอีก 2 กลุ่มคือ
2.1 กลุ่มแรก คือ สามารถหาต้นทุนต่อหน่วย ของวัตถุดิบ ค่าแรงในการผลิตต่อชิ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต ต่อชิน้ ได้
2.2 กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ สามารถหาต้นทุนต่อหน่วย ของวัตถุดิบได้ แต่ในส่วนค่าแรง
จ่ายเป็นรายเดือนไม่ได้จ่ายเป็นรายชิน้ และค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สามารถหาต่อหน่วยได้
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ส่วนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชี เปรียบเทียบก่อนใช้กับหลังใช้
ตารางที่ 1 การแจกแจงความถีป่ ระเภทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใช่
%
ไม่
ก่อน หลัง
เพิ่ม
ก่อน หลัง
(ลด)
ทราบต้นทุนสินค้าสูงขึ้น
53
60
8.98
10
3
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
37
42
6.41
19
8
อัตรากาไรลดลง
ทราบถึงสาเหตุการ
48
53
6.41
10
5
เปลี่ยนแปลงของต้นทุน
ทราบถึงสาเหตุการ
48
53
6.41
9
2
เปลี่ยนแปลงของกาไร
ทราบถึงต้นทุนประกอบไป
55
64
11.54
4
2
ด้วยอะไร
ต้นทุนรวมถึงเงินเดือน/
23
30
9.09
33
36
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ทราบถึงต้นทุนต่อหน่วย
46
50
5.19
11
11
สามารถหาตลาดใหม่ได้
34
31
(3.89)
19
26
สามารถเปลี่ยนแปลงราคา
33
26
(7.79)
27
30
ขายได้
สามารถจดบันทึกรายรับ52
62
12.98
8
8
รายจ่ายได้ตนเอง

%
เพิ่ม(ลด)

ไม่แน่ใจ
ก่อน
หลัง

%

(8.98)
(14.10)

15
22

15
28

เพิ่ม
(ลด)
7.69

(6.41)

20

20

-

(8.97)

21

23

2.56

(2.57)

19

12

(8.97)

3.89

21

11

12.98

9.09
3.90

21
24
17

17
18
20

(5.19)
(3.89)
3.90

-

17

7

(12.98)

จากตาราง 1 พบว่า หลังจากได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลทางการบัญชี ทราบต้นทุนสินค้าสูงขึ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 8.98 ไม่ทราบต้นทุนสิน ค้า สูงขึ้น ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 8.98 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตรากาไรลดลง
เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 6.41 ไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตรากาไรลดลง ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 14.10 ทราบถึงสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 6.41ไม่ทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ลดลงคิดเป็น
ร้ อ ยละ 6.41ทราบถึ ง สาเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงของก าไร เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.41 ไม่ ท ราบถึ ง สาเหตุ ก าร
เปลี่ยนแปลงของกาไร ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 8.97 ทราบถึงต้นทุนประกอบไปด้วยอะไร เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 11.54
ไม่ทราบถึงต้นทุนประกอบไปด้วยอะไร ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 2.57 ทราบต้นทุนรวมถึงเงินเดือน/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 9.09 ไม่ทราบต้นทุนรวมถึงเงินเดือน/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 3.89 ทราบถึง
ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 5.19 ไม่ทราบถึงต้นทุนต่อหน่วย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถหาตลาดใหม่
ได้ ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 3.89 ไม่สามารถหาตลาดใหม่ได้ เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้ อยละ 9.09 สามารถเปลี่ยนแปลงราคา
ขายได้ ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 7.79 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาขายได้ เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 3.90 สามารถจด
บันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ตนเอง เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 12.98 ไม่สามารถจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ตนเอง ไม่มี
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การเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการใช้แบบจดบันทึกข้อมูลทางการบัญชี กลุ่มวิสาหกิจสามารถทราบเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึน้ เพิ่มขึ้นจากเดิมแต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ไม่มาก แต่จะมี 2 ประเด็นที่มีการลดลงคือ สามารถหา
ตลาดใหม่และสามารถเปลี่ยนแปลงราคาขายได้ ทาให้เห็นว่า ด้านการตลาดและด้านราคาขายของกลุ่มวิสาหกิจนัน้ ไม่
ขึน้ อยูก่ ับการจดบันทึกข้อมูลทางการบัญชี กล่าวคือ การจดบันทึกข้อมูลทางการบัญชี ไม่สามารถทาให้กลุ่มวิสาหกิจ
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายหรือเพิ่มลดราคาขายได้
ตารางที่ 2 ความสามารถการนาข้อมูลด้านบัญชีไปใช้ด้านต่าง ๆ ก่อนใช้กับหลังใช้รูปแบบบันทึกข้อมูลทางการบัญชี
นาไปใช้ได้
%เพิ่ม ไม่สามารถนาไปใช้ได้
% เพิ่ม(ลด)
(ลด)
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
กาหนดราคาขาย
22
17
(6.41)
55
60
6.41
นาไปตัดสินใจระยะสั้น
19
64
57.69
58
13
(57.69)
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
26
61
44.87
51
16
(44.87)
จัดทางบประมาณ
30
51
26.92
47
26
(26.92)
บริหารต้นทุน
36
55
24.35
41
22
(24.35)
จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถการนาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในด้านการตัดสินใจระยะสั้นจากก่อนใช้
มี 19 ราย หลังใช้มามารถนาไปใช้ได้ 64 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อนละ 57.69 ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิ านก่อนใช้มี
26 ราย หลังใช้ มี 61 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อนละ 44.87 ด้านการจัดทางบประมาณ ก่อนใช้มี 30 ราย หลังใช้มี 51 ราย
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อนละ 26.92 และด้านบริหารต้นทุน ก่อนใช้มี 36 ราย หลังใช้มี 55 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อนละ24.35
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการใช้แบบทดสอบความสามารถการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีในด้านต่าง ๆ
Pearson Chi-Square Test statistics
Value
df
Asymp.sig
(2-tailed)
กาหนดราคาขาย
.367
1
.545
นาไปตัดสินใจระยะสั้น
9.663
1
.002**
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
7.156
1
.007**
จัดทางบประมาณ
3.062
1
.080*
บริหารต้นทุน
7.503
1
.006**
*แสดงถึงระดับความมีนัยสาคัญที่ .1
* * แสดงถึงระดับความมีนัยสาคัญที่ .05

จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากที่มกี ารใช้รูปแบบการบันทึกบัญชีแยกแต่ละด้านดังนี้
ด้านการนาไปใช้ในการตัดสินใจระยะสั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ โดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างเชิงลึกว่า สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจระยะสั้นอย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มหมูขุนบอกว่าถ้าช่วงไหนที่ราคาหมู
มีราคาถูก ก็จะลดปริมาณหัวอาหารลดลงแล้วแทนด้วยราและปลายข้าว หรือส่วนผสมอื่นที่มีราคาถูกแต่ก็แลกกับการเลีย้ ง
ที่มีระยะเวลาที่ยาวขึ้น หรือ กลุ่มน้าพริกตาแดง จะมีการซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว้เพื่อทาการผลิตแค่พอใช้แค่ประมาณหนึ่ง
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เดือน เนื่องจากถ้าซื้อปริมาณมาก ๆ อาจจะได้ราคาถูกกว่าซื้อปริมาณน้อยแต่เนื่องจากวัตถุดิบหลักของการผลิตน้าพริก
ถ้าเก็บไว้นานจะมีกลิ่นหรือมี มอดเข้ามาเจาะทาความเสียได้ ส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตสินค้าเป็นต้น
ด้ านการบริ หารต้นทุ นมี ความสั มพั นธ์ อย่างมีนั ยส าคั ญ โดยสอดคล้ องกั บการสั มภาษณ์ เชิงลึ กว่าสามารถ
นามาใช้ในการบริหารต้นทุนได้อย่างไร ยกตัวอย่างกลุ่มกล้วยทอด ได้มีการบริหารต้นทุนคือปลูกกล้วยไว้ในสวนช่วยลด
ต้นทุ นได้เป็นอย่างดี หรือกลุ่มโคขุน ได้รวมกลุ่มซื้อวัตถุดิบในการทาอาหารมักทาให้ลดต้นทุ นการผลิตได้ หรือจะใช้
วัตถุ ดิ บที่ มีในท้ องที่ หรืออาจจะซื้ อไว้ในปริมาณมาก ๆ ตอนช่วงที่ มีผลผลิ ตทางการเกษตรออกมาจ านวนมาก เช่น
ข้าวโพด รา หรือมันสาปะหลัง หรือจะเป็นกลุ่มแคบหมูสามารถนาต้นทุนมาวิเคราะห์ วางแผนการผลิต จะลดต้นทุนการ
ผลิตได้อย่างไร เช่น ดูว่าวัตถุดิบเจ้าไหนถูก โดยจะเปรียบเทียบราคาว่าเจ้าไหนให้ราคาถูกที่สุดก็ตัดสินใจซื้อเจ้านัน้
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญโดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
เกษตรโคขุน ว่าการจดบันทึกบัญชี สามารถทราบได้ว่า ต้นทุนในการเลีย้ งโคขุนที่ลงทุนไป เทียบกับราคามูลค่าของโคขุน
ที่ส่งไปชาแระนั้นจะคุ้มทุนหรือได้กาไรเท่าไหร่ เมื่อก่อนไม่ได้จดบั นทึก คิดว่าเลี้ยงไป10 เดือน ต้องได้ตัวละไม่ต่ากว่ า
แสน ประมาณแต่รายได้แต่ไม่รู้ว่ามีต้นทุนที่ลงทุนไปเท่าไหร่ หลังจากที่ได้จดบันทึก คาดว่าจะสามารถรู้ว่าได้กาไรหรือ
ขาดทุน เป็นต้น
ด้านการจัดทางบประมาณมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ โดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกว่าสามารถ
นามาใช้ในการจัดทางบประมาณได้อย่างไร ยกตัวอย่าง กลุ่มขนมจีน สามารถนาไปจัดทางบประมาณการ สารองแป้งที่ใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งไม่ได้ทาขึน้ มาเองแต่มกี ารสั่งซื้อเข้ามา หรือนาแป้งเข้าสู่กระบวนการผลิตเท่าไหร่ แล้วได้ออกมา
เป็นเส้นขนมจีนจานวนเท่าไหร่ เป็นต้น
ด้านการนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดราคา นั้นพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญนั้นหมายถึง การใช้
ข้อมูลด้านบัญชี ไม่สามารถที่จะไปใช้ในการกาหนดราคาได้ เนื่องมาจาก สินค้าของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มี
ราคาตลาดอยูแ่ ล้ว จึงไม่สามารถไปกาหนดเพิ่มราคาขึน้ ไปได้ เกรงว่าจะไปกระทบต่อยอดขาย ยกตัวอย่าง กลุ่มโคขุน ก็มี
การกาหนดราคารับซื้อเนื้อตามเกรดและราคาตลาดตอนนั้น หรือจะเป็นกลุ่มสินค้าการเกษตรต่าง ๆ ก็จะขึ้นอยู่กับราคา
ตลาด ณ ตอนนัน้ การจะไปปรับเพิ่มราคาหรือลดราคาทางกลุ่มมองว่าไม่สามารถทาได้

สรุปผลและอธิปรายผล
การจัดทารูปแบบบั ญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุ มสาหรับวิสาหกิจชุมชน สามารถจัดทาออกมาได้ 2
รูปแบบใหญ่ ๆ ให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะและความต้องการของการนาไปใช้ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามหลักของ
การบัญชีบริหาร ที่ว่าด้วย ข้อมูลด้านบัญชีบริหารจะให้ความสาคัญด้านการนาไปใช้ในการดาเนินงาน วางแผนและการ
ตัดสินใจ หลังจากได้ทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีสาหรับวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่สามารถนาข้อมูลทางการบัญชีที่ได้
จดบันทึกไปใช้ในการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมได้
แต่มีด้านการกาหนดราคาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถทาได้ เนื่องมาจากสินค้าที่กลุ่มวิสาหกิจผลิตออกมานั้นส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าที่มีการผลิตขายกันทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีราคาตลาดรองรับอยูแ่ ล้ว

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนีไ้ ด้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา

Proceedings
1986

เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2548). วิสำหกิจชุมชน. เอกสารประกอบการสัมมนา การฝึกอบรมทีมวิทยากรหลักการ
ถ่ายทอดความรู้.กรุงเทพมหานคร.
ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์. (2554). ควำมรู้ควำมสำมำรถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลกำรทำงำนของนักบัญชีธุรกิจ
SMEs ในจังหวัดกำฬสินธุ์. งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล. (2545). วิสำหกิจชุมชน: กลไกเศรษฐกิจฐานราก.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). กำรวิจัยเบืองต้น. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.กรุงเทพฯ: สุวรี ิยาสาส์น.
มยุรี บุญโต. (2553). กำรจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุทัยธำนี. งานวิจัย. คณะวิทยาการจัดการ. การบัญชี
บริหาร.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
รัชนี รูปหล่อ และคณะ. แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน. วำรสำรวิชำกำรและ
วิจัย มทร. พระนคร ฉบับพิเศษ (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน2560จาก
https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1649/IRD_58_142.pdf?sequence=
วัชรี ฮั่นวิวัฒน์. (2555). ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดทำบัญชีวิสำหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมรำช. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
วิชติ นันทสุวรรณ. (2547). ขบวนกำรชุมชนใหม่ กำรพัฒนำแบบแผนใหม่ทำงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์.
ศศิวิมล มีอาพล. (2556). หลักกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร. กรุงเทพฯ: อินโฟไมนิ่ง.
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา. ข้อมูลพืชเศรษฐกิจในจังหวัด. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จา
http://www.phayao.doae.go.th/index.php/component/users/?view=reset
ส านั ก งานเศรษฐกิ จ เกษตร. ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ เกษตร. (ออนไลน์ ) สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2560 จาก
http://www.oae.go.th/production.html.
สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์และคณะ. (2557). กำรพั ฒ นำกระบวนกำรจัดทำบัญ ชีครัวเรือนเพื่อสร้ำงควำมเข้ม แข็งในกำร
จัดกำรทำงกำรเงิน. งานวิจัย. มหาวิทยาลัยพะเยา.

Proceedings
1987

การพัฒ นาคุณ ภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม:
กรณีศกึ ษาโรงเรียน 2 แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Quality development of small sized-schools by participatory action research:
A case study in two districts of Chachoengsao province
ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ1 และสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี1*
Sirivat Chiradejbraphai1 and Somsak Iamkongsi1*
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาความต้อ งการจาเป็ น ในการพั ฒ นาคุณ ภาพ และผลการพั ฒ นา
คุณ ภาพโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เลือกพื้นที่วิจัยแบบเจาะจง ได้แก่ โรงเรียนราชสาส์น
วิทยา และโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์
การสังเกต ประชุมกลุ่ม ใช้แบบสอบถามความต้องการจาเป็น และแบบประเมินคุณภาพโรงเรียน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค 0.977 และ 0.978 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และวิเคราะห์คา่ PNImodified
ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนกรณีศกึ ษา 2 แห่ง เลือกประเด็น 1) การทาวิจัยในชัน้ เรียน และ 2) การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน เป็นกิจกรรมแรกในการพัฒนาตามวงจรปฏิบัตกิ าร ผลการพัฒนาคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนสามารถ
จัดทาแผน โครงการ และกิจกรรมที่มคี วามชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นตาม
บริบทของโรงเรียน และกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะโดยภาพรวม และด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียนสูงขึ้น มีงานวิจัยในชั้นเรียนรวม 15 เรื่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้จากกระบวนการ
สอนแบบใหม่ ๆ ที่มคี วามหลากหลาย
คาสาคัญ: การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน, การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม, โรงเรียนขนาดเล็ก
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Abstract
The purposes of this research were to study the needs for quality development and the results
accordingly with the strategies of small sized-school development plan B.E. 2558-2561 issued by the Office of
Basic Education Commission. The participatory action research was applied. The sample schools were
Rajasanwittaya school in Ratchasan District and Wat Bang Krajed school (Boonmee Memorial) in Bang Khla
District, Chachoengsao Province. The data were collected by analyzing documents, interviews, observations, and
group meetings. Questionnaire was used to assess needs and the school’s qualities. Reliability of questionnaire
was tested using Cronbach’s alpha coefficients yielding values of 0.977 and 0.978, respectively. Data were
analyzed using descriptive statistics and the PNImodified. The findings of this study revealed the two selected
issues that have been prioritized for the development were: 1) classroom research, and 2) creating the quality
development plans for the schools. The results revealed that the small sized-schools could make clearer and
more efficient plans, projects, and activities that were consistent with needs, context, and the development
strategies of the small sized-schools. After conducting assessment of quality development, overall teachers’
competency, and teachers’ ability in conducting classroom research, we could observe a higher average score.
Students potential have been developed by 15 classroom researches in many ways: their learning problems
have been solved; their learning achievement has been improved; they better behaved and had a good attitude
towards studying; they were more responsible as well as learning from new and variety of teaching Methods /
process.
Keywords: Quality development at school, Participatory action research, Small sized-school

บทนา
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น กลไกหลั กในการพั ฒ นาประเทศทุ กด้ าน รั ฐจึ งให้ ค วามส าคั ญ และบั ญ ญั ติ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดาเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” นอกจากนี้รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้ มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
จากผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2559 พบว่า ไทยประสบความสาเร็จในหลายด้าน และมีอีกหลาย
ด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง และระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็น
ลาดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลด
ภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย ซึ่งต้องพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษา
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ขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
และปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา (สานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, 2560)
จากข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พบว่า ประเทศไทยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศกว่า 33,736 แห่ง
มีสถานศึกษาขนาดเล็กในจานวน 24,805 แห่ง ซึ่งบริบทของสถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกเขต
เมืองหรือพื้นที่ห่างไกล นักเรียนส่วนใหญ่มีพ้ืน เพมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
ค่านิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาในอาเภอเมืองหรือตัวจังหวัดหรือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมมากกว่า ทาให้
โรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเท่าที่ควร จากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตลอดระยะเวลา
15 ปีที่ผ่านมา พบ 5 ปัญหาสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับต่า มีปัญ หาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 2) ขาดแคลนงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
จากัด 3) จานวนบุคลากรครูมีไม่เพียงพอ จากปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน สถานศึกษาจึงจัดการเรียนรวมระหว่างชั้นเรียน
4) ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณ ภาพ และ 5) สถานศึกษาขาดการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้
ปรับปรุงพัฒนา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2558) ทั้งนี้มีแนวโน้มที่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้นักเรียนในประเทศไทยมีจานวน
ลดลงตามไปด้วย ด้วยเหตุน้ปี ระเทศไทยจึงควรมีมาตรการหรือแนวทางรับมือกับการเพิ่มขึน้ ของโรงเรียนขนาดเล็กอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึน้ กับระบบการศึกษาไทยในอนาคต (อัครนัย ขวัญอยู,่ 2558)
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย
ด้วยข้อจากัดด้านปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรที่มจี ากัด ผู้บริหารจะต้อง
ใช้ทรัพยากร และโอกาสที่มีอยู่ไม่มากมาพัฒนาโดยใช้ศักยภาพของผู้บริหารในการประสานร่วมมือกับบุคลากรใน
โรงเรียน ผู้เรียน และชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และระดมทรัพยากรจากภายนอกมาสนับสนุน และ
เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการดาเนินการ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องหาแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามแม้ว่าได้มีการศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กหลากหลาย
รูปแบบ เช่น มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการควบ
รวมโรงเรียนที่อาจแก้ปัญ หาได้เพียงบางส่วน ในภาคตะวันออกพบว่ามีพ้ืนที่การศึกษาหลายเขตมีจานวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ร้อยละ 30-40 โดยบางโรงเรียนมีนักเรียนเพียง 30 คน หรือมากกว่าเล็กน้อย ทาให้ชั้นเรียนหนึ่งมีจานวน
นักเรียนเพียง 5-7 คน ครูคนหนึ่งต้องสอนนักเรียน 2 ชั้นเรียนหรือระดับช่วงชั้น เช่น อนุบาล 1-2 ประถมศึกษา 1-3
และประถมศึกษา 4-6 ขณะที่ ในชั้นเรียนหนึ่ง ๆ ครูต้อ งรับผิ ด ชอบการสอนทั้ ง 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้โดย
ข้อเท็จจริงครูไม่สามารถสอนได้ดีทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา (ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ,
2557) ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มกี ารดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรวมในเครือข่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในปีการศึกษา 2555 การน าโครงการปรับตารางเรียนเปลี่ย นตารางสอน และBbl มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558 เป็นต้น อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาโดยการใช้วธิ ีการใดวิธีการหนึ่งเหมือนกัน
ทั้งหมดอาจจะไม่สามารถตอบสนองปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่จานวนมากในแต่ละพื้นที่ได้ จาเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญ หาของแต่ละโรงเรียน แต่ละพื้นที่เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาคุณ ภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งได้อย่างแท้จริง
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ดังนั้นผู้วิจัยและคณะซึ่งปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีบทบาท หน้าที่ด้านหนึ่งในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
และสืบสานตามแนวพระราชด าริ ” ตระหนัก ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริก ารวิชาการเพื่อพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รอบมหาวิทยาลัย จึงเลือกกรณีศกึ ษาเป็น
โรงเรียนในพื้นที่อาเภอราชสาส์น และอาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เป้าหมายการศึกษาวิจัย อาเภอละ
1 แห่ ง โดยโรงเรีย นทั้ งสองแห่ งมี เป้ า หมายส าคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย น มี ค วามพร้ อ มในการร่ ว มวิจั ย
เชิงปฏิบัติการ และมีผลการดาเนินงานที่ต้องพัฒนา กรณีศึกษาโรงเรียนราชสาส์นวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 6 อาเภอราชสาส์น จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินตัวบ่งชี้ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน” อยู่ในระดับปรับปรุง และผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ “ผู้ เรียนคิดเป็ น ทาเป็น ” อยู่ในระดั บพอใช้ กรณี ศึกษา
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 อาเภอ
บางคล้า จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี โดยผลการประเมินตัวบ่งชี้ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน” อยู่ในระดับพอใช้
จากการศึกษาเอกสาร และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พบมีหลากหลาย
แนวทาง เช่น จี ระ พระสุ พ รรณ (2554) สร้างยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ มีประสิ ทธิ ผ ล
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม จรุญ จับบัง (2554) ใช้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็ก พ.ศ.2551-2553 เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด
ปทุมธานี ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบวางแผน
และการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการ
ศึกษา รุ้งลาวัณ ย์ จันทรัตนา และนิ่ม อนงค์ งามประภาสม (2556) น าเกณฑ์คุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ
6 หมวด ประกอบด้วย การนาองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่ งเน้นทรัพยากรบุคคล และการจัดการกระบวนการ มาใช้
เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน
พบว่าแนวทางและยุ ทธศาสตร์ มีค วามเหมาะสมในการพั ฒ นาโรงเรีย นขนาดเล็ ก โดยส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558) นาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 25582561 ประกอบด้ ว ย 5 ยุ ทธศาสตร์ คื อ ยุ ทธศาสตร์ส ร้ างโอกาสทางการศึก ษา ยุ ทธศาสตร์พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยพบว่ายุทธศาสตร์ฯ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีความสอดคล้อง
และครอบคลุม ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ ได้มีการพั ฒ นามาตามล าดับ จึ ง ได้ นายุทธศาสตร์ดังกล่ าวมาเป็น กรอบแนว
ทางการพั ฒ นาคุณ ภาพโรงเรียนในครั้งนี้ อย่างไรก็ต ามโรงเรีย นขนาดเล็ กในแต่ล ะพื้นที่ ย่อมมีบริบท และความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาแตกต่างกันไป การวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ครั้งนี้ จึงนากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึ่งเป็นวิทยาการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยปฏิบัติการ (Action
research) 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (act) การสังเกต (observe) และการสะท้อนผล (reflection)
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ตามแนวคิดของเคมมิส และแม็คแทกการ์ท (Kemmis & McTaggart, 1988) และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory
research) มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย ผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิจัย ทั้งการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่ วม
สะท้อนผล โดยการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (needs analysis) ในการพัฒนาคุณภาพก่อนดาเนินการ ทัง้ นี้เพื่อให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างมีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก พ.ศ.2558-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็ก พ.ศ. 2558-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา 2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา 3) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
4) สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนิตบิ ุคคลของสถานศึกษา และ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจั ด การศึ ก ษา (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2558) เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นา
โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพการดาเนินงาน ประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนา และประเมินคุณภาพโรงเรียน
6 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านภาวะผู้น าทางการศึกษา 2) ด้ านการบริหารจั ดการ 3) ด้านสมรรถนะครู 4) ด้ านการเรียนสอน
5) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และ 6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ใช้แนวคิดการ
ประเมินความต้องการจาเป็น (needs assessment) วิธี Modified Priority Needs Index (สุวิมล ว่องวาณิ ช, 2548) ในการ
วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับบริบท และความต้องการของแต่ละโรงเรียน ภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นร่วมกันคิด
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลทั้งในด้านกระบวนการ และผลการดาเนินงานพัฒนา ตลอดจนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล และระดับโรงเรียน ดาเนินการพัฒนาตามวงจรปฏิบัติการของเคมมิส และแม็คแทคการ์ท
(Kemmis & McTaggart, 1988) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อน
ผล เพื่อนาไปปฏิบัตใิ นวงจรต่อไป จนกว่าจะได้ผลการปฏิบัตงิ านที่มีคุณภาพ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัย พัฒ นาคุณ ภาพโรงเรีย นขนาดเล็ก ด้ว ยกระบวนการวิจัย เชิง ปฏิบัติก ารแบบมีส่ว นร่ว ม ครั้งนี้
ดาเนินการเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเตรียมการวิจัย (pre-research phase) และระยะดาเนินการวิจัย (research
phase) ดังนี้
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1. พื้นที่วิจัยและกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่วิจัย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก คือ
เป็นโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ครูให้ความ
ร่ว มมื อ ในการวิจั ย เชิง ปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มีผ ลการด าเนิ น งานที่ ค วรได้ รับ การพั ฒ นา มี ค วามส ะดวกใน
การประสานงาน และดาเนินการวิจัย จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา ตั้งอยู่ในอาเภอราชสาส์น
และโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ตั้งอยู่ในอาเภอบางคล้า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวม 28 คน กลุ่ม
ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก รวม 42 คน
2. ขั้นตอนการวิจัย การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ มีการดาเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้
2.1 ระยะเตรียมการวิจัย การเตรียมการก่อนปฏิบัตกิ ารวิจัย ประกอบด้วย
2.1.1 ทบทวนองค์ ค วามรู้ ด้ านการวิจั ย และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรีย นเกี่ ย วกั บ 1) การพั ฒ นา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558-2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 5 ยุทธศาสตร์ 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
และวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของแคมมิส และแม็คแทกการ์ท และ 4) บริบทของพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับ
สภาพชุมชน และโรงเรียน
2.1.2 ค้ น หาปั ญ หา/ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของโรงเรี ย น ด าเนิ น การโดย
1) คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด สร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมชี้แจงวัตถุ ประสงค์การวิจัย เพื่อสรางความคุนเคย สรางความรูสึกเปนแบบเพื่อนรวม
งาน ความเปนผูรวมการวิจัย 2) สร้างความเข้าใจกระบวนการ PAR กับทีมวิจัย โดยผู้วิจัยนาเอากรอบแนวคิดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส วนรวมชี้แจงตอผูรวมวิจัย ในฐานะผูวิจัยเปนผูรูในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการ หลักการ และบทบาทของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวม โดยแสดงให
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกใหแกผูรวมวิจัยทราบ” ตลอดจนสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับ
ผูรวมวิจัยในความสาคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” และของ “นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” วาตางฝายตางชวย
เหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต อทั้งตัวบุคคล กลุ มผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียน 3) ศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แผนและผลการดาเนินงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2558-2559 และ 4) วิเคราะห์
สภาพ และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
กรอบแนวคิด โดยนาเสนอข้อมูลและร่วมประชุมกับโรงเรียน กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ให้ทราบถึง
สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญด้วยวิธี
PNImodified ดาเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) กาหนดประเด็นการดาเนินงานของโรงเรียนตามยุทธศาสตร์ฯ 2) ประเมินสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง 3) วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นที่ควรพัฒนาตามลาดับ
2.2 ระยะดาเนินการวิจัย ดาเนินการตามวงจรปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1) ขั้นวางแผน ดาเนินการโดย 1) วิเคราะห์คุณภาพโรงเรียน 6 ด้าน ได้แก่ 1.1) ด้านภาวะผู้นาทาง
การศึกษา 1.2) ด้านการบริหารจัดการ 1.3) ด้านสมรรถนะครู 1.4) ด้านการเรียนสอน 1.5) ด้านการการจัดสภาพ
แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และ 1.6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพ
ของโรงเรียนในแต่ละด้านก่อนการพัฒนา และเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพ 2) ประชุมสัมมนา ร่วมพัฒนา
โจทย์ และวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพโรงเรียนตามลาดับความสาคัญ โดยนาผลการจัดลาดับความสาคัญ ของความ
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ต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
และข้อมูลอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ 1) นาเสนอผลการวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 5 ยุทธศาสตร์ 2) นาเสนอผลการประเมินคุณ ภาพ
โรงเรียน 6 ด้าน 3) ตรวจสอบผลการวิเคราะห์กับสภาพจริงและความต้องการของโรงเรียน โดยดาเนินการวางแผน
เป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) เลือกประเด็นเพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพโรงเรียนตามลาดับความสาคัญ กาหนดแนวทางการ
พัฒนา การวางแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม และแผนกลยุทธ์ 2) วางแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกาหนดคณะทางาน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
การแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2.2.2 ขั้ น ปฏิ บั ติก าร ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นตามแผน ดั ง นี้ 1) การเสริ ม ศั ก ยภาพ
(empower) ผู้เกี่ยวข้องตามบริบท และตามความต้องการของโรงเรียน 2) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณ ภาพ
โรงเรียน โดยการวางแผนพัฒนาทั้งในระดับบุคคล และระดับโรงเรียน
2.2.3 ขั้นสังเกตผล เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามแผนเกี่ยวกับ 1) การมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค โดยติดตามการดาเนินงาน และความก้าวหน้า และ 2) ผลกระทบ
การปรับปรุง และแก้ไขการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
2.2.4 ขั้นสะท้อนผล มีจุดหมายเพื่อสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด สิ่งที่ทาสาเร็จ ไม่สาเร็จ
สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อป้อนกลับสู่การวางแผนและการดาเนินงานใหม่
ในวงรอบต่อไป โดยสะท้อนผลเกี่ยวกับ 1) การเปลี่ยนแปลง ผลการพัฒนาคุณภาพเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 2) ผล
วิเคราะห์ประโยชน์หรือสิ่งที่ประสบความสาเร็จ และสิ่งที่ไม่ประสบความสาเร็จ และ 3) สรุปการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขั้นวางแผน ประกอบด้วยเครื่องมือรวบรวมข้อมูล จานวน 3 ชุด ดังนี้
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
จานวน 5 ข้อ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความต้องการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรียน ประกอบด้วยข้อคาถาม
2 ตอน รวมจ านวน 55 ข้ อ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้ อ ตอนที่ 2 สภาพการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา และความต้องการพัฒ นาคุ ณ ภาพ จานวน 50 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่ า
(rating scale) 5 ระดับ โดยรูปแบบของการให้ตอบเป็นแบบตอบสนองคู่ (dual-response format) ระบุระดับสภาพการ
ดาเนินงานในปัจจุบันกับระดับความคาดหวังต่อการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสมของข้อคาถามเป็นรายข้อกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่าหรือเท่ากับ .80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์
ตัดสินว่ารายข้อ (item) ของแบบประเมินนัน้ มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ ไม่ใช่โรงเรี ย นเป้ า หมาย จ านวน 30 คน วิเคราะห์ ค วามเที่ ย งของแบบประเมิ น (reliability) ด้ ว ยค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่าความเที่ยง 0.977
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เครื่องมือชุดที่ 3 แบบประเมินคุณภาพโรงเรียน ประกอบด้วย ข้อคาถาม 2 ตอน รวมจานวน 50 ข้อ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 คุณภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา จานวน
45 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.51 - 5.00 มากที่สุด 3.51 - 4.50 มาก 2.51 - 3.50 ปานกลาง 1.51 - 2.50 น้อย 1.00 - 1.50 น้อยที่สุด น า
แบบประเมิ น ไปตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความตรงเชิงเนื้อ หา (content validity) และวิเคราะห์ ค วามเที่ ย งของแบบ
ประเมิน (reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.978
3.2 ขั้นสังเกตผล ประกอบด้วยแบบบันทึกเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญ หา และอุปสรรคของการ
พัฒนาคุณภาพ ระบุเกี่ยวกับ 1) หัวข้อการพัฒนา 2) ขั้นตอนการดาเนินการ 3) ปัญหา อุปสรรค 4) ความช่วยเหลือ/
คาแนะนาที่ต้องการ 5) ผลการพัฒนา 6) ผลกระทบ และ 7) ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการพัฒนา
3.3 ขั้นสะท้อนผล ประกอบด้วยแบบบันทึกเพื่อสะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพ จานวน 4 ด้าน ให้ผู้
ร่วมปฏิบัตกิ ารวิจัยระบุเกี่ยวกับ 1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ครู และนักเรียน 2) สิ่งที่เป็นประโยชน์/สาเร็จ
ในกระบวนการพัฒนา พร้อมเหตุผล 3) สิ่งที่ยังไม่ประสบผลสาเร็จ พร้อมเหตุผล และ 4) การเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึน้ จาก
กระบวนการพัฒนา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมู ลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องและ
รวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ จากเอกสาร แผนงาน โครงการ และผลการดาเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558-2559
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ สภาพการดาเนินงาน และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม และใช้แบบสอบถาม
4.3 การประเมินคุณภาพโรงเรียนก่อน และหลังดาเนินการพัฒนาด้วยแบบประเมิน
4.4 การติดตามผลการดาเนินงาน และความก้าวหน้า ด้วยแบบบันทึก และการประชุมกลุม่
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
5.1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ หรือการประชุมนามาแยกแยะเนือ้ หาเป็นกลุ่มข้อมูล (content analysis)
ตามโครงสร้างเนื้อหาที่กาหนดไว้ และพรรณนาความบรรยายสรุปอย่างเป็นระบบ
5.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบประเมินนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความครบถ้วนของ
ข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage)
ค่าพิสัย (range) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
5.3 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็น โดยใช้ค่า Modified Priority Needs Index จากสูตรคานวณ
PNImodified = (I-D) / D
เมื่อ I (importance) หมายถึง สภาพที่คาดหวัง
D (degree of success) หมายถึง สภาพปัจจุบัน
การจัดลาดับความสาคัญ ของความต้องการจาเป็นใช้การเรียงค่าดัชนี PNImodified จากมากไปหาน้อย
ค่าดัชนีที่มีคา่ มาก แปลว่ามีความต้องการจาเป็นสูงที่ต้องได้รับความสนใจพัฒนามากกว่าดัชนีที่มีคา่ น้อยกว่า
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ผลการศึกษา
1. ระยะเตรียมการวิจัย จากการวิเคราะห์เอกสาร และจัดลาดับความสาคัญความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยค่า PNImodified สรุปผลการศึกษาในระยะเตรียมการวิจัยได้ ดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 โรงเรียนราชสาส์ นวิทยา จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีกลุ่มผู้ร่วม
ปฏิบัติการวิจัย จานวน 13 คน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 36.4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ
81.9) และมีประสบการณ์ทางานในสถานศึกษา น้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 36.4) โรงเรียนมีแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยตัวบ่งชี้ที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง และตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น อยู่ในระดับพอใช้
ผลการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนรายข้อ พบประเด็นที่
โรงเรียนเลือกเพื่อพัฒนาในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการรอบแรก ได้แก่ 1) ความต้องการจาเป็น ลาดับ 3 การจัดการเรียน
การสอนแบบคละชั้น (PNImodified = 0.49) 2) ความต้ อ งการจ าเป็ น ล าดั บ 8 การท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้
(PNImodified = 0.23) และการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6 ด้านก่อนการพัฒนา พบว่า ด้านการเรียนการสอน มีคุณภาพน้อยกว่า
ด้านอื่น ๆ (xˉ = 3.56, S.D.=0.38) เมื่อจาแนกคุณภาพรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มี 5 ข้อ ที่มี
คุณภาพระดับปานกลาง โดยอยู่ในด้านการเรียนการสอน 4 ข้อ ได้แก่ 1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน
การสอน (xˉ = 3.47, S.D.=0.51) 2) นัก เรียนมีค วามสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ตามเป้ าหมายของโรงเรีย น (xˉ =
3.47, S.D.=0.51) 3) นั กเรียนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ตามที่ หลั ก สูต รและสถานศึก ษาก าหนด (xˉ =
3.35, S.D.=0.49) และ 4) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (xˉ = 3.35, S.D.=0.49) ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1 ข้อ ได้แก่ ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพระดับ
ปานกลาง (xˉ = 3.41, S.D.=0.51)
กรณี ศึกษาที่ 2 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์ ) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ประถมศึกษา 1-6 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีกลุ่มผู้ร่วมปฏิบั ติการวิจัย จานวน15 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 57.9) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63.2) และมีประสบการณ์ทางานในสถานศึกษา 30 ปีขึ้น
ไป (ร้ อยละ 42.1) โรงเรีย นมีแ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา ปี ก ารศึกษา 2558-2561 เป็ นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงาน มีผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้
ผลการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนรายข้อ พบประเด็นที่
โรงเรียนเลือกเพื่อพัฒนาในวงจรวิจัยเชิ งปฏิบัติการรอบแรก ได้แก่ ความต้องการจาเป็น ลาดับ 2 การทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ (PNImodified = 0.43) และการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6 ด้านก่อนการพัฒนา พบว่าด้านสมรรถนะครู มีคุณภาพน้อยกว่าด้าน
อื่น (xˉ = 3.68, S.D.=0.79) เมื่อจาแนกคุณภาพรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มี 4 ข้อ ที่มคี ุณภาพ
ระดับปานกลาง โดยอยู่ในด้านสมรรถนะครู 3 ข้อ ได้แก่ 1) ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ ICT สาหรับการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (xˉ = 3.37, S.D.= 1.12) 2) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (xˉ = 3.37, S.D.= 1.12) และ
3) การวิจัยในชั้นเรีย นเพื่อพั ฒ นาผู้เรียน (xˉ = 3.32, S.D.= 1.20) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1 ข้อ
ได้แก่ ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพระดับปานกลาง (xˉ = 3.32, S.D.= 1.29)
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ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6 ด้านก่อนการพัฒนา พบว่าด้านสมรรถนะครู มีคุณภาพน้อยกว่าด้าน
อื่น (xˉ = 3.68, S.D.=0.79) เมื่อจาแนกคุณภาพรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มี 4 ข้อ ที่มคี ุณภาพ
ระดับปานกลาง โดยอยู่ในด้านสมรรถนะครู 3 ข้อ ได้แก่ 1) ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ ICT สาหรับการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (xˉ = 3.37, S.D.= 1.12) 2) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (xˉ = 3.37, S.D.= 1.12) และ
3) การวิจัยในชั้นเรีย นเพื่อพั ฒ นาผู้เรียน (xˉ = 3.32, S.D.= 1.20) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1 ข้อ
ได้แก่ ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพระดับปานกลาง (xˉ = 3.32, S.D.= 1.29)
2. ระยะดาเนินการวิจัย
ผลการพัฒ นาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า โรงเรียนทั้งสองแห่ง มี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการเอง
แนวทางที่ 2 โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ แนวทางที่ 3 โครงการ/
กิจกรรมที่โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน โดยโรงเรียนเลือกแนวทางที่ 2 มาดาเนินการตามวงจรปฏิบัตวิ จิ ัยวงรอบแรกของ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน คือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดอบรมเสริมศักยภาพครูให้มีความ
เข้าใจ มีทักษะด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนคละชัน้ ตามความต้องการของโรงเรียน หลัง
การอบรมทั้งสองโรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายให้ครูทาวิจัยชั้นเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีระยะเวลาวางแผนในช่วงปิดภาค
เรียน ปีการศึกษา 2559 และเริ่มดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติ
การ โครงการ/กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2560
ผลการดาเนินงานด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนทั้งสองแห่งตั้งเป้าหมายให้ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้น
เรียนคนละ 1 เรื่อง และพัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย พบว่า ครูได้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
รวม 15 เรื่อ ง กรณี ศึกษาที่ 1 โรงเรียนราชสาส์ น วิทยา ดาเนิน การวิจั ยแล้ วเสร็จ จ านวน 4 เรื่อ ง กรณี ศึกษาที่ 2
โรงเรีย นวัด บางกระเจ็ด (บุ ญ มีอ นุส รณ์ ) ดาเนินการวิจั ยแล้ วเสร็จ จานวน 5 เรื่อง และอยู่ในระหว่างด าเนิน การ
จานวน 6 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6 ด้าน หลังการพัฒนา พบว่า ด้านสมรรถนะครู และการวิจั ยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงขึน้
ผลการดาเนินงานด้านการจัดทาแผน โรงเรียนทั้งสองแห่งได้พัฒนาการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
และนาผลการประเมินความต้องการจาเป็นที่สาคัญซึ่งได้จากกระบวนการวิจัยครั้งนี้ไปบูรณาการไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2560 ทั้ ง นี้จ ะน าโครงการ หรือ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ยั ง ไม่ได้ ด าเนิ น การในปี 2560 ไปก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณ ภาพโรงเรียนระยะปานกลางที่จะดาเนินการในระยะต่อไป ซึ่งผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6
ด้าน หลังการพัฒนา พบว่า ด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน เช่น ผู้บริหารสื่อสารยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การ
ปฏิบัตใิ ห้บุคลากรเข้าใจอย่างชัดเจน และผู้บริหารนาผลการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ประกอบการทาแผนปฏิบัตกิ าร
มีค่าเฉลี่ยต่าลง

สรุปผลและอภิปรายผล
โดยภาพรวมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในวงรอบ
แรก ส่งผลให้ครูเกิดความตระหนัก ความกระตือรือร้นด้วยแรงผลักดันทั้งภายในของผู้อานวยการ และแรงผลักดัน
ภายนอกจากผู้วิจัย ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยมีการพัฒ นาคุณ ภาพโรงเรียนในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดทา
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แผนพัฒนาคุณ ภาพโรงเรียนได้สาเร็จระดับหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูล
ความต้ อ งการจ าเป็ น ของโรงเรี ย น ซึ่ งจะต้อ งด าเนิ น การต่อ ไปอย่างต่อ เนื่ อ ง อย่ างไรก็ ต ามครู ได้ เกิ ด การเรีย นรู้
กระบวนการพัฒนาทั้งจากการดาเนินที่สาเร็จ และส่วนที่ยังไม่สาเร็จ สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งมี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาในส่วนที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และทักษะ หรือขาดผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถออกแบบแนวทางการพั ฒนาคุณภาพในวงรอบที่สองของ
การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการอภิปรายเป็น 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) ความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา และ 2) ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กที่เป็นกรณีศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558-2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
1. ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กทีเ่ ป็นกรณีศึกษา
ผลการศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งนี้ได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาใช้
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา ซึ่งผู้วจิ ัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องใน
การผสมผสานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณ เช่น การประเมินคุณภาพโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผสมผสานกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มเพื่อทาความเข้าใจบริบท และความต้องการที่
แท้จริงของโรงเรียน ในการจัดลาดับความสาคัญและเลือกประเด็นการพัฒนาโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน จากการ
จัดลาดับความสาคัญด้วยค่า PNImodified และผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน พบว่า ประเด็นที่มีความสาคัญลาดับต้น ๆ
เช่น 1) การพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ เอื้อต่ อการสอนคละชั้น 2) การใช้ การเรี ยนการสอนทางไกลผ่ านดาวเที ยมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (โรงเรียนราชสาส์นวิทยา) 3) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนต่อการจัดการศึกษา 4)
การผลิต พัฒนา และใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนวัดบาง
กระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) เป็นต้น รวมทั้งความต้องการจาเป็นอื่น ๆ ของโรงเรียน เช่น การพัฒนาห้องสมุด และด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยี นั้น โรงเรียนสามารถดาเนินการได้เอง หรือสามารถประสานขอความอนุเคราะห์จากบรรณารักษ์ห้องสมุด
และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ไปให้คาแนะนาในการใช้และการพัฒนาได้ หรือบางกิจกรรมโรงเรียน
สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และชุมชนได้ ทั้งสองโรงเรียนจึงมีความเห็นตรงกันในการเลือกประเด็น “การ
พัฒนาการทาวิจัยในชัน้ เรียน” เป็นลาดับแรกที่จะพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน คือ ผลการ
จั ดล าดั บความต้ องการจ าเป็ นของโรงเรี ยนวั ดบางกระเจ็ ด (บุ ญ มี อนุ สรณ์ ) พบ “การวิจั ยเพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ”
มีความส าคั ญ เป็ นล าดั บที่ 2 และผลการประเมิ นคุ ณภาพโรงเรียนพบว่าการวิจั ยในชั้นเรี ยนเพื่อพั ฒนาผู้ เรี ยน และ
ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด สาหรับโรงเรียนราชสาส์นวิทยา พบว่า “การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” มีความสาคัญเป็นลาดับที่ 8 แต่เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนพบว่า คุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามเป้าหมายของโรงเรียน 2) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรและสถานศึกษากาหนด 3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ4) ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด นอกจากนี้จากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับปรับปรุง และผลการประเมินตัวบ่งชี้ผู้เรียน
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คิดเป็น ทาเป็น อยู่ในระดับพอใช้ ” การเลือกประเด็นการพัฒนาจึงมีความสอดคล้องและตอบสนองบริบทสภาพและ
ปัญหาของโรงเรียนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ในการเริ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของทั้งสองโรงเรียน ได้เลือกพัฒนาสมรรถนะตนเองของครูเป็นลาดับ
แรก ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่กล่าวว่า “หากคิดเป็นระบบจะไม่หาแพะรับบาป แต่จะหาวิธีที่
จะช่วยแก้ปัญหาด้วยตนเองในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ด้วยการตั้งคาถามว่า เราจะช่วยแก้ปัญหาที่เรามีส่วน
เกี่ยวข้องได้อย่างไร ด้วยการมองที่ความรับผิดชอบของตน” (มกราพันธุ์ จูฑะรสก, 2551) เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านคนเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาและยกระดับ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจาเป็นต้องพัฒนาตนเอง และเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
กมลวรรณ รอดจ่ าย (2552) ที่ พ บว่า ปั จ จั ย ด้ า นสมรรถนะครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษามีอิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กสูงที่สุด กล่าวคือหากครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และ
แรงจูงใจที่ดี ตลอดจนมีกระบวนการในการจัดกิจกรรมและเนื้อหาสาระการเรียนการสอนที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้
โรงเรี ย นสามารถผลิ ต นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ทั้ ง นี้ ค รู ทั้ ง สองโรงเรี ย นได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการวิจัยในชัน้ เรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน สอดคล้องกับ พิธาน พื้นทอง วัลลภา อารีรัตน์ และวิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทาวิจัยในชัน้ เรียน และ
นาผลการวิจัยมาใช้พัฒนาผู้เรียน เช่นเดียวกับจีระ พระสุพรรณ (2554) พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มปี ระสิทธิผล 1 ใน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเสนอ
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนทาการวิจัยในชั้นเรียน (classroom research) อย่างสม่าเสมอ และสุวิมล
ว่องวาณิช (2559) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเพื่อหาวิธีการที่ใช้ได้ผลกับ
ผู้เรียน และช่วยค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร การวิจั ยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่ช่วยในการพัฒ นาวิชาชีพ ครู
เนื่องจากให้ข้อค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบ และเชื่อถือได้ ทาผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้
และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาผู้ที่มีส่วนร่ วม นาไปสู่การพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และด้วยหลักการสาคัญ ของการวิจัยปฏิบัติการที่เน้นการสะท้อนผล ทาให้การวิจัยแบบนี้ส่งเสริม
บรรยากาศของการทางานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยอมรับในข้อค้นพบ
ร่วมกัน
ในการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู เป็นกิจกรรมที่ครูยังขาดทักษะ จึงร้องขอให้มีการพัฒนาเสริมศักยภาพก่อน
ดาเนินการ รวมทั้งต้องการรับการแนะนา ปรึกษาจากผู้วจิ ัย ซึ่งสอดคล้องกับที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2550) ได้กล่าวไว้
ว่า ในขั้นตอนการวางแผนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยสามารถนาเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนางานนั้น ๆ ให้ผู้ร่วมวิจัยได้ทาความเข้าใจด้วย โดยเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วจิ ัยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นตัวแปร
สอดแทรก (intervening variable) เพื่อใช้ในการวิจัย ในงานวิจัยครั้งนี้คอื องค์ความรู้ดา้ นการวิจัยในชั้นเรียน ดังนัน้ จึง
ได้มีการจัดการอบรม และติดตามให้คาปรึกษา แนะนาตลอดกระบวนการวิจัย
ด้านการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ในช่วงต้นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครูซึ่งเป็นผู้ร่วมปฏิบัติการ
วิจัยไม่ได้เสนอให้มกี ารเสริมศักยภาพด้านการจัดทาแผน ผู้วิจัยจึงปล่อยให้โรงเรียนดาเนินการพัฒนาแผนด้วยตนเอง
เมื่ อ ผ่ านขั้ น ตอนการสั งเกตผลและขั้น การสะท้ อ นผล พบว่าการจั ด ทาแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรีย นยั งไม่ชัด เจน
ไม่ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผู้วิจัยจึงได้เสนอข้อมูลเชิงทฤษฎี โดยการบรรยายเสริมเรื่อง
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“กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ” ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย ทั้งนี้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามที่
วิโรจน์ สารรัตนะ (2550) เสนอไว้ว่า การนาเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในกรณีที่มีจุดมุ่งหมายเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นตัวแปรสอดแทรกเพื่อการพัฒนา จะต้องเป็นไปหลังจากที่ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่ ก่อน โดย
หากนาเสนอก่อน มีแนวโน้มที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนนั้ ไปใช้เลย อาจเป็นเพราะความเคยชิน
กับการเป็นผู้ตาม (follower) หรือมีแนวโน้มที่จะเชื่อผู้วิจัย ซึ่งจะทาให้การวิจัยมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบ
เทคนิค มากกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยอิทธิพลของ explicit knowledge ที่สาเร็จรูปจากภายนอก
จะมีมากจน tacit knowledge ของผู้ ร่วมวิจัยแทบจะไม่ถูกนาออกมาใช้ นอกจากนั้นการนาเสนอกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของผู วิจัยจะตองนาเสนอในลักษณะที่ไมใชเปนการยัดเยียด ไมใหเปนตัวชี้นา หรือใหมีอิทธิพลตอการนาไป
ปฏิบัติของผูรวมปฏิบัติการวิจัย แตจะตองคานึงถึงการเปนทางเลือก การเปนตัวเสริม โดยยึดหลักการ “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมสี วนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการ
แกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นก็เสนอแนวคิดอื่น ๆ เขาสูการประชุมดวย แลวก็ปลอยใหโรงเรียนเปน ผู
ตัดสินใจเลือกวิธีการที่เห็นวาเหมาะสม หากมีการตัดสินใจรวมกันจากผูรวมวิจัยวามีความประสงคจะศึกษาหาความรู
ความเขาใจหรือเพิ่มพูนโลกทัศนเพิ่มเติมจากที่ผูวิจัยนาเสนอแลว ผูวิจัยควรทาหนาที่สงเสริมสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นใหแก่ผูรวมปฏิบัติการวิจัยดวย ในการวิจัยครั้งนี้ เห็นได้ว่าผลการ
ประเมินคุณ ภาพรายข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒ นานั้น ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยประเมินก่อนการพั ฒ นาให้มี
คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างสูง แต่ภายหลังจากได้ร่วมดาเนินการ ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยพบว่ากระบวนการจัดทาแผนของ
โรงเรีย นยังมีค วามไม่ชัด เจน ครบถ้ วนสมบู รณ์ จึงส่ งผลให้ ก ารประเมินคุ ณ ภาพในส่วนที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการจั ด ทา
แผนพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยต่าลง
2. ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรีย นขนาดเล็ ก ในอ าเภอบางคล้ า และอ าเภอราชสาส์ น จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนตั้งเป้าหมายให้ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง และ
พั ฒ นาการวิจั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พบว่า ครู ได้ ด าเนิ น การวิจั ย ในชั้น เรี ย น รวม 15 เรื่อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.69 โดย
ดาเนินการอยู่ในระยะต่าง ๆ กันไป ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ทุกคนทาวิจัยชั้นเรียน ซึ่งการกาหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของไทยที่ให้ความสาคัญกับการวิจัยมาก ด้วยการกาหนดอย่างชัดเจนใน
พระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(5) ก าหนดให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องดาเนินการส่ งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ สอนสามารถใช้ก ารวิจัย เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 กาหนดให้ส ถานศึก ษาส่งเสริม ให้ผู้ส อนสามารถวิจัยเพื่อพั ฒ นาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา นอกจากนี้การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนยังเป็นสมรรถนะตามสายปฏิบัตงิ าน
(functional competency) ของครู ผู้ ส อนในศตวรรษที่ 21 ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด การวิจั ย ในชั้น เรี ย นจึ ง มี
ความส าคั ญ ในฐานะเครื่อ งมื อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ เพื่ อ ช่วยให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู้ เรี ย นสู ง ขึ้น ทั้ ง นี้ก าร
ดาเนินงานวิจัยเป็นเรื่องที่ถูกมองว่ายากและต้องใช้เวลาซึ่งอังคณา นุตยกุล และขนิษฐา ปาลโมกข์ (2554) ได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการจัดระบบพี่เลี้ยง และให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การทา
วิจัยในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล ในระยะแรกที่ครูยังไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความชานาญอาจจะประสบความสาเร็จได้
น้อย โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูทาวิจัยเป็นทีม หากครูยังไม่เข้าใจควรจัดอบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบัตกิ ารในแต่ละปี และสร้าง
แกนนาในโรงเรียนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนครู อย่างไรก็ตามการวิจัยในชั้นเรียนจะมีความยั่งยืน และพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื่องต้องเกิดจากแรงจูงใจภายในของครูที่ เห็นประโยชน์ของการวิจัยต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยจึงได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการ
วิจัยในชัน้ เรียนของโรงเรียนเพื่อดาเนินการในระยะต่อไปให้เกิดประสิทธิผลสูงขึน้
จากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนภายหลังการดาเนินการวิจัย พบว่า ผู้ร่วมวิจัยประเมินคุณภาพหลัง
การพัฒนา ในด้านสมรรถนะครูโดยภาพรวม และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทั้งสองโรงเรียน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีข้อจากัดด้านระยะเวลาดาเนินการพัฒนาที่ค่ อนข้างน้อย และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนบาง
หัวข้อยังไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที่ส่งผลต่อผู้เรียนได้ชัดเจน แต่ภายใต้กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
ผู้ร่วมปฏิบัตกิ ารวิจัยได้ร่วมสะท้อนคิดว่า “นักเรียนได้รับการพัฒนา แก้ปัญหาในการเรียนรู้ ทราบจุดบกพร่องของเด็กเก่ง
และเด็กอ่อนจากการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ” บางคนบอกว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องที่ได้รับการพัฒนาสูงขึ้น
จากการทาวิจัยของครู” และ “นักเรียนมีการปรับพฤติกรรมตนเองไปในทางที่ดี ปรับการทากิจกรรม เวลา มีเจตคติที่ดตี ่อ
การเรียน และรับผิดชอบมากขึ้น” รวมถึง “ได้เรียนรู้จากกระบวนการสอนแบบใหม่ ๆ หลากหลาย”
2.2 ด้านการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ พบว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนได้ชัดเจน และครอบคลุมยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมากขึ้น มีความเข้าใจและเห็น
ความสอดคล้อ งของการจัด ทาแผน ดั งคากล่าวถึ งสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์/ประสบความสาเร็จของโรงเรียนจากการถอด
บทเรียนในขั้นสะท้อนผลที่ว่า “การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรีย นมีแบบแผนมากขึ้น ” “มีการทากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน” “มีการจัดทาโครงการที่สอดคล้องและตอบโจทย์ข องกลยุทธ์ของโรงเรียนมากขึ้น จากความร่วมมือ
ของบุคลากรในโรงเรียน” และ “เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์ ” แม้ว่าผลการ
ประเมินคุณภาพด้าน “การสื่อสารยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัตใิ ห้บุคลากรเข้าใจอย่างชัดเจน” และ “ผู้บริหารนา
ผลการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ประกอบการทาแผนปฏิบัตกิ าร” จะมีค่าเฉลี่ยต่าลง อาจเนื่องมาจากก่อนดาเนินการพัฒนา
ผู้ร่วมวิจัยยังไม่เห็นถึงประเด็นปัญหาของกระบวนการจัดทาแผน ภายหลังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จึงพิจารณาเห็นว่า
ยังมีสว่ นที่ทาได้ไม่สมบูรณ์ และต้องพัฒนา ประกอบกับโรงเรียนอยูใ่ นช่วงเริ่มพัฒนา จึงยังทาได้ไม่สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา สามารถนารูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ ไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในด้านอื่น ๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่องตามวงจร PAOR ตามที่ได้มีการจัดลาดับ
ความสาคัญไว้ พร้อมนาผลการประเมิน และบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป มาร่วมวิเคราะห์ในการจัดทาแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีโครงการ กิจกรรม รองรับที่มีความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไปประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนตามบริบท และความต้องการจาเป็นของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับพืน้ ที่ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สามารถนาข้อมูลจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในสภาพจริงของ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มาสู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการผลิ ต ครู และนิสิ ต ฝึ ก สอนให้ มีค วามรู้แ ละทั ก ษะที่
สอดคล้องกับสภาพจริง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ควรมีการศึกษา และติดตาม และร่วมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างครอบคลุมตามความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
2. สถาบั นอุด มศึกษาควรวิจัยเพื่อพั ฒ นาหลัก สูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก ารด้านการวิจัยในชั้นเรียน และ
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มปี ระสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก
3. สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา หรือโรงเรียนควรมีก ารพัฒ นาเสริม ศักยภาพให้ โรงเรียนสามารถริเริ่ม
ดาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้แบบอิสระ (บุคคลภายนอกมีบทบาทเท่าเทียมกับผู้ปฏิบัต)ิ หรือแบบ
ไม่มบี ุคคลภายนอก
4. โรงเรียนที่เป็นกรณี ศึกษา ควรวิจัยพัฒนาคุณ ภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งการ
อุดหนุนทุนวิจัยเชิงพื้นที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสู่ไว้ ณ ที่นี้
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การพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและก้าวสู่การเป็น
ไทยแลนด์ 4.0
Curriculum development of information studies program for support to the
digital economy and step toward Thailand 4.0
อรทัย วารีสอาด1* สมชาย วรัญญานุไกร1 บุญยืน จันทร์สว่าง1 ฐิติ คาหอมกุล1 และโชติมา วัฒนะ1
Aurathai Wareesa-ard1* , Somchai Warunyanugrai1 , Boonyuen Chansawang1 , Thiti Khamhomkun1 and
Chotima Watana1
บทคัดย่อ
หลัก สู ต รสารสนเทศศึก ษาได้ รับผลกระทบจากความเปลี่ ย นแปลงทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ จึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อเตรียมนักสารสนเทศยุคใหม่สาหรับการทางานในศตวรรษที่ 21 ที่
มิใช่เพียงห้องสมุดเท่านั้น ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ หลักสูตรสารสนเทศศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการก้าวสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0
เนื่องจากหลักสูตรสารสนเทศศึกษามีบทบาทสาคัญ ในการพัฒ นาคนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ ส่งเสริมผู้อ่ืนให้เป็นผู้รู้
สารสนเทศ และพัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมสารสนเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คือ วิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ที่กระทบต่อหลักสูตร จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตร เช่น การระดม
สมอง การเสวนา การสนทนากลุ่ม เป็นต้น รวมทั้งการทาวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตร และจัดวิพากษ์ร่างหลักสูตร
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, สารสนเทศศึกษา

Abstract
Information Studies curriculum is affected by changes in information technology. Therefore, it is
necessary to develop program in preparation for new information professionals for the 21st century. They have
not just worked in libraries but also in public and private organizations. The Information Studies Program of
Srinakharinwirot University is focused on the development of digital economy and advancement of Thailand 4.0.
It plays an important role in information literacy, encouraging people to be Information literate, and developing
Thai society as an information society. The following curriculum development guidelines are proposed: to analyze
problems and situations affecting the curriculum; to arrange activities, such as brainstorming, forum and focus
group as well as to conduct research, to evaluate the curriculum, and to critique the curriculum.
Keywords: Curriculum Development, Information Studies
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บทนา
ประเทศไทยเข้าสูย่ ุคเศรษฐกิจดิจทิ ัลและกาลังก้าวสูน่ โยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศโดยนาเทคโนโลยีดิ จิทัล มาใช้เพื่อ เพิ่มประสิ ทธิภ าพ และสร้างมู ลค่ าเพิ่มให้ กับผลผลิตของ
ประเทศ แต่การที่เศรษฐกิจดิจิทัลจะบรรลุผลได้ ขึ้นอยู่ กับการพัฒนาหรือสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ดังนั้น
จึ งส่ งผลให้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสารสนเทศศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโรฒจ าเป็ น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560-256 ซึ่งยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2558-2577 โดยกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น 10 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์แรกที่
กล่าวถึง คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่
ดี การสร้ า งความอยู่ดี มี สุ ข ให้ ค รอบครั ว ไทย รวมทั้ งการเสริ ม สร้ า งบทบาทของสถาบั น ทางสั ง คมและทุ น ทาง
วัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขั บเคลื่อนโดยผ่านกลไกไทยแลนด์
4.0 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยกาหนดเป้าหมายหลัก คือ พึ่งพาตนเองได้ ลดการนาเข้า และสังคมแบ่งปัน
นอกจากนี้ยังพบว่า สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว คนไทยได้รับโอกาสการเรียนรู้มากขึ้นจากสื่อ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์และ
การเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และที่ควรตระหนักคือ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ไทยกาลังประสบปัญหาวิกฤตเรื่อง ค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งเป็นผลกระทบจากทุนนิยม วัตถุ
นิยม รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งยังไม่สามารถ
กลั่นกรองหรือเลือกรับข้อมูลและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ตลอดจนแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว รวมถึงปริมาณสารสนเทศที่หลากหลายและเพิ่มมากขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการ
ทะลั ก ทลายของสารสนเทศ (Information Explosion) ทั้ ง สภาพจ านวนที่ เพิ่ ม มากขึ้ น และรู ป แบบสารสนเทศที่
เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง วิ่ ง อยู่ บ นทางด่ ว นข้ อ มู ล สารสนเทศ (Information superhighway) ที่ ข ยายใหญ่ ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
มีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ดิจิทัล เหมืองข้อมูล (Data Mining) อภิมหาข้อมูล (Big Data) การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ (Cloud Computing) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) รวมถึงเครือข่ายสังคม (Social Network) และอื่น ๆ
ที่ ก าลั ง ตามมาได้ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารสารสนเทศที่ เพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น และมี ค วาม
สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็น “ผู้รู้สารสนเทศ”
ในด้ านต่า ง ๆ เช่น การรู้ส ารสนเทศห้ อ งสมุ ด การรู้ส ารสนเทศดิ จิ ทัล การรู้ ส ารสนเทศสุ ข ภาพ การรู้เท่ าทั น สื่ อ
เป็นต้น ซึ่งมีคุณ ลักษณะที่ สามารถกลั่นกรองและประเมินการรับสารสนเทศและความรู้ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถส่งเสริมผู้อ่ืนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสารสนเทศที่ดี ที่ตระหนักถึงแนวทางการจัดการองค์ความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศและความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่
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ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความรู้ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่ ง สารสนเทศต่ า ง ๆ การประเมิ น สารสนเทศที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การสารสนเทศ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรวบรวม จัดเก็บ ค้นหา บริการ เผยแพร่และแบ่งปันสารสนเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทั้งในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม ทั้งในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกระดับและทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

การผลิตนักวิชาชีพสารสนเทศ
นักวิชาชีพ สารสนเทศคื อบุค ลากรที่ สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้ านบรรณารัก ษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตมาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ที่นอกเหนือจากบรรณารักษศาสตร์ และใช้
ชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ เป็นต้น โดยนาหลักการใหม่ ๆ
เข้ามาสู่การเรียนการสอนและเนื้อหาของหลักสูตร นอกจากจะเป็นเรื่องของการจัดระบบสารสนเทศแล้ว ยังรวม
เรื่องของการจัดการกับสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ให้มีการใช้งาน การศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กรและ
สถาบัน ดังห้องสมุดที่ดูแลจัดหาระบบและบริการสารสนเทศที่บุคลากรและสังคมต้องการ รวมทั้งบริการสารสนเทศ
ในความหมายที่เชื่อมโยงถึงผู้ใช้ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศทุกประเภท แม้เป็นการใช้สารสนเทศในสถานที่หรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้อาจมีการพัฒนาสารสนเทศที่ใช้จนไปสู่ความรู้และปัญญา (Wisdom) ได้ หากเครือข่าย
การใช้สารสนเทศนั้นเป็นเสมือนสังคม ๆ หนึ่ง (Pedley. 2001)
ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา จุดประสงค์ของการผลิตนักวิชาชีพสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก ส่วนที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงคือ ด้านเนื้อหาและเทคนิค เป้ าหมายหนึ่งของการจัดการศึกษาในวิชาชีพ นี้คือ การเรียนรู้ที่จะค้นหา
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ยังมีข้อถกเถียงระหว่างนักปฏิบัติและนักการศึกษาในวิชาชีพ
นักปฏิบัติเห็นว่าการฝึกฝนการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยไม่ต้องมีทฤษฎีรองรับนั้น เป็นลักษณะการเรียนรู้จากงาน จะ
ส่งผลต่อการสร้างกรอบความเข้าใจได้ดีกว่าเรื่องของทฤษฎีและเทคนิควิธีภูมิหลังทางด้านการศึกษาในวิชาชีพนี้ ก็คือ
การเป็นตัวกลางระหว่างความต้องการของผู้ใช้ในโลกที่มีสารสนเทศหลากหลาย นักวิชาชีพสารสนเทศต้องแสดง
บทบาทในการเป็นนักสารวจ นักวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ผู้อานวยความสะดวกต่อการใช้สารสนเทศ ผู้กาหนด
กลยุทธ์การสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ การเป็นนักการศึกษาซึ่งคุ้น เคยกับวรรณกรรมในหลากหลายรูปแบบผู้จัดหา
สารสนเทศ และผู้ให้บริการสารสนเทศทันสมัยสาหรับผู้ใช้บริการ

พัฒนาการของหลักสูตรสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรสารสนเทศศึกษาพัฒนาการมาจากหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่ง มีความ
เป็นสหสาขาวิชา คือ การผนวกสาขาวิชา 2 สาขาเข้าด้วยกัน ต่างช่วยเอื้อซึ่งกันและกันในการจัดการสารสนเทศนั่นคือ
Documentation โดยใช้แทนคาว่า Bibliography เพื่อความทันสมัย มาผนวกกับคาว่า Computation ซึ่งเป็นศาสตร์ด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญ หาการจัดการเอกสาร (Buckland. 1991; 1996) หลายปีที่ผ่านมา
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีพัฒ นาการที่หลากหลาย สามารถสรุปได้ 2 ประเด็น คือ 1)
ความพยายามที่จะแยกบรรณารักษศาสตร์ออกจากสารสนเทศศาสตร์ และ 2) ความพยายามที่จะบูรณาการสอง
ศาสตร์น้ีเข้าด้วยกัน ซึ่งประเด็นหลังนี้เป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากมีทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่น สาขาคอมพิวเตอร์และการจัดการ จะมีความเชี่ยวชาญกว่าอย่างชัดเจนในเรื่อง การกาหนดสมรรถนะทั่วไปของ
วิชาชีพสารสนเทศมากกว่าสาขาหรือโปรแกรมวิชาห้องสมุดและบริการสารสนเทศ นี่เป็นจุดที่จะนามาวิเคราะห์
พิจารณา เนื่องจากการเน้นการบริการเป็นจุดเน้นของสาขาวิชานี้ แต่ในสาขาอื่น ๆ จะขาดจุดนี้ ต่อการใส่ใจในเรื่องนี้
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ได้มีการร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศหลายท่านที่เป็นระดับผู้นาในวงการนี้
ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของการจัดการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้เปิดเผย
ถึงจุดประสงค์ของเนื้อหาสาหรับระดับปริญญาตรีว่า ควรจะเน้นในเรื่องของการให้การศึกษากับบรรณารักษ์ ผู้ซึ่ง
จะต้องมีจิตสานึกที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพสารสนเทศ มีความเข้าใจกว้าง ๆ ในจุดประสงค์และเป้าหมายหลักของ
วิชาชีพ ในภาพรวม และความส านึก รับผิดชอบต่อ ส่วนรวมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้พบว่า มี
ความเห็นร่วมกันในเรื่องความต้องการในการเพิ่มการเน้นในทฤษฎีการสื่อสารของมนุษย์ กระบวนการและการปฏิบัติ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ ความต้องการและทรัพยากรสารสนเทศที่ชุมชนมี
และเพิ่มความใส่ใจในระบบสารสนเทศ เนื่องจากภาพลักษณ์ในวิชาชีพสารสนเทศไม่ได้ปรากฏอยู่แต่ในสถาบันบริการ
สารสนเทศเท่านั้น แต่ยังปรากฏอยู่นอกสถาบันและในวงการวิชาชีพ อื่นอีกด้วย ตลอดจนยังสร้างความแตกต่าง
ระหว่างผู้แสวงหาสารสนเทศ ซึ่งมีการเข้าถึงสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรับบริการจากโต๊ะบริการอ้างอิง
การเข้าถึง โดยผ่านทางโทรศัพท์ ซีดีรอม เครือข่ายท้องถิ่น ดาวเทียม หรือแม้แต่กระบวนการสืบค้ นซึ่ งจบลงที่
หนังสือ วัสดุย่อส่วน วีดิทัศน์ เทปคาสเซท (Cassette tape) แผ่นดิสก์ (Diskette) เคเบิลทีวี (Cable TV) ไฮเปอร์มีเดีย
(Hypermedia) และสารสนเทศที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรือจากหน้าจอ (Day. 1997)
ปัจจุบันหลักสูตรสารสนเทศศึกษาส่วนใหญ่จะสะท้อนถึงผลกระทบของการปฏิวัติทางด้านดิจิทัล โดยการเพิ่ม
รายวิชาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย รวมทั้งการวิเคราะห์ทบทวนรายวิชาเดิมที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เช่น ทางด้านกฎหมาย ว่า ด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์
ดิ จิ ทั ล ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยเรื่องของวิธีการประเมิ นคุ ณ ค่ าและราคาของสารสนเทศ การเชื่ อมโยงของ
สารสนเทศกับผลผลิตที่ได้ อุตสาหกรรมสารสนเทศ ส่วนทางด้านสังคมวิทยา ว่าด้วยเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ
การเสริมสร้างสังคมสารสนเทศ สาหรับทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินผลระบบสารสนเทศระดับชาติ
ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น ส่วนที่เป็น “แกน” ของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษายังคงเป็นเรื่องการบริการ รวมถึงงาน
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ การตอบคาถาม สารสนเทศที่เกิดขึ้นและการเผยแพร่ไปยั งสถาบั นสารสนเทศ ความ
ต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ รูปแบบสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการ ทฤษฎีของการรวบรวม สร้าง และจัดระบบ
สารสนเทศสาหรับการใช้ในหลากหลายรูปแบบ และเทคนิควิธีการทางบรรณานุกรมและการสืบค้น รวมถึงการสืบค้น
สารสนเทศทางออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงพื้นฐาน และการใช้งานวิจัยที่มีคุณค่า ทั้งนี้ บัณฑิตของหลักสูตรจะ
ได้รับความรู้ที่เป็นแกนเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสารสนเทศได้ในหลากหลายมิติ
อนาคตของการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรสาหรับการทางานในศตวรรษที่ 21
จะต้องมีการสร้างสมดุ ลระหว่างหลัก สูตรแกนหลักและองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อ สนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับการค้นหาโลกใหม่สาหรับของเด็กก่อนวั ยเรียน การค้นหา
สารสนเทศของนักวิจัยทางการแพทย์ที่ต้องการสารสนเทศในการช่วยเหลือชีวิตผู้คน และความต้องการสารสนเทศ
ของผู้สูงอายุที่ต้องการสารสนเทศเพื่อที่จะมาจัดการกับปัญหาในชีวติ ประจาวัน หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการ
ความช่ว ยเหลือ ในการค้ น หางานเขี ย นเพื่ อ ประกอบการท ารายงาน หรือ นั ก ธุ รกิ จ /ผู้ บริ ห ารระดั บสู ง ที่ ต้ อ งการ
สารสนเทศที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือนักกฎหมายต้องการสารสนเทศโดยย่อที่
เป็นคาฎีกาในอดีตเพื่อต่อสู้ให้ลูกความอย่างมีประสิทธิภาพ หรือผู้อพยพมีความต้องการเรียนรู้ภาษาใหม่ของถิ่นฐานที่
อยู่ใหม่ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มีความเพียรพยายามที่จะอ่านออกเขียนได้ ดังนัน้ ทัศนคติของคนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านีต้ อ่ การ
รับบริการสารสนเทศ จึงควรจะเป็นภาพสะท้อนที่ปรากฏในหลักสูตรที่จะสร้างขึ้น ดังที่ ไนส์ บิต (Naisbitt. 1984)
กล่าวว่า มนุษย์กาลังตกอยู่ใ นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต สาหรับวิชาชีพ
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สารสนเทศก็เช่นเดียวกั น กาลังเผชิญ ภาวะดังกล่าวเช่นกัน ปัจจุบันวิชาชีพสารสนเทศต้องการนักสารสนเทศหรือ
บรรณารัก ษ์ รุ่น ใหม่ที่ มีก ารศึก ษา มีคุ ณ ธรรม และมีทัก ษะด้ านเทคโนโลยี เพื่ อ สามารถจั ด บริ ก ารห้ องสมุ ด และ
สารสนเทศที่เน้นการใส่ใจบริการแก่ประชาชนในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าสมัยก่อน รวมทั้งความ
พยายามในการสร้างศักยภาพของวิชาชีพโดยสถาบัน การศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์จะยังคงเน้นปรัชญาและ
แนวคิดของการเข้าถึงสารสนเทศ โดยยังสามารถยืนหยัดในการเรียนการสอนในวิชาชีพสารสนเทศมากกว่าการอบรม
ฝึกฝนงานเทคนิคเท่านั้น นอกจากนั้น ทางด้านคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารสนเทศศึกษา ก็ควรมีคุณลักษณะที่
แตกต่างไปจากในอดีต คือ เป็นผู้ที่ม าจากศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ศาสตร์ว่าด้วยองค์กร ค อมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย จิตวิทยา สังคมวิทยา ปัญญาประดิษฐ์ ทฤษฎีสารสนเทศ และอื่น ๆ เป็นต้น เป็นที่รวม
ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ เพื่อที่จะจัดหาสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการในสาขาวิชานั้น ๆ และใน
รูปแบบที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อผลิตนักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา (Eqbal; Sohail; & Sohail. 2010)

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษา
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ศึกษาในประเด็นปัญหาการจั ด
การศึก ษาและการพั ฒ นาหลัก สูต ร รูปแบบการพั ฒ นาหลั กสู ตร การออกแบบหลัก สูต ร แนวโน้มของสาขาวิชา
ซึ่งมีผลกระทบต่อหลักสูตร รวมทั้งทักษะและความรู้ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดงานและสังคม ดังเช่นงานวิจัยต่อไปนี้
บรอนสไตน์ (Bronstein. 2007) ศึกษาแนวโน้มของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS)
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเกิดของอินเทอร์เน็ต โดยวิ เคราะห์จากรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรของโรงเรียน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทั่วโลก จานวน 30 รายวิชาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ด้วยหลักการพื้นฐาน
5 ด้ า นของวิล สั น (Wilson's map of Information Science) ดั ง นี้ คื อ เนื้ อ หาสารสนเทศ (Information content) ระบบ
สารสนเทศ (Information systems) คน (People) องค์ ก ร (Organizations) และนโยบาย (Policy) โดยใช้วิธีวิจั ย แบบ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่วนใหญ่ผสมผสานเนื้อหาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ที่เป็นพืน้ ฐานดั้งเดิม สารสนเทศศาสตร์ และสารสนเทศศึกษาเข้าด้วยกันได้อย่างดี แต่ยังไม่ปรากฏ
ว่ามีกิจกรรมการส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะทางสังคม
ในขณะที่ ยังฮี อัน และ ชอย (Younghee; Ahn; & Choi. 2012) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงใน
ห้องสมุดประเทศเกาหลีและหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินผลหลักสูตรที่ใช้อยู่
ผลการศึกษา พบว่า 1) สิ่งสาคัญอันดับแรกที่ใช้ในการตัดสินใจนั้นมาจากข้อมูลของคณะ 2) มีหลักสูตรใหม่เพิ่มมาก
ขึน้ โดยมีความหลากหลายและมีความเฉพาะ 3) ในรอบสามปีที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์มีเพียงร้อย
ละ 50 ของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง 4) บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เห็นด้วยในระดับมากว่า หลักสูตรควรมีการ
ฝึกปฏิบัติหรือฝึกภาคสนาม 5) สิ่งที่ตอ้ งการมากที่สุดสาหรับหลักสูตรใหม่ คือ การฝึกปฏิบัติในการจัดการระบบและ
การจัดการทรัพยากรเว็บห้องสมุด การวางแผนการตลาดและการประเมิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล สารสนเทศ และการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ส่วน ตูเฟล คาน และ มามูด (Tufail Khan; & Mahmood. 2013) ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ที่เปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า ชื่อของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีความแตกต่างมากที่สุด กล่าวคือ ชื่อของหลักสูตรไม่ซ้ากันเลย โดยมีคาที่ใช้
เรียกหลากหลาย การศึกษาครั้งนี้ช่วยให้การออกแบบหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดงานและสั งคม และท าให้ ทราบถึ งล าดั บของโรงเรี ยนที่ มีหลั กสู ตรบรรณารักษศาสตร์ และ
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สารสนเทศศาสตร์ เมื่อเทียบกับอันดับของโลก ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนได้รับมาตรฐานสากล ขณะที่อันดับของโรงเรียนก็มี
ส่วนช่วยให้ชื่อของหลักสูตรน่าสนใจในการเลือกเข้าศึกษา
ล่าสุด จอห์นสตันและวิลเลียมส์ (Johnston; & Williams. 2015) ศึกษาความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดและ
บรรณารั ก ษ์ วิ ชาชี พ ในประเทศกาตาร์ ว่ าควรมี ทั ก ษะและความรู้ อ ะไรบ้ าง เพื่ อ น าไปพั ฒนาหลั ก สู ต รสาขาวิ ชา
บรรณารักษศาสตร์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดงานในประเทศกาตาร์ รวมทั้งนาไปพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมบรรณารักษ์วิชาชีพของระดับประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ในอนาคต ลักษณะงานที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของ
ตลาดงานมาก มี ดั งนี้ 1) งานที่เน้นการบริ การผู้ ใช้ ได้ แก่ บรรณารักษ์ วิจัย (Research librarians) บรรณารักษ์ บริการ
สารสนเทศ (Information service librarians) และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา (Subject librarians) 2) งานด้าน
เทคนิค ได้แก่ บรรณารักษ์วิเคราะห์สนเทศ (Cataloguers) บรรณารักษ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic resource
librarians) และบรรณารักษ์ระบบ (System librarians)
ส าหรั บการวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาหลั กสู ตรสารสนเทศศึ กษาในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ เป็ นการวิจั ยเกี่ ยวกั บการ
ประเมินผลหลักสูตรหรือติดตามผลคุ ณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาแนวโน้มความ
ต้ องการบั ณ ฑิ ตในตลาดงาน ปั จจุ บั นหลั กสู ตรสารสนเทศศึ กษาได้ รับผลกระทบจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน
รวมทั้งชื่อสาขาวิชา ที่ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยและรองรับความต้องการของตลาดงาน ดังงานวิจัยต่อไปนี้
รัชนีวรรณ ขาประดิษ และอรพินธุ์ พูนนารถ (2549) ศึกษาเพื่อประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร
ปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ผลการศึกษา พบว่า ควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย โดยเฉพาะด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรปรับปรุงหลักสูตรสม่าเสมอ เพิ่มรายวิชาด้าน
คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น เพิ่มจานวนหน่วยกิตปฏิบัติ ปรับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาเป็น 3 หน่วยกิต ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาบางรายวิชาไม่ให้ซ้าซ้อนกัน และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มคี วามทันสมัยหรือทันกับยุคสมัย ตลอดจน
ปรับโครงสร้างหลักสูตรโดยให้มีจานวนหน่วยกิตกลุม่ วิชาเนื้อหามากกว่า 70 หน่วยกิต
ต่อมา สรคม ดิ สสะมาน (2551) ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงปัญหาที่นายจ้างประสบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต ผลการศึกษา พบว่า นายจ้างของบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี
ความพึงพอใจในระดับมากต่อความรู้ของบัณฑิต ซึ่งจาแนกได้ 3 ด้าน คือ ความรู้ด้านวิชาชีพ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน/องค์การที่บัณฑิตฯ ปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจในระดับมากต่อทักษะ ซึ่ง
จาแนกได้ 2 ด้าน คือ ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับคุณลักษณะส่วนบุคคล นายจ้างมี
ความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 2 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ในขณะที่ อรทั ย วารี สอาด และคณะ (2552) ศึ กษาติ ดตามผลบั ณ ฑิ ตหลั กสู ตรบรรณารั กษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาจากผู้จ้างงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ตาแหน่งงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บรรณารักษ์ และสังกัดหน่วยงานที่ไม่ใช่ห้องสมุด ผู้จ้างงานพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับมาก ใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ส่วนความคาดหวังต่อบัณฑิตก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
ในด้ านความรั บผิ ดชอบต่ อจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ด้ านคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ความคิ ดเห็ นของผู้ จ้ างงานเกี่ ยวกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มากที่สุด คือด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถในการ
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บริหารจัดการองค์กร และด้านความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนผลการศึกษาจากบัณฑิต พบว่า
บัณฑิตส่วนใหญ่ทางานในหน่วยงานเอกชน บัณฑิตส่วนใหญ่นาความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในระดับมาก
ต่อมา คณาจารย์กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) ศึกษาความต้องการบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และเพื่อน าเสนอแนวทางการพั ฒ นาหลัก สูต รบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต ามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ผลการศึกษา พบว่า 1) ความต้องการบัณฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จาก
ข้อ มู ล เชิง ปริ ม าณ มี ค วามต้อ งการบั น ฑิ ต ทางด้ านบรรณารั ก ษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 248 คน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณ ภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ระบุว่า ใน ปี พ.ศ. 2555 มีความต้องการประมาณ 300 กว่าอัตราตามงบประมาณที่จัดสรรมา แต่ความ
เป็นจริง ยังมีความต้องการร่วม 700 อัตรา รวมถึงหอสมุดแห่งชาติก็ได้ระบุวา่ มีความต้องการมีจานวน 8-10 อัตรา
ส่วนชื่อหลักสูตรคือ “บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” 2) คุณลักษณะในวิชาชีพที่มีความต้องการมากตาม
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการคือ ด้านงานบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ด้านภาษา ด้ านงาน
บริ ห าร และด้ า นงานเทคนิ ค คุ ณ สมบั ติ เฉพาะของบั ณ ฑิ ต ที่ ต้ อ งการมากที่ สุ ด คื อ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภ าวะผู้ นา และความรับผิดชอบ เป็นนักประชาสัม พันธ์ และมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
รายวิชาต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ห้องสมุด ความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ล่าสุด อรทัย วารีสอาด และคณะ (2560) ประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาความคิ ดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร ตลอดจนศึกษาความพึง
พอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต คณะผู้วจิ ัยดาเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวเิ คราะห์
จากเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึก ษาและสาขาที่เกี่ย วข้อ ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตร และวิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
บัณ ฑิตที่ สาเร็จการศึกษาและผู้ ใช้บัณ ฑิต ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ บั ณ ฑิตที่ สาเร็จการศึกษาจากหลัก สูต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) จานวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 จานวน 27 คน และ ปีการศึกษา 2557 จานวน 43 คน รวมทั้งหมด 70 คน และผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รวมทั้งหมด 70 หน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มี
ดั
ง
นี้
1) แบบสอบถาม จานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร และชุดที่ 2 สอบถามความ
พึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณ ลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา 2) แบบสัมภาษณ์ จานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 สอบถามความคิด เห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
และ ชุดที่ 2 สอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 31 พฤษภาคม 2559 และดาเนินการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืน ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2559 โดยมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมคานวณสาเร็จ โดยใช้วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. แบบสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา แล้วนาไปสรุปความ
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สรุปผลการศึกษา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ๋มีความคิดเห็นว่า สามารถนาความรู้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
ไปใช้ โดยให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในการทางานและชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตาม พบว่า
บัณฑิตส่วนใหญ่สามารถทางานในตาแหน่งที่หลากหลายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ บรรณารั กษ์ เว็ บมาสเตอร์ และต าแหน่ งอื่ น ๆ ตามล าดั บ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่
สารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ ทั้งนี้สอดคล้องกับอาชีพที่ระบุไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ว่าบั ณ ฑิตที่ จบออกไปสามารถประกอบอาชีพ ได้ แก่ บรรณารักษ์ นั กเอกสารสนเทศ นั กวิชาการ
สารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ส่วนกลุ่มรายวิชาที่บัณฑิตนาความรู้ไปใช้ในระดับมาก ได้แก่ กลุ่ม รายวิชา
ภาษาอังกฤษบังคับ และกลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ และเมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า รายวิชาทีบัณฑิตนา
ความรู้ไปใช้ในระดั บมาก ได้ แก่ สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 อก 203
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 และ สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะทักษtการสื่อสารและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จาเป็นในการทางาน และเป็นที่ต้องการของตลาดงานในสังคมปัจจุบัน ในกรณีที่
ปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ จะพบว่า การสื่อสารมีความสาคัญที่สุดในงานบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการสื่อสารที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การฟัง การ
อ่าน ทั้งนี้เนื่องจากบรรณารักษ์ผู้ให้บริการต้องมีหน้าที่ในการตอบคาถาม ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาและช่วยการค้นคว้า
แก่ผู้ใช้บริการ (บรรจง พลไชย. 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ดีจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานและได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมในการทางาน มากกว่าผู้ที่มีทักษะทางภาษา
น้อย หน่วยงานที่ประกาศรับพนักงานส่วนใหญ่ จะแนบท้ายเรื่องทักษะทางภาษาว่า หากมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ สาหรับรายวิชา สศ 471 การฝึ กประสบการณ์ ในวิชาชีพ
สารสนเทศนั้น มี ความส าคั ญ อย่างยิ่งต่อวิชาชีพสารสนเทศ เนื่ องจากในปี สุ ดท้ ายก่ อนจบการศึกษา หลั ก สู ตรได้
กาหนดให้นิสิตต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ ดังนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรง ช่วยให้
บัณฑิตเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรได้
ตั้งไว้ จานวน 2 ข้อ คือ 1) มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และ 2) มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
วิชาชีพเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน สามารถนาไปใช้ได้ในการทางานและชีวิตประจาวัน สามารถจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีระบบระเบียบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน สามารถค้นหาความรู้และข้อมูลที่ต้องการได้
ด้วยตนเอง สาหรับประเด็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ในระดับมาก และมีความคาดหวังด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมากที่สุด โดยผู้ใช้บัณฑิต
เสนอแนะว่า บัณฑิตควรมีความรับผิดชอบสูงต่องานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งตรงกับผลการวิจัยหลายเรื่อง
ได้แก่ งานวิจัยของคณาจารย์กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) และงานวิจัยของ อรทัย วารีสอาด และคณะ (2552) ที่พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้จ้าง
งานมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และประเด็นสุดท้าย คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ
รับเข้าทางานในหน่วยงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาให้
เข้ า กั บ งานที่ ท า ทั ก ษะในการวิ เคราะห์ ค วามรู้ แล้ ว น ามาปรั บ ใช้ ในองค์ ก ร มี ค วามอดทน และทั ก ษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
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ความท้าทายในการจัดการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาในศตวรรษที่ 21
ปัจจุบันมักจะมีการพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะมาถึงและที่มาถึงแล้วสู่ห้องสมุดและ
วงการศึกษาทางด้านสารสนเทศศึกษา บางท่านกล่าวชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงนั้น บางท่านก็แสดงความคิดเห็น
ในทางลบต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และบางส่วนก็ให้ย้อนระลึกถึงความรู้สกึ ที่มีความสาคัญ มีคุณค่าในอดีตและ
ความท้าทายที่สาคัญในอนาคต ดังนั้น ในการกล่าวถึงอนาคตของการจัดการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาเพื่อ
สร้า งบรรณารัก ษ์ ห รือ นั ก สารสนเทศยุ ค ใหม่ ก็ มิ ใช่เรื่อ งที่ จ ะทาได้ ง่า ย เนื่อ งจากต้อ งมีก ารทบทวนและแก้ ไขให้
สอดคล้ อ งกั บสภาวะแวดล้ อ ม อีก ทั้ งยั งต้ อ งมองย้อ นกลั บ ไปสู่ อ ดี ต อีก ด้ วย ตลอดเวลาที่ ผ่ า นมา การวิจั ย และ
การศึก ษาทางด้ านบรรณารัก ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีส่วนช่วยสั งคมเพื่อ รองรับต่อความเปลี่ย นแปลง
อันรวดเร็วทางด้านการจัดการความรู้จากยุคสังคมอุตสาหกรรมสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ซึ่ งมหาวิทยาลัยวูฮัน (Wuhan
University) และ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois) ที่มีประวัติการจัดการศึกษาอันยาวนานและลุ่มลึก
ทางด้านวิธีการปฏิบัติและการจัดการศึกษาทางด้านห้องสมุดวิจัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังมีการผลิต
อาจารย์ผู้สอนบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งในเวลาต่อมาก็คือ สารสนเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย นับได้ว่ามี
ผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และด้านห้องสมุดเป็นอย่างมาก
โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้ ก็ยังคงดาเนินภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในปี ค.ศ. 2009 คณะวิชาการจัดการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยวูฮัน (Wuhan’s School of Information
Management) ได้ เป็ น ตั ว แทนของประเทศจี น เข้ า ร่ ว มกั บ เครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถาบั น การศึ ก ษาด้ า น
สารสนเทศศาสตร์ (iSchool Consortium) ทั่วโลก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถาบันการศึกษาชั้นนาทางด้านสารสนเทศศาสตร์
กว่ า 25 แห่ ง และสถาบั น เหล่ า นี้ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาอั น ยาวนานในการจั ด โปรแกรมการศึ ก ษาทางด้ า น
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ มีก ารจั ดการศึกษาถึงระดับปริญ ญาเอกอีกด้ วย นอกจากนั้น ยังมี
โปรแกรมการวิจัยที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับคน สารสนเทศและเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์
หลายแห่งมีบทบาทในการส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น มีการผลิตวารสาร วิชาการระดับแนวหน้า มีการวางแผนเกี่ยวกับ
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย ปัจจุบันมีการ
ประชุมตกลงร่วมกันของเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เป็นหลัก 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวูฮัน (Wuhan
University) มหาวิทยาลัยพิทท์สเบิร์ช (Pittsburgh University) และ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois) โดย
มีคณบดีของ School of Information, University of Washing เป็นประธานเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายดังกล่าว มีการจัด
ประชุม ในทุ ก 2 สั ป ดาห์ เพื่ อ ด าเนิ น การโครงการพิ เศษเพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องสถาบั น การศึ ก ษาด้ า น
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และจัดการประชุมสามัญประจาปีอย่างต่อเนื่อง (Unsworth. 2010)
ความท้าทายที่สาคัญอีกประการหนึ่งสาหรับการจัดการศึกษาทางด้านสารสนเทศศึกษาในอนาคต ก็คือ
การคงไว้ซึ่ งเอกลั ก ษณ์ ข องสถาบั น การศึก ษาด้ านบรรณารั ก ษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ห รือ การยืน ยั น ถึ ง
ความสาคัญของวิชาชีพสารสนเทศ การต่อสู้และยืนหยัดในเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น
ยังมีความท้าทายจากวิชาชีพสารสนเทศเอง เช่นเดียวกับโลกแห่งห้องสมุดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็กระทบถึงหลักสูตรด้วย ปัจจุบันพบว่า ช่องว่าง คือ ทฤษฎีทางวิชาการและการวิจัยที่
สอนเป็นแบบหนึ่ง แต่ในการปฏิบัติงานของห้ องสมุดเป็ นอีกแบบหนึ่ง และตลาดงานในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น
ต้อ งการบุ ค ลากรอี ก แบบหนึ่ง ท าให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาจากสถาบั น การศึก ษาด้ า นบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของสั งคมได้ ดั งเสียงสะท้อ นจากบรรณารักษ์ ที่ก ล่าวว่า
“ในภำคส่วนของกำรจัดกำรศึกษำบรรณำรัก ษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ เหมือนอยู่บนหอคอยงำช้ำง ซึ่งได้
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ชีให้เห็นควำมแตกแยกระหว่ำงทฤษฎีและกำรปฏิบัตทิ ี่ฝังรำกอยูใ่ นรูปแบบของมหำวิทยำลัย” (Unsworth. 2010) ทั้งนี้
พบว่า ห้องสมุดซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพหนึ่ง มักมองบทบาทของตนว่า เป็นผู้กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาว่าจะเดินไป
ข้างหน้าอย่างไร ในขณะเดียวกัน ห้องสมุดก็จะต้องปฏิรูปตนเองตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษา
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสารสนเทศศึ ก ษา (Bachelor of Arts Program in Information
Studies) เป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ที่ พั ฒ นาและ
ปรับเปลี่ยนมาจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ
2508 ซึ่ง เป็น สถาบัน เก่า แก่แ ละมีชื่อ เสีย งในการผลิต บัณ ฑิต ในสาขาวิช าบรรณารั ก ษศาสตร์แ ละสารสนเทศ
ศาสตร์มาแต่อดีต จนกระทั่ง ปีการศึกษา 2552 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สารสนเทศศึกษา” และต่อมาในปี
การศึกษา 2555 ดาเนินการปรับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานหลักสูตรในปีที่ผ่านมา
2. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
3. วิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
4. วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการใช้บัณฑิตและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดงาน
5. วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลสาคัญที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
5.1 ผลสารวจความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร
5.2 ผลประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนซึ่งประเมินโดยนิสิตในทุกภาคการศึกษา
5.3 ผลสารวจความคิดเห็นของนิสิตชัน้ ปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร
5.4 ผลสารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
5.5 ผลสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตที่ทางานด้วย
6. จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตัวอย่างเช่น การเสวนาร่วมกับนิสิตชัน้ ปีที่ 4 การ
สนทนากลุ่มร่วมกับนิสิตชัน้ ปีที่ 3 เป็นต้น ทั้งนีค้ วรกาหนดหัวข้อสาคัญดังนี้
6.1 เนื้อหารายวิชา เช่น รายวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้านรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก
6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่น แผนการศึกษา อาจารย์ผู้สอน วิธีการสอนสื่อประกอบการสอน
เป็นต้น
6.3 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ เช่น การดูแล ให้คาปรึกษา ทุนการศึกษา เป็นต้น
6.4 การวัดผล / การประเมินผลการเรียนรู้เช่น ลักษณะของข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การ
ตัดเกรด เป็นต้น
6.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการ
สอน Sheet เป็นต้น
6.6 จุดแข็งของหลักสูตร
6.7 จุดอ่อนของหลักสูตร
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7. ด าเนิน การวิ จั ยเพื่ อติ ดตามผลบั ณฑิ ตหรือประเมินผลหลั กสู ตร ซึ่ งจะช่วยให้ ได้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ มีค วาม
ทันสมัยและน่าเชื่อถือ ช่วยทาให้ทราบว่า การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งให้
ทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ ใช้อยู่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผสมผสานกัน
8. จัดวิพากษ์ร่างหลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกที่เป็นกัลยาณมิตรสามารถช่วยให้ความเห็นและคาแนะนาดี ๆ สาหรับการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
ควรก าหนดประเด็ นส าคั ญ สาหรับการวิพ ากษ์ ดังนี้ ชื่อ หลั ก สูต ร อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ต ร/อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการรับนิสิต เนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา คาอธิบาย
รายวิชา หมวดวิชาโท แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต และการพัฒนาคณาจารย์

บทสรุป
ในอดีตที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์สว่ นใหญ่กาหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
ออกไปสู่ตลาดงาน โดยเน้นกลุ่ มห้ องสมุ ดหรือสถาบั นบริการสารสนเทศที่ สั งกั ดองค์กรหรือหน่วยราชการ ส าหรั บ
ตาแหน่งงานนั้น มักจะบรรจุในตาแหน่งบรรณารักษ์ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งเป็นช่วงแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเกิดปรากฏการณ์การท่วมท้นของสารสนเทศในคลื่นลูก
ใหม่ วิชาชีพนักสารสนเทศ ก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก การเตรียมการสาหรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อความอยู่
รอดของวิชาชีพเป็นสิ่งจาเป็น เพราะความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเมื่อ
ครั้งอดีต สิ่งที่เคยแก้ปัญหาได้สาหรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อครั้งอดีต อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้วิธีการแบบเดิม
ๆ ได้ในโลกดิจิ ทัล ดังนั้นการจัดการศึกษาในหลักสู ตรสารสนเทศก็เช่นกั น จะต้องสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเหล่านัน้ (Abels; et al. 2003) จึงเป็นสาเหตุทาให้หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชา เป็นการผสมผสานระหว่าง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบาง
แห่งรวมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดว้ ย
ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ประกอบกับวิชาชีพนี้ต้องแข่งขันกับวิชาชีพต่าง ๆ ในตลาดงานเพิ่มขึ้น เช่น วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ ด้านนวัตกรรมสื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งปรับเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรเพื่อให้ เข้ากับยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เช่น สารสนเทศศึกษา การจัดการ
สารสนเทศดิจิทัล การบริการสารสนเทศและห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น ดังนั้นในปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขานี้
เมื่อก้าวเข้าสู่ตลาดงาน ส่วนใหญ่จึงได้เปรียบสาขาวิชาอื่น คือ มีเส้นทางวิชาชีพให้เลือกที่ค่อนข้างเปิดกว้างหลากหลาย
มากขึ้น บัณฑิตสามารถทางานได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน อีกทั้งตาแหน่งงานที่เปิดรับสมัครนั้น มีหลากหลายมากขึ้น
จากเดิ มที่ มี แค่ ต าแหน่ งบรรณารั กษ์ พบว่า มี ต าแน่ งงานใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ น เช่ น เจ้ าหน้ าที่ เทคโนโลยี สารสนเทศ นั ก
สารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ นักพัฒนาและออกแบบเว็บ นักวิชาการ ผู้จัดการเนื้อหาดิจิทัล นักจัดการ
ความรู้ เป็นต้น ทัง้ นี้เป็นตาแหน่งงานที่บัณฑิตสามารถนาความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
บทความนี้เน้น ให้ส ถาบัน การศึก ษาทางด้า นสารสนเทศศึก ษาเร่ง พัฒ นาหรือ ปรับ ปรุง หลัก สูต รและ
การจัดการเรียนการสอนให้มีความทัน สมัยมากที่สุด โดยใช้วิธีการวิจัยหลาย ๆ รูปแบบมาช่วยในการหาคาตอบสู่
การพั ฒ นาหลัก สูตรที่ ดี เพื่อ เตรียมการพั ฒ นาคนสู่สั งคมสารสนเทศอย่างมั่ นคงและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบรรณารักษ์รุ่นใหม่หรือนักสารสนเทศวิช าชีพของตลาดงานที่ขยายตัวมากขึ้น ไม่ใช่เพียงห้องสมุดยุคใหม่
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เท่านั้น ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน บริษัทที่ปรึกษา บริษัททางด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่
ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการบุคลากรวิชาชีพด้านสารสนเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อ รองรับ
เศรษฐกิจดิจทิ ัลและก้าวสูก่ ารเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวนโยบายของประเทศไทย
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อิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The influence of image university impact on admission intention to public
institute of higher education of students’s high school
มัฒธนา บุญธรรม1* และวสุธิดา นุรติ มนต์1
Matthana Boontham1* and Wasutida Nurittamont1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
วิเคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยการใช้ สถิ ติ เชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ T-test วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยสถิติ One-Way ANOVA และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านบุคลากร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านชื่อเสียงมี
อิทธิพลกั บความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตั้งใจศึกษาต่อ
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย, ความตัง้ ใจศึกษาต่อ, สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Abstract
This study aims to (1) Comparison of different demographics affect the willingness of the institutions of the
state's high school students. (2) To study the University's image affects the intentions of studying higher education
institutions of the State's high school students. studies performed by using a query the total number of 400 series
Analyze data by using the descriptive statistics include the frequency percentage, average, standard deviation and
statistics analysis include t – test , One – way ANOVA and regression analysis. The study indicated that the image of
the University were Personnel, Learning support, Quality of graduate and Requtation influence on intentions to study
higher education institutions of the state of high school students. The results of this study can be used as a guideline to
promote And the development of the image of higher education institutions in accordance with the needs of the
intended user study.
Keywords: Image University, Study Intention, Public
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บทนา
การศึกษาถือเป็ นเครื่องมือและกลไกในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ พลเมืองมีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความเป็นพลวัตในศตวรรษที่ 21 โดยกรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2574 (ร่าง) คาดหวังที่ จะลดความแตกต่างในคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ทั้งนี้ประเทศไทยมี การจัดการศึ กษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดย
การศึกษาภาคบั งคั บก าหนดให้ ต้องส าเร็จการศึ กษาอย่างน้อยที่ สุ ดในระดั บชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้นและต้องเข้ ารั บ
การศึกษาเมื่ออายุ ย่างเข้าปีที่เจ็ด การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คื อ การศึกษาขั้น พื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นจะแบ่งเป็นสองระดับ คือระดับต่ากว่าปริญญา และระดับปริญญา
(พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ , 2542 ; พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ ฉบั บที่ 2, 2545) ซึ่ งในปั จ จุ บั น
สถาบันอุดมศึกษามีจานวนแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ.2545 ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดใน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวน 78 แห่ง แต่ใน
ปี พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 150 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมีการสถาปนาสถาบันราชภัฎให้เป็นมหาวิทยาลัยในปี
พ.ศ.2547 ทาให้เกิดมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่จานวน 41 แห่ง (พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฎ, 2547) และในปี พ.ศ.
2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่อกี จานวน 9 แห่ง
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2548) อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของจานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่
สอดรั บกั บสถานะการณ์ ปั จจุ บั นที่ ประเทศไทยมี อั ต ราการเจริ ญ พั นธ์ ที่ ล ดลงท าให้ โครงสร้ างอายุ ของประชากร
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อจานวนของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีหน่วยงานได้ร ายงานจานวน
ประชากรจากการคาดประมาณจ าแนกตามอายุ ทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2583 มีการคาดประมาณจานวน
ประชากรที่ มีอายุ ระหว่าง 15-19 ปี และ 20-24 ปี มีอั ตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสถิ ติแห่ งชาติ , 2556)
ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งในปี พ.ศ. 2558 จานวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สาเร็จ
การศึกษาลดลงในระดับประถม และมัธยมปลาย เนื่องจากประชากรวัยเรียนขั้นพื้นฐาน (3-17 ปี) ลดลง ประชากรที่ไม่ได้
เรียนและออกกลางคันมีสัดส่วนสูง เด็กที่เข้าศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2545 จานวน 1.08 ล้านคน
ได้อยู่เรียนต่อถึงมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2556 เพียงร้อยละ
63 หรือจานวน 6.86 แสนคน ซึ่งออกไประหว่างทางบางส่วน ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนถึงชั้นมัธยมศึกษา ทั้งสายอาชีวะและ
สามั ญ (วิ ทยากร เชียงกู ล, 2558) จึ งท าให้ มี ผลกระทบต่ อจ านวนนั กศึ กษาที่ จะเข้ าสู่ ระดั บอุ ดมศึ กษาในแต่ ละปี
สถานะการณ์ดังกล่าวทาให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญกับการแข่งขันตลอดจนทัศนคติของผู้สนใจศึกษาต่อเปลี่ยนแปลง
ไปในการเลือกสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต่างหันมาสนใจการแสวงหากลยุทธ์เพื่อ
สร้างโอกาสในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ภาพลักษณ์ถือเป็นสิ่งสาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องคานึงถึงเพราะมีผลทาให้
นักเรียนตัง้ ใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันนัน้ ๆ (ภารดี อนันต์นาวี, 2554)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึ กษาอิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนาผล
การศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางกาหนดกลยุทธ์และการวางแผนในการกาหนดทิศทางให้เหมาะสมสาหรับการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐต่อไป
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ทบทวนวรรณกรรม
ประชากรศาสตร์
Kotler&Keller (2009) ได้กล่าวถึง ประชากรศาสตร์ไว้วา่ เป็นแนวคิดการแบ่งกลุ่มประชากรที่มหี ลักความเป็น
เหตุเป็นผล กล่าวคือ ประชากรที่มีลักษณะต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ และพฤติกรรมอื่นๆต่างกัน ซึ่งความ
ตั้งใจของผู้ใช้บริการก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งลักษณะประชากรเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ เพศ (Sex)
ผู้ชายและผู้หญิงจะมีลักษณะต่างกัน เช่นผู้หญิงต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะที่ผู้ชายสนใจ
บางส่วนของสถานการณ์ที่สามารถทาให้เขาบรรลุเป้าหมายที่กาหนด อายุ (Age) โดยปกติคนที่มวี ัยต่างกัน จะมีความ
นึกคิด ความคิดริเริ่ม สภาพร่างกายที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรในการแบ่งกลุม่ ของ
ตลาด รายได้ (Income) พบว่าผู้มรี ายได้สูงมักจะบริโภคข่าวสารมากขึ้น เพื่อนาข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูง
จะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้มคี วามรู้กว้างขวางและเข้าใจสารดี อาชีพ (Occupation) คน
ที่มีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิด ค่านิยมต่อสิ่งต่างๆแตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาตัวแปรด้าน เพศ อายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ จึ งเป็ นตั วแปรส าคั ญ เพื่อ หาความสัม พั นธ์ ระหว่างลั กษณะประชากรศาสตร์ในการศึก ษ า
ด้ านฉลองศรี พิ ม ลสมพง (2548) ได้ ให้ ค วามหมายของลั ก ษณะประชากรไว้ว่า เป็ น ขนาดขององค์ ประกอบของ
ครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งโดยรวมจะมีผลต่อรูปแบบของ
อุปสงค์และปริมาณการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ส่วนปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้วิเคราะห์ปัจจัยคนที่มลี ักษณะประชากรศาสตร์
ต่างกั น จะมีลั ก ษณะทางจิ ต วิทยาต่างกั น เช่น เพศ ความแตกต่างทางเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิ งมีค วาม
แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เพราะวัฒนธรรม และสังคม กาหนดบทบาทและกิจกรรม
ของคนสองเพศไว้ต่างกัน อายุ เป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุน้อย
มักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมี
ความคิ ด ที่ อ นุ รัก ษ์ นิ ย ม ยึด ถื อ การปฏิ บัติ ระมั ด ระวั ง มองโลกในแง่ ร้า ยกว่า คนที่ มี อ ายุ น้ อ ย เนื่ อ งมาจากผ่ า น
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน การศึกษา เป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่าง
กัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจได้ดี
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม ของบุคคลที่มอี ิทธิพลสาคัญ แต่ละคนมี
วัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน
ภาพลักษณ์
Frank Jefkins (1993) ได้ กล่ าวถึ งภาพลั กษณ์ ไว้ ว่า ภาพลั กษณ์ ขององค์ กรธุ รกิ จ (Corporate Image) เป็ นการ
รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และได้เคยมีประสบการณ์กับองค์กรนั้นๆ การสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร บางส่วนกระทาได้โดยอาศัยการนาเสนออัตลักษณ์ขององค์กร ให้ปรากฏแก่สายตาแก่ทุกคน
ได้งา่ ย ๆ เช่น การสร้างสัญลักษณ์ เครื่องแบบ เป็นต้น
Kotler (2000) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และ
ความประทับใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดที่ได้รับ ซึ่งความเข้าใจและการปฏิบัตทิ ี่คนเรามีต่อสิ่งนั้น มีผลทาให้ทัศนคติและ
การกระทาใดที่มนุษย์มตี อ่ สิ่งนัน้ จะมีความเกี่ยวพันกันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนัน้ ๆ
ภาวิณีย์ มาตแม้น (2557) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและมา
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ต้องใช้เวลา เพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีละ
น้อยและสะสมเพิ่มพูนมากขึ้น จนฝังรากมั่นคงอยู่ในจิตใจและทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ภาพลักษณ์
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เป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ ความนิยมชมชอบให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนโดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต้อง
อาศัยเวลาพอสมควร แต่ภาพลักษณ์ที่ดีอาจสูญเสียได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น โดยที่การแก้ไขให้ภาพลักษณ์กลับคืนดี
นัน้ กระทาได้ยาก แต่ก็สามารถทาได้โดยต้องอาศัยเวลา
ดวงฤทัย อุทัยหอมและสิทธิเสกข์ พิมพ์ธนะพูนพร (2558) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ ไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็น
ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน ผู้บริโภคหรือผู้บริการที่มีต่อ หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและบริ การยี่ห้อใดยี่ห้อ
หนึ่ง ทาให้หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและบริการนั้นอยู่เหนือหน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและบริการ คู่แข่งอื่นๆ
และสามารถดารงอยู่ในความทรงจาและจิตใจของประชาชนผู้บริโภคหรือผู้บริการได้
Kenneth (1975) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่คนเราสัมผัสหรือรับรู้ได้จากความรู้สกึ ที่
มนุษย์สร้างขึ้นเอง ความจริงที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์เป็นอัตวิสัยที่ตัวบุคคลสะสมจากเรื่องราวที่พบเจอ มนุษย์มีการ
รับรู้และความเข้าใจได้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการรับรู้ในแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากัน จึงมีผลทาให้ภาพหรืออัตลักษณ์ ที่
สะท้อนในใจก็จะแตกต่างไปด้วย เมื่อเกิดภาพลักษณ์ในใจแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการแสดงออกต่อภาพลักษณ์นั้นแยก
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ คือ องค์ประกอบ
เชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากการสังเกตโดยตรง แล้วนาสิ่งที่ได้สังเกตเห็นนั้นไปสู่การ
รั บ รู้ สิ่ ง ที่ ถู ก รั บ รู้ น้ี อ าจจะเป็ น บุ ค คล เหตุ ก ารณ์ ส ถานที่ ความคิ ด หรือ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ มนุ ษ ย์ จ ะได้ รั บ ภาพของ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้โดยผ่านการรับรู้เป็นขั้นแรก องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) เป็นส่วนที่เป็น
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เกิดจากการที่มนุษย์สังเกตและรับรู้ องค์ประกอบ
เชิงความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ อาจเป็นความรู้สึกที่มนุษย์รู้สึกผูกพัน
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ ต่อสิ่งนั้น ๆ และองค์ประกอบเชิงการกระทา (Cognative Component) เป็น
เจตนา หรือมีจุดมุ่งหมายที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตอบโต้ต่อสิ่งเร้านั้น โดยเป็นผลของความปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเชิงความรู้และเชิงความรู้สกึ
ตราจิต ต์ เมืองคล้ า ย (2556) ได้ให้ แนวคิด เกี่ ยวกับภาพลั กษณ์ ไว้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ ของสถาบั น
สามารถประเมินได้จากการได้รับความเชื่อถือ การยอมรับ และความศรัทธา จากองค์ประกอบของตัวสถาบันอันได้แก่
ด้านความเชื่อถือ ศึกษาได้จากอาจารย์หรือบุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับ หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าศึกษามีความไว้วางใจโดยอยากเข้ามารับการศึกษาต่อ ส่วนผล
การปฏิบัตงิ านสถานศึกษา บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เช่น ความสามารถในการผลิตบัณฑิต
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี คุณธรรมจริยธรรม นาสังคม ซึ่งสามารถนาความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคม
ให้ มี คุ ณ ภาพยิ่งขึ้น อาคารสถานที่ แ ละบริ เวณในสถานศึก ษา เช่น ห้ อ งเรีย นในคณะต่างๆ ห้ อ งสมุ ด โรงอาหาร
สานักงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สถานที่ออกกาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเส้นทา ง
จราจรในสถานศึกษามีความเหมาะสมสาหรับผู้ที่มาติดต่อ สาหรับด้านการยอมรับนั้นศึกษาได้จาก การบริหารงาน
ของสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้ การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ การเกิดความภูมิใจในสัญลักษณ์ของสถานศึกษา และ
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึก ษา ส่ วนด้ านความศรัทธา ศึก ษาได้ จ ากการได้ รับเกี ยรติ ผู้ ที่ผ่ านการศึ กษาจาก
สถานศึกษาได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากสังคม ความภูมิใจและความประทับใจที่ได้ศึกษาในสถานศึกษา
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ความตัง้ ใจ
Zeithami, Berry and Parasuraman (1990) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย ความตั้ ง ใจซื้ อ (Purchase intention) ไว้ ว่ า
ความตั้งใจซื้อ หมายถึง การแสดงการเลือกใช้บริการใดบริการหนึ่งเป็นตัวเลือกแรก ซึ่งสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรม
การซือ้ ของผู้บริโภคได้
ศศิวิม ล บุ ญ สุภ า (2554) ได้ให้ ค วามหมายเกี่ ยวกับความตั้งใจไว้ว่า ความตั้งใจ หมายถึง ความคิด ที่จ ะ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยองค์ประกอบที่สาคัญในตัว
บุคคล คือ พื้นฐานของความรู้ความจา และเจตนคติ ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดความตัง้ ใจและผลักดันให้มพี ฤติกรรมนัน้ ๆ
ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ได้ให้ความหมายของความตัง้ ใจซื้อไว้วา่ ความตัง้ ใจซือ้ หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้
ประเมินตราสินค้าและการใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น ๆ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อตรา
สินค้าและบริษัท ส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม ในเรื่องการซื้อสินค้าและบริการนัน้ ซ้า ๆ โดยเลือกที่จะใช้
บริการจากผู้ให้บริการรวยเดิมเป็นตัวเลือกแรก
ในการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับความตั้งใจนั้นจะต้องดาเนินการศึกษาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับทฤษฎีความ
ตั้งใจอื่น ๆ รวมกันเพราะเป็นหลักการโดยรวม เนื่องจากความตั้งใจมีพ้ืนฐานมาจากข้อมูล ความรู้ เจตคติ และความเชื่อ
(Kothandapani, 1971) ความคิดที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของบุคคลที่แสดงพฤติกรรม
ออกมาโดยองค์ประกอบที่สาคัญในตัวบุคคล คือ พื้นฐานของความรู้ ความจา และเจตคติมีส่วนก่อให้เกิ ดความตั้งใจ
และผลักดันให้มพี ฤติกรรมนัน้ ๆ (ศศิวิมล บุญสุภา, 2554) ทาให้ในการที่จะศึกษาถึงความตั้งใจที่จะกระทาการสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง จาเป็ น ต้องศึก ษาควบคู่ กัน ไปกั บแนวคิด และทฤษฎีอ่ืนเพราะมีความเชื่อมโยงกัน อยู่ โดยเฉพาะทฤษฎีที่
เกี่ยวกับทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทฤษฎีการกระทาอย่างมีเหตุผล ทฤษฎีน้มี ีจุดมุง่ หมายเพื่อ
วัดความตั้งใจต่อการเกิดพฤติกรรมอันเนื่องมาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ต่าง ๆ ที่มีผลให้เกิดอุปสรรคต่อการทานาย
หรือคาดการณ์พฤติกรรมจริง โดย Ajzen and Fishbein (1980) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of
Reasoned Action) ได้พัฒ นาจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการที่บุคคลจะลงมือปฏิบัติอะไรก็ตามจะต้องมีความตั้งใจ
ใฝ่พฤติกรรมนามาก่อน ความตั้งใจมีอทิ ธิพลมาจากเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมนั้น และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมที่
บุคคลนั้นให้การเชื่อถือ ซึ่งในขณะนั้นความตั้งใจกระทาพฤติกรรมยังเกิดขึ้นกับความเชื่อในความสามารถของตนเอง
ว่าจะสามารถทาพฤติกรรมนั้นได้สาเร็จหรือไม่ และรวมถึงการคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาพฤติกรรมนั้น
ความตั้งใจเกิดขึ้นกับปัจจัย 2 อย่าง คือ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude toward The Behavior) ซึ่งเป็นปัจจัยส่วน
บุ ค คล และการคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Subjective Norm) ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ทางสั ง คม ซึ่ ง ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรม
(Attitude toward The Behavior) เป็นความรู้สกึ ความเชื่อของบุคคลที่มีตอ่ การกระทาพฤติกรรม เป็นไปได้ทั้งทางบวก
หรือทางลบ ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมมีผลมาจาก ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทา และการประเมินคุณค่าของ
การกระทาพฤติกรรม กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่า การกระทาพฤติกรรมนั้นจะทาให้เกิดผลทางบวกและประเมิน
ว่าเป็นสิ่งที่ดี บุคคลก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น การเกิดทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมมีผลจากประสบการณ์เดิม
การได้รับรู้ข่าวสาร หรือสิ่งล่อใจ ซึ่งจะแตกต่างไปตามเหตุผล แต่บุคคลจะยอมรับในสิ่งที่ทาให้เกิดประโยชน์กับเขา
อีกทั้งการคล้องตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) คือ การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงที่ มี
ความสาคัญกับตัวเอง คิดว่าตัวเองสมควรหรือไม่สมควรที่จะกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงขึน้ อยู่
กับความเชื่อเกี่ยวกับคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงต่อการกระทาพฤติกรรม และแรงจูงใจที่บุคคลจะปฏิบัติตามความ
คาดหวังของกลุม่ อ้างอิง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของความหมาย ทฤษฎี แนวคิดของนักวิจัย นักวิชาการ
หนั ง สื อ ต ารา งานวิ จั ย บทความ วารสาร ที่ เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร ท าให้ ผู้ วิ จั ย สั ง เคราะห์ ไ ด้ ว่ า
สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กั บองค์กร เพื่อให้กลุ่มนักเรียนที่ต้องการจะ
ศึก ษาต่ อ มีค วามตั้ งใจเลือ กศึก ษาต่อ ในสถาบั น ของตน โดยในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ก าหนดภาพลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาประกอบด้วย
- ด้านชื่อเสียง (Requtation) สถาบันการศึกษามีช่ือเสียงที่ดีในทุกด้านตั้งแต่อ ดีตมีผลต่อการ
ตัง้ ใจเลือกศึกษาต่อ (ศาสตรา ยะป๊อก, 2550) เพราะสถาบันการศึกษาที่มชี ่อื เสียงจะได้รับการยอมรับจากสังคมจึงทา
ให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ (สุริยา เสียงเย็น, 2550)
- ด้ านบุ คลากร (Personnel) สถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ มี อาจารย์ เป็ นผู้ มี ความรู้ ความสามารถมี ความ
เชี่ยวชาญชานาญตรงกับสาขาที่สอนเป็นผู้ที่มีช่ือเสียงประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางด้านวิชาการ (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน,
2558) อาจารย์ผู้สอนที่ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดีและมีการดู แลเอาใจใส่นั กศึกษา อีกทั้งการที่
เจ้ าหน้ าที่ หรือผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในการจั ดการศึ กษาให้ บริ การด้ วยความเต็ มใจ สะดวกรวดเร็ วเป็ นการช่ วยเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ของสถาบัน (วรอัปสร บุบผา, 2555) การที่อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ
เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่สอน เป็นผู้มตี าแหน่งทางวิชาการและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา มีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา และการที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแนะนาใกล้ชิดเป็นกันเองก็ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน (หทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ์, 2559)
- ด้านหลักสูตร (Course) ผู้เรียนให้ความสาคัญกับหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้อง
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม เนื้อหาวิชาที่กาหนดในหลักสูตรสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาวะสังคม และการ
ประกอบอาชีพได้ดี มีการกาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2558) หลักสูตรที่เปิดสอนได้เปรียบเมื่อเทียบกับ
สถาบันอื่นๆ ความมีคุณภาพของหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการมีผลต่อผู้เรียนในการที่จะตั้งใจ
เลือกศึกษาต่อสถาบันนัน้ ๆ (Cubillo, Sanchez and Cervino, 2006)
- ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning support) สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น สื่อ อุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการจั ดการเรียนการสอน บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมมีส่ วนช่วยในการสนั บสนุ นให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีทาให้ผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะเลือกศึกษาในสถาบันนั้น (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2558) รวมถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการศึ กษา เช่ น ห้ องเรี ยน ห้ องทดลอง และห้ องสมุ ดก็ มี ความส าคั ญในการเลื อกเรี ยนวิ ทยาลั ยหรื อ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน หลายครั้งที่มีผลการวิจัยพบว่าสถานที่ตั้งวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับ
การตัดสินใจของนักเรียนที่มีศักยภาพสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนเพราะนักเรียนบางคนอาจมองหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับ
บ้านเกิดหรือสถานที่มีความสะดวกและเข้าถึงได้ (Absher & Crawford, 1996)
- ด้านคุณ ภาพบัณ ฑิต (Quality graduate) สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสร้างบัณ ฑิตให้เป็นที่
ยอมรับจากตลาดแรงงาน (ศศิวิมล แสนเมือง, 2554) ความมีคุณ ภาพของหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการเมื่อนักศึกษาที่สาเร็จจากสถาบันเข้าทางานได้ทางานในตาแหน่งงานที่ดี มีผลต่อผู้เรียนในการที่จะตั้งใจ
เลือกศึกษาต่อสถาบันนัน้ ๆ (Cubillo, Sanchez and Cervino, 2006)
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จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ ภาพลักษณ์ และความตั้งใจ
ทาให้ผู้วจิ ัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งตัวแปรอิสระคือ ข้อมูลประชากรศาสตร์ และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ตัวแปรตาม คือ ความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สามารถกาหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังนี้
ข้อมูลประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- แผนการเรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
- ผลการเรียนสะสม
- คณะที่ตอ้ งการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
- ผู้ปกครองที่ดูแล และสนับสนุนทางด้านการศึกษา
- รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน
- อาชีพผู้ปกครอง
- ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ความตัง้ ใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

- ด้านชื่อเสียง
- ด้านบุคลากร
- ด้านหลักสูตร
- ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ด้านคุณภาพบัณฑิต
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดอิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่สง่ ผลต่อความตั้งใจศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกันมีความตั้งใจ
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน
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สมมุ ติฐานที่ 2 ภาพลั ก ษณ์ ม หาวิทยาลั ยส่ งผลต่อ ความตั้งใจศึก ษาต่อ สถาบั นอุ ด มศึก ษาของรัฐของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการศึกษา
การศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 -6 ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 29 โรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, 2560) โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane
ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถาม จากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วย
วิธี ก ารสุ่ ม แบบโควตา โดยขั้ น ตอนที่ 1 ด าเนิ น การก าหนดประชากรตามสั ด ส่ ว นจากทุ ก โรงเรี ย น ขั้ น ตอนที่ 2
ด าเนิ น การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง โดยผู้ วิ จั ย เลื อ กแจกแบบสอบถามให้ กั บ ผู้ ที่ ตั้ ง ใจจะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 สาหรับการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้ผู้ เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่งพบว่าทุก ข้อ คาถามมีค่ าคะแนน
ระหว่าง 0.67 - 1 และได้ดาเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) จานวน 30 ชุด จากกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะนามาศึกษา และนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ
โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha) ด้วยค่าสั มประสิทธิ์แอลฟ่าเพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งพบว่าค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.716 – 0.924 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา 0.7 (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์,
2551) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลสาหรับการศึกษา
ครั้งนี้ สาหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งใช้ในการบรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนด้วยสถิติ T-test, One-Way
ANOVA และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

ผลการศึกษา
สาหรับผลการศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.30 กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5-6 ศึกษาอยู่ในแผนการเรียน
วิทย์ - คณิต คิดเป็นร้อยละ 32.30 มีผลการเรียนสะสมถึงปัจจุบันอยูใ่ นช่วงระดับผลการเรียนสะสม 3.01 – 3.50 คิด
เป็นร้อยละ 31.50 มีความสนใจคณะที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.00
ผู้ปกครองที่ดูแล และสนับสนุนทางการศึกษาคือพ่อ – แม่ คิดเป็นร้อยละ 88.50 รายได้ของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน
คือ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.30 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ
26.50 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่ากว่า ม.6 คิดเป็นร้อยละ 28.00
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายเกี่ยวกับภาพลักษณ์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภาพลักษณ์
Mean
S.D.
แปลความหมาย
ชื่อเสียง
4.113
0.555
มาก
บุคลากร
4.105
0.579
มาก
หลักสูตร
4.105
0.590
มาก
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.034
0.572
มาก
คุณภาพบัณฑิต
4.118
0.400
มาก
รวม
4.095
0.481
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่ากลุ่ มตั วอย่างมี ความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.095 , S.D = 0.481) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลาดับแรก คือ
ด้านคุณภาพบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (xˉ = 4.118 , S.D = 0.400) รองลงมาคือด้านชื่อเสียงอยู่ในระดับมาก
(xˉ = 4.113 , S.D = 0.555) ด้ านบุ ค ลากรอยู่ ในระดั บมาก (xˉ = 4.105 , S.D = 0.579) ด้ านหลั กสู ตรอยู่ ในระดั บมาก
(xˉ = 4.105 , S.D = 0.590) และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (xˉ = 4.034 , S.D = 0.572)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความตัง้ ใน
Mean
S.D.
แปลความหมาย
ความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
4.282
0.561
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายอยูใ่ นระดับตั้งใจมาก (xˉ = 4.282 , SD = 0.561)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาพลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ ความตั้ ง ใจศึ ก ษาต่ อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวแปร
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VIF Toleran Durbince
Watson
(1) ชื่อเสียง
1 0.707** 0.654** 0.596** 0.596** 0.542** 2.395 0.418
(2) บุคลากร
1
0.615** 0.606** 0.598** 0.557** 2.296 0.436
(3) หลักสูตร
1
0.712** 0.688** 0.531** 2.640 0.379 1.711
(4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1
0.729** 0.566** 2.710 0.369
(5) คุณภาพบัณฑิต
1
0.554** 2.557 0.391
(6) ความตัง้ ใจศึกษาต่อ
1
**ระดับนัยสาคัญ p < 0.05 , ***ระดับนัยสาคัญ p < 0.01
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กับความตั้งใจ
ศึกษาต่อสถาบันอุด มศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรภาพลักษณ์ ประกอบด้วยด้านชื่อเสียง ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านคุณภาพ
บัณฑิต มีค่าอยู่ระหว่าง 0.531 - 0.566 ซึ่งมีคา่ ไม่เกิน 0.80 พิจารณาร่วมกับค่า VIF พบว่าค่า VIF อยู่ระหว่าง 2.296
- 2.710 ซึ่งไม่เกิน 10 ส่วนค่า Tolerance พบว่า เท่ากับ 0.369 - 0.436 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.10 – 1.00 และค่า Durbin Watson เท่ากับ 1.711 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1.50 - 2.50 เพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรอิส ระ
แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) จึงสามารถ
นาไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
Std. Error
Beta
T
(Constant)
1.170
0.186
6.299
ชื่อเสียง
X1
0.151
0.060
0.150
2.528
บุคลากร
X2
0.194
0.056
0.200
3.458
หลักสูตร
X3
0.058
0.059
0.061
0.979
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
X4
0.191
0.062
0.194
3.088
คุณภาพบัณฑิต
X5
0.167
0.063
0.161
2.637
R=0.651 , R Square=0.424 , Adjusted R Square=0.417 , Std Error of the Estimate=0.42806
*ระดับนัยสาคัญ p < 0.10 , **ระดับนัยสาคัญ p < 0.05 , ***ระดับนัยสาคัญ p < 0.01

Sig.
0.000
0.012**
0.001***
0.328
0.002***
0.009***

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่า อิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อ
สถาบั นอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมั ธยมศึกษาตอนปลาย จากภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยซึ่ งสอดคล้องกั บ
สมมุติฐานมี 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านชื่อเสียง ส่วนด้านที่ไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือไม่ส่งผลต่อการตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมี 1 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร จาก
การแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพ ล
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้ง 3 ด้านดังนี้
Y = 1.170+ (0.150)X1 + (0.200)X2 + (0.194)X4 + (0.161)X5
เมื่อ

Y
X1
X2
X4
X5

แทน ความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
แทน อิทธิพลที่สง่ ผลต่อความตั้งใจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านชื่อเสียง
แทน อิทธิพลที่สง่ ผลต่อความตั้งใจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านบุคลากร
แทน อิทธิพลที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แทน อิทธิพลที่สง่ ผลต่อความตั้งใจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านคุณภาพบัณฑิต
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่สง่ ผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับด้านชื่อเสียง ด้านบุคลากร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านคุณภาพบัณฑิต ส่งผลต่อความ
ตั้ง ใจศึ ก ษาต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรัฐ ของนั ก เรีย นมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย และสามารถสรุ ป ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยได้ดัง แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐาน
1. ลักษณะประชากรศาสตร์
1.1 เพศที่แตกต่างกันมีความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน
1.2 แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกันมีความตัง้ ใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน
1.3 ผลการเรียนสะสมที่แตกต่างกันมีความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน
1.4 คณะที่ตอ้ งการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่แตกต่างกันมีความตัง้ ใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน
1.5 ผู้ปกครองที่ดูแล และสนับสนุนทางด้านการศึกษาที่แตกต่างกันมีความตัง้ ใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน
1.6 รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แตกต่างกัน
1.7 อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกันมีความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน
1.8 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองที่แตกต่างกันมีความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐแตกต่างกัน
2. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
2.1 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านชื่อเสียงที่สง่ ผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านบุคลากรที่สง่ ต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดม ศึกษา
ของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.4 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สง่ ผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.5 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านคุณภาพบัณฑิตที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการวิจัย
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
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สรุปผลและอภิปราย
จากการศึกษาอิทธิภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ งมากกว่าเพศชาย กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5-6 ส่วนใหญ่ กาลังศึกษาในแผนการเรียนวิทย์ คณิต มีผลการเรียนสะสมถึงปัจจุบันอยู่ในช่วงระดับผลการเรียนสะสม 3.01 - 3.50 มีความสนใจคณะที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีคือคณะครุศาสตร์ ผู้ปกครองที่ดูแล และสนับสนุนทางการศึกษาคือพ่อ - แม่ มีรายได้ของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อ
เดือนคือ 10,001 - 20,000 บาท ผู้ปกครองประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองต่ากว่า ม.6
ผู้วิจัยพบว่า สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกันมีความ
ตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน โดยภาพรวมปฏิเสธสมมติฐานทั้ง 8 ด้าน ที่ระดับสาคัญทางสถิติ
0.05 จากผลการศึกษาดังกล่าวทาให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ แผนการเรียนระดับ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย ผลการเรี ยนสะสม คณะที่ ต้อ งการศึก ษาต่อ ในระดั บปริญ ญาตรี ผู้ ปกครองที่ ดู แล และ
สนับสนุนทางด้านการศึกษา รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของผู้ปกครอง และระดับการศึกษาสูงสุดของ
ผู้ปกครอง ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาที่ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ ด้านบุคลากร
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านชื่อเสียง
- ด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า การที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มคี วามรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญชานาญในสาขาวิชาที่สอน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมในการ
สอนระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ส่งผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สอดคล้องกับ
การศึกษาของธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2558) ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่มีอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมี
ความเชี่ยวชาญชานาญตรงกับสาขาที่สอนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงประสบการณ์และมีคุณวุฒทิ างด้านวิชาการมีผลต่อการเลือกเรียนใน
สถาบั น และสอดคล้องกั บการศึกษาของอุ ปสร บุ บผา (2555) ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์ผู้ สอนที่มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดีและมีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา อีกทั้งการที่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้บริการด้วยความเต็มใจ สะดวกรวดเร็วเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
หทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ์ (2559) ผลการศึกษาพบว่า การที่อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ
เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่สอน เป็นผู้มีตาแหน่งทางวิชาการและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา มีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา และการที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแนะนาใกล้ชิดเป็นกันเองก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน
- ด้านสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุ ดมศึกษาของรัฐที่มีการจัดพื้นที่ภายในอย่างเป็ น
สัดส่วน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ มีส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอน ห้องปฏิบัติการตรงตามสาขาวิชา และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนส่งผลต่อความตั้งใจ
ศึ กษาต่ อสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ สอดคล้ องกั บการศึ กษาของธั นยากร ช่ วยทุ กข์ เพื่ อน (2558) ผลการศึ กษาพบว่ า
สถาบันอุดมศึกษาที่มคี วามพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศและ
สิ่ งแวดล้ อมมีส่ วนช่วยในการสนั บสนุ นให้ เกิ ดภาพลั กษณ์ ที่ดี ท าให้ ผู้ เรียนมีความตั้งใจที่ จะเลือกศึกษาในสถาบั นนั้น และ
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Absher & Crawford (1996) ผลการศึกษาพบว่า สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา เช่น ห้องเรียน
ห้องทดลอง และห้องสมุดก็มีความสาคัญในการเลือกเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ด้วยเช่นกัน
- ด้านคุณภาพบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสร้างบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาให้ได้รับ
การยอมรับในสังคม เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทักษาวิชาชีพเป็นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน ได้งาน
ทาตรงตามสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษา และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ส่ งผลต่อความตั้งใจศึกษาสถาบั นอุ ดมศึกษาของรัฐ สอดคล้องกั บการศึกษาของศศิวิมล แสนเมือง (2554) ผล
การศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงานส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Cubil o, Sanchez and Cervino (2006) ผลการศึกษาพบว่า ความมีคุณภาพของหลักสูตรที่ได้รับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการเมื่อนักศึกษาที่สาเร็จจากสถาบันเข้าทางานได้ทางานในตาแหน่งงานที่ดีมีผลต่อผู้เรียนในการที่จะ
ตัง้ ใจเลือกศึกษาต่อสถาบันนัน้ ๆ
- ด้านชื่อเสียง ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นที่รู้จักของบุคคล และองค์กรต่างๆ ในสังคม การ
ได้รับรองมาตรฐานทางการศึกษา ได้รับการยอมรับในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและมีความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อไปประกอบอาชีพ และมีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลต่อความ
ตั้ งใจศึ กษาต่ อสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ ซึ่ งสอดคล้ องกั บการศึ กษาของศาสตรา ยะป๊ อก (2550) ผลการศึ กษาพบว่ า
สถาบันการศึกษามีช่ือเสียงที่ดี ในทุกด้านตั้งแต่อดีตมีผลต่อการตั้งใจเลือกศึกษาต่อ และสอดคล้องกับการศึกษาของสุริยา
เสียงเย็น (2550) ผลการศึกษาพบว่า สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับจากสังคมจึงทาให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่
ต้องการศึกษาต่อ
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับด้านหลักสูตรไม่ส่งผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้
ส าหรั บ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถน าผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาไปก าหนด
แนวนโยบายในการดาเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถาบัน เช่น
- ด้านบุคลากร ควรคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม
ในการสอนระดับอุดมศึกษา พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญชานาญในสาขาวิชาที่สอน และส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสนับสนุนให้จัดทาผลงานเพื่อเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันอุดมศึกษาควรคานึ งถึงการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อ
สร้า งบรรยากาศในการเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด เตรี ย มสื่อ การเรี ย นการสอนที่ ทัน สมั ย ตรงตามสาขาวิชาที่ เปิ ด สอนเพื่ อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการอสน และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- ด้ า นคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรสร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถในทักษะวิชาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคม
- ด้านชื่อเสียง สถาบันอุดมศึกษาควรคานึงถึงการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
เป็นที่ยอมรับในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้
สถาบันเป็นที่รู้จักในสังคม

Proceedings
2029

เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ต้อ งการศึก ษาต่อ เลือ กศึก ษาในสถาบั น และน าผลการศึก ษาไปใช้เป็ น ข้อ มู ล พื้ น ฐานแก่ ผู้ ที่
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาด้านอื่น ๆ ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาต่อไป
- ส าหรั บการศึ ก ษาในอนาคตผู้ ศึ ก ษาอาจศึ ก ษาปั จ จั ยด้ านอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ งใจศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางการในพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้สนใจศึกษาต่อ
- สาหรับการศึกษาในอนาคตควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในสายอาชีวะ หรือขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังนักเรียน
ในเขตภาคกลางตอนบนทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมความต้องการของผู้สนใจศึกษาต่อและสามารถนามาพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน
Development of reading and writing abilities of Mattayomsuksa 1 student
through the use of exercises and Brain based learning (BBL)
อัฐพล อินต๊ะเสนา1* และรัชฎา สายไพสงค์1*
Autthapon Intasena 1* and Radchadda Saipaisonk1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการ
เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อย
ละ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียน เรื่อง การอ่านและการ
เขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ
กิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) แบบทดสอบวัดผลการเรียน
และแบบวั ดความพึ งพอใจสถิ ติ ที่ น ามาใช้ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าดั ชนี
ประสิทธิผล และการทดสอบสมมุตฐิ าน โดยใช้ t – test (Dependent Samples) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีประสิทธิภาพร้อยละ83.19/87.33ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80
ที่ตั้งไว้
2. แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.75หรือคิดเป็นร้อยละ 75.25
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรื่องการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.42)
คาสาคัญ: การอ่าน, การเขียน, การเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน
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Abstract
The purposes of this study were (1) to study the effectiveness regarding Thai reading and writing
throughthe use of exercises and BBL activities for Mattayomsuksa 1 on the 80/80 efficiency criterion (2) to
investigate the effectivenessof Thai reading and writing throughthe use of exercises and BBL activities for
Mattayomsuksa 1 lesson plans (3) to compare the results of pre-post test scores of Mattayomsuksa 1 students
before and after using exercises and BBL activities (4) to find out the satisfaction of Mattayomsuksa 1 students
regardinglearningThai reading and writing throughthe use of exercises and BBL activities. The samples were 45
Mattayomsuksa 1 students from Nachuak-Pittayasan School on semester 2016 selected by Purposive Sampling.
(1) 10 lesson plans of learning Thai reading and writing throughthe use of exercises and BBL activities for
Mattayomsuksa 1, average in high level (2) exercises and BBL activitiesaverage in high level (3) the 4 multiple
choicestest with 30 items, and (4) the 5 levels rating scale satisfaction questionnaire including 15 items which
had high quality were used as the tools to collect data.Statistics employed for analysis of data included mean,
percentage, standard deviation, and t-test (Dependent Samples).
The results of the study were (1) The effectivenessoflearningregarding Thai reading and writing
through the use of exercises and BBL activitiesachieved the efficiency (E₁/E₂) at 83.19/87.33which met the
established criterion of 80/80. (2) The effectiveness index ofThai reading and writing through the use of
exercises and BBL activities lesson plans for Mattayomsuksa 1 achieved0.75 or the percentage of 75.25(3) The
result of comparing Mattayomsuksa 1 students’ pre-post test scores before and after using Thai reading and
writing through the use of exercises and BBL activitieslesson plans showed that the post-test scores were
significantly higher than the pre-test scores at 0.5 level. (4) The result of Mattayomsuksa 1 students’satisfaction
after learningregarding Thai reading and writing through the use of exercises and BBL activities showed that the
students’ satisfaction mean was high at 4.42 level (xˉ =4.42).
Keywords: Reading, Writing, Brain based learing

บทนา
สั ง คมมนุ ษ ย์เป็ น สั ง คมที่ ต้ อ งอาศั ย การเรี ย นรู้เพื่ อ ให้ ส ามารถด ารงชีวิต ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มนุ ษ ย์ได้ ใช้
ประสบการณ์ที่สั่งสมถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน นามาใช้ ประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต ทาให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและ
หลากหลาย การเรียนรู้ของมนุษย์จาเป็นต้องอาศัยการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
และการเรียนรู้ที่สาคัญจะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษา ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้สอนจะต้องมีอุดมการณ์ ซึ่ง
อุดมการณ์ที่สาคัญอย่างยิ่งของการสอนคือ การมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับสูง [1] และการเรียนรู้
ของมนุษย์นนั้ จาเป็นต้องอาศัยภาษาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาทางการ หรือ
ภาษามาตรฐานของไทยก็คือภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริม สร้างบุ ค ลิ กภาพของคนในชาติให้ มีค วามเป็น ไทย เป็ น เครื่อ งมือ ในการติดต่อ สื่อสาร และเป็ น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ภาษายังเป็นสื่อแสดงภูมิ
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ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้าค่า
ควรแก่การเรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นเครื่องหมายของความเป็น ชาติ เอก
ราชที่มีประวัตคิ วามเป็นมายาวนาน มีลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนในชาติ จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่คนไทยทุกคนควรศึกษาเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็น
สื่อในการศึกษาการเรียนรู้ภาษาไทยระดับที่สูงขึ้นและในการเรียนรู้กลุม่ สาระอื่น ๆ [2]
การจัดกระบวนการเรียนรู้จาเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกาย และใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยให้มีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ จินตนาการ ความงาม ปัญญา และ
ฐานความจริง ผู้เรียนที่พึงปรารถนาในอนาคตควรเป็นผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้เพราะทักษะการคิดเป็น
หัวใจของการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้ ความสามารถที่จะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ได้ การ
ปลูกฝังหรือการพัฒนาการคิดต้องเริ่มตั้งแต่ผู้ เรียนเข้าสู่สถานศึกษา เพราะผู้เรียนมีธรรมชาติของการอยากรู้อยาก
เห็นสูงอยูแ่ ล้ว ถ้าผู้เรียนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมตัง้ แต่เริ่มต้นก็จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพทางการคิดที่มีอยูใ่ นตัว
ให้ก้าวหน้าถึงขีดสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาความสามารถในการคิดที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ดังนั้น
การพัฒนาความสามารถในการคิดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และบุคคล เป็นเครื่องมือสาหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง [3]
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตาบลนาเชือก อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม จากที่ได้สารวจโดยการสัมภาษณ์ ครูประจาชั้น พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาภาษาไทยกาลังมีปัญหาในเรื่องการอ่านและเขียน ประกอบกับครูผู้สอนขาดเทคนิคใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มสี ่ือการสอนที่นา่ สนใจ นอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่สนใจในการ
เรียน และคุยกันในชั้นเรียน นับว่าเป็นอุปสรรคสาคัญของการเรียนการสอน เป็นการรบกวนสร้างความราคาญแก่
เพื่อน ห้องเรียนที่เด็กไม่ใส่ใจบทเรียนและมีปัญหาวินัยในห้องเรียนมักจะสัมพันธ์กับการที่ครูสอนไม่ต่อเนื่องหรือครู
เตรียมการสอนมาไม่ดี [4] จึงเป็นสาเหตุทาให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่อง การอ่านและการเขียนพบว่า
วิธีการสอนที่น่าสนใจคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เป็นการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายและจะต้ อ งสอนย้ า ซ้ า ทวน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะเป็ น การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมแล้วเชื่อมโยงไปหาองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริงโดยการ
จัดกิจกรรมให้หลากหลายในเรื่องเดิมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้และรู้จักนาความรู้ไปเชื่อมโยงหาองค์ความรู้อ่ืน
รู้จักสร้างผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่มหรือในห้อง การทากิจกรรมที่หลากหลายเช่นนี้จะทาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และจาได้แม่นยากิจกรรมเช่นนี้จะสอดคล้องกับการทางานของสมองซึ่งทางานโดยการส่ง
กระแสไฟฟ้าจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งต่อเนื่องกันเป็นวงจรโปรตีนซึ่งจะเป็นสะพานไฟฟ้าให้ว่ิงได้เร็วขึ้นการ
เรียนรู้เกิดจากการทากิจกรรมแรกสมองจะบันทึกไว้ด้วยวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งเมื่อมีกิจกรรมเรื่องนี้ซ้าอีกจะด้วยวิธีใดก็
ตามก็จะทาให้สมองมีการบันทึกไว้ซ้าอีกเมื่อทาอีกบ่อย ๆ ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างในเรื่องเดียวกันก็จะทาให้สมอง
บันทึกไว้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยา และจาได้นาน [5]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีขั้นตอนการเรียนรู้ 8 ขั้นได้แก่ขั้นนาเข้าสู่บทเรียนเป็นขั้นที่
ครูเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนเนื้อหาใหม่ซึ่งครูจะต้องทาหน้าที่เชื่อมโยงไปหาองค์ความรู้ใหม่
ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการทากิจกรรมการเรียนรู้การสร้าง
ผลงานรวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลขั้นเสนอความรู้เป็นขั้นที่ครูทาหน้าที่สอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
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เข้าใจหรือเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่จะเรียนก่อนที่จะมีกิจกรรมฝึกทักษะให้แก่นักเรียนขั้นฝึกทักษะเป็นขั้นที่ครู
ด าเนิ น การต่ อ จากขั้ น เสนอความรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ฝนจนเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจในสิ่ ง ที่ เรี ย นแล้ ว เกิ ด การ
สร้างสรรค์ผลงานเช่นการปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าการอ่านเรื่องราวการปฏิบัติการทดลองฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ตาม
สาระที่ได้เรียนรู้ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เสนอความรู้ของตนเองให้ เพื่อนได้เข้าใจขั้นสรุป
ความรู้เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดอาจโดยการร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปและอาจให้ทาใบ
งานเพื่อทบทวนความรู้และขั้นกิจกรรมเกมขั้นนี้เป็นขั้นทดสอบความรู้ของนักเรียนทุกคนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มา
แล้วแต่การคิดคะแนนจะคิดรวมเป็นกลุ่มกลุ่มใดที่ช่วยกันเรียนรู้มาเป็นอย่างดีก็จะทาให้สมาชิกทุกคนทาคะแนนได้ดี
และจะส่งผลให้คะแนนรวมของกลุม่ สูงถ้ากลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะเกมขัน้ สุดท้ายขัน้ ประยุกต์ใช้ความรู้
เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนนาความรู้ที่เรียนมาไปสร้างผลงานโดยการศึ กษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลงานใหม่อย่าง
สร้ างสรรค์ [6] ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาหลั ก การและเหตุ ผ ลรวมทั้ งงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ องแล้ วจึ งได้ ด าเนิน การศึก ษาพั ฒ นา
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ BBL เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้ที่สนใจในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ที่มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80
2. เพื่ อ หาค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย เรื่ อ ง การอ่ า นและการเขี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL)
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การอ่านและการเขียน โดยใช้
แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน
4. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่1 ที่มีตอ่ การเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียน โดยใช้
แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2559 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 10 ห้อง มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิน้ 317 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ที่มปี ัญหาด้านการอ่านและการเขียน โรงเรียนนาเชือก
พิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) จานวน 10 แผน
2. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ชุด จานวน 16 ชั่วโมง
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านและ
การเขียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ

วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจ กรรมการ
เรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ดาเนินการวัดและประเมินผลตามที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนจนครบทั้ง 10 แผน
3. เมื่อ การเรีย นสิ้น สุ ดลง ผู้ วิจัย ทาการทดสอบหลั งเรียน (Post-Test) โดยใช้แ บบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน
4. วัดความพึงพอใจ โดยนาแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึน้ มาให้ผู้เรียนประเมิน
5. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนไปตรวจให้คะแนน จากนั้นนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ผล โดยใช้
วิธีการทางสถิติ เพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุง่ หมายการวิจัยต่อไป

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ระหว่างเรียน
หลังเรียน
จานวนนักเรียน
E1/E2
คะแนนที่ ได้ คิ ด
คะแนนที่ ได้ คิ ด
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
เป็นร้อยละ
เป็นร้อยละ
45
500
83.19
30
87.33
83.19/87.33
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบฝึกทักษะ ผลงานนักเรียน และแบบทดสอบย่อย
คิดเป็ นร้อยละ 83.19ดังนั้น E1จึงเท่ากับ 83.19และคะแนนทดสอบหลั งเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.33นั่นคือ E2มีค่ า
เท่ากับ 87.33แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะประกอบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสมองเป็ น ฐาน (BBL) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) เท่ า กั บ
83.19/87.33เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
และการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL)
ตารางที่ 2 ค่ า ดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย เรื่อ ง การอ่ า นและการเขี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL)
E.I.
คะแนน
รวม
เฉลี่ย
S.D.
ก่อนเรียน

659

14.64

2.12

หลังเรียน

1179

26.20

0.71

0.75

จากตาราง 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการ
เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีค่าเท่ากับ
0.75 แสดงว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.25
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การ
อ่านและการเขีย น โดยใช้แ บบฝึก ทั กษะประกอบกิจกรรมการเรีย นรู้แบบสมองเป็ น ฐาน (BBL) ระหว่า ง
คะแนนก่อนและหลังเรียน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สมองเป็นฐาน (BBL)
การทดสอบ
N
เฉลี่ย
S.D.
df
t
Sig
ก่อนเรียน
45
14.64
2.12
44
53.29
.000*
หลังเรียน
45
26.20
0.71
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียน
เรื่อง การอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL)
ความพึงพอใจความพึงพอใจของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1 ที่มีต่อการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความ
พึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน
(BBL) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.42) โดยมีรายการความพึงพอใจแต่ละด้ าน ดั งนี้ ด้ านเนื้อหาความรู้ (xˉ = 4.53)
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (xˉ = 4.45) ด้านสื่อการเรียนการสอน (xˉ = 4.32)ด้านการวัดและประเมินผล (xˉ = 4.2)
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การอภิปรายผล
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีประสิทธิภาพ 83.19/87.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
80/80 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สมรรถนะของผู้เรียน แบบ
ฝึกทักษะ และผลงานนักเรียน รวมได้คะแนนเฉลี่ย 83.19 และมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน คือ 87.33
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 เป็นไปตามความมุ่งหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ นิตยา เชื้อดวง
ผุย [ 7 ] ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง
การอ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.85/89.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของ
ดอกไม้ บัวคาภู [ 8 ] ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกด
คาและการอ่าน โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อสร้าง
เสริ ม ความสามารถในการเขี ย นสะกดค า และการอ่ า นโดยใช้ส มองเป็ น ฐานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 87.09/85.20 และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของปิยาวรรณ์ สัตตาคม [ 9 ] ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็น
ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ความสามารถด้านการอ่านคาตรงตามมาตราตัวสะกด ชัน้ ประถมศึกษาปีที่
1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.49/85.37 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย เรื่ อ ง การอ่ า นและการเขี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็ นฐาน (BBL) มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.75 แสดงว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.25 หมายความ
ว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.25 ที่เป็นดังนี้ เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมระหว่าง
เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) แต่ละแผนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนสัมผัส และ
เรียนรู้จากเครื่องมือที่ครูจัดทาขึ้น ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเรี ยนรู้ เมื่อทาแบบทดสอบหลังเรียนจึงทาให้มีคะแนน
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้า ของนิตยา เชื้อดวงผุย [ 10 ] ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยสระประสม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า เท่ากับ 0.7236
ซึ่งแสดงว่า นัก เรีย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มีพั ฒ นาการทางการเรีย นเพิ่ม ขึ้น 0.7236 หรือ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 72.36
สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของดอกไม้ บัวคาภู [ 11 ] ได้ศึกษาการพัฒ นารูปแบบการสอนภาษาไทย เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคา และการอ่าน โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
พบว่า รูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคาและการอ่าน โดยใช้สมองเป็นฐาน มี
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5938 คิดเป็นร้อยละ 59.38 และสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของบังอร ดรชัย [ 12 ]
ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคา
ในมาตราแม่ ก.กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมอง
เป็นฐานมีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5965
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ การวางแผน
ปฏิบัติตามลาดับ ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีรายละเอียดชัดเจน กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรีย นมากขึ้น เครื่องมือมีคุณภาพ เอื้อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกิดการพัฒนา
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความแตกต่าง ไม่ซ้าซากทาให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน เกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เกิดความสนใจที่จะใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนจะมีแบบฝึกทักษะประกอบที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ นักเรียนจะเกิดความชานาญ และเกิดทักษะการอ่านและการเขียนมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของปิ
ยาวรรณ์ สัตตาคม [13] ได้พัฒ นาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง ความสามารถด้านการอ่านคาตรงตามมาตราตัวสะกด ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.42) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย [14] ได้ศึกษานักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมทักษะการเขียนคาควบกล้า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดสื่อประสมทักษะการเขียนคาควบ
กล้ ากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมกาเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายจาก
สื่ออคอมพิวเตอร์และแบบฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วจิ ัยได้ออกแบบไว้มกี ารเรียนรู้ที่แปลกใหม่ไปจากที่นักเรียน
เคยเรียนรู้มามีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มทาให้การเรียนรู้สนุกสนานไม่น่าเบื่อซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ค้นคว้าของนิตยา เชื้อดวงผุย [14] ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการ
ใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ม
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Learning achievement in mathematics on STEM education of undergraduate
students faculty of education Phetchabun Rajabhat University
กาธร คงอรุณ1* วิภาดา นาเลา1 และสมฤทัย เย็นใจ1
Kamton Kongarun1*, Wipada Nalao1 and Somruthai Yenjai1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ของนั กศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบู รณ์ กลุ่ มตั วอย่างคื อ นั กศึ กษาสาขา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)
เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ของนักศึ กษาระหว่างก่อนและหลังเรียน (2) เพื่อศึ กษาแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนตามแนวทางของสะเต็มศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการวิจัย พบว่า (1) นักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักศึกษาสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้ (3)
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

Abstract
This research aimed to study learning achievement in mathematics on STEM Education of Undergraduate
Students Faculty of Education Phetchabun Rajabhat University. The research samples were 51 students from
Undergraduate Students Faculty of Education in the first semester of 2017 academic year. The purposes of the present
research were (1) to compare learning achievement in mathematics of Undergraduate Students between before and after
on STEM Education (2) to study Learning Management on STEM Education of Undergraduate Students (3) to study the
students’ opinions on the STEM education. The research instruments were Learning Management on STEM Education,
Mathematics Achievement Test, Evaluation plan on the STEM education, and questionnaire. The results of research found
that (1) The mathematical achievement of STEM education method was higher than before of significance at .05 (2) the
students could create Learning Management on STEM Education (3) the students revealed their most satisfaction.
Keywords: STEM education, Learning achievement in mathematics.
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บทนา
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัว ทาให้คณิตศาสตร์มีความแตกต่างจากศาสตร์
อื่น ซึ่ งคนส่ วนใหญ่ มั กมองว่าคณิ ต ศาสตร์เป็ น ศาสตร์ที่ว่าด้ วยตั วเลข และการบวก ลบ คู ณ หาร และมั ก คิ ดว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนยาก เนื่องจากคณิตศาสตร์มีทฤษฏี สูตรและนิยามมากมายและไม่มีความเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน แต่แท้จริงแล้วคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ที่ใกล้ตัวมาก โดยเราสามารถสังเกตได้จาก
การใช้ชีวิตประจาวัน โดยต้องใช้คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง และคณิตศาสตร์ยังมีความสาคัญต่อการพัฒนาความคิด
ของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบและมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรื อ สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถี่ ถ้ ว นรอบคอบ ช่ ว ยให้ ค าดการณ์ วางแผน ตั ด สิ น ใจ แก้ ไขปั ญ หา และน าไปใช้ ใ น
ชีวิต ประจ าวั น ได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ ค ณิ ต ศาสตร์ยั งเป็ น เครื่อ งมื อ ในการศึ ก ษาทางด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และสอดคล้องกับ สุวร กาญจน
มยูร (2544) ที่ได้กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด และเป็นเครื่องมือสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพสมอง
ในด้านทักษะและกระบวนการคิดซึ่งประกอบด้วย การให้เหตุผล การพิสูจน์ การคิดคานวณ การแก้ไขปัญหา การ
สื่อสารความหมาย และการนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็ นเครื่องมือการเรียนรู้ของสาขาอื่น และ
ผลการวิจัยของ นิกร ขวัญเมือง (2545) พบว่า ถ้าผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ดี ก็จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ดีดว้ ยเช่นกัน
แต่การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในประเทศไทยยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งพิจารณาได้จากผลการ
ประเมินของ PISA ปี 2003 พบว่า มีผู้เรียนไทยเพียงแค่ 3 % ที่มีระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาอยู่ที่ระดับสูงสุด และมี
ผู้เรียนไทยกว่า 41 % ที่มีระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะมีผู้เรียนไทยบางส่วนที่
มีระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาที่สูง แต่ก็ยังถือว่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการ
แก้ปัญหาอยู่ที่ 425 คะแนน (สุนยี ์ คล้ายนิล, ปรีชาญ เดชศรี และอัมพลิกา ปรโมจีย์, 2549, หน้า 41) และจากผลการ
ประเมิน ของ PISA ครั้งต่อ ๆ มา ในปี 2006, 2009 และ 2012 คื อ ระดั บสมรรถนะการแก้ ปัญ หาของผู้ เรียนจะมี
แนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ยังพบว่าผู้เรียนไทยมีระดับการแก้ปัญ หาต่าเป็นสัดส่วนที่สูง ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนไทยนั้นมี
สมรรถนะในการการแก้ปัญหาอยู่ที่ระดับต่ากว่ามาตรฐาน และผู้เรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับต่า
กว่ามาตรฐานเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะประสบความยุง่ ยากในชีวติ การทางาน หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูง
และสะท้อนผลให้เห็นว่าประเทศไทยมีความล้มเหลวในด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนขาดการคิดที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน ขาดการบูรณาการและการตีค วามจากโจทย์ปัญ หา ตลอดจนขาดการแก้ปัญ ห าที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน จึงทาให้ผู้เรียนไม่สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ (สสวท., 2554)
จากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา MATH 605 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า การจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์นั้นยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ เป็นการสอนแบบ
บรรยาย แสดงตัวอย่างทาให้ผู้เรียนไม่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และการจัดการเรียนรู้นั้น
ยังไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือทากิจกรรมกลุ่มและร่วมกันแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนยังขาดประสบการณ์
ในการทางานร่วมกับเพื่อน ขาดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือและพึ่งพากันและกัน รวมถึงขาดประสบการณ์
การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่มีร่วมกับเพื่อน
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จากปัญหาการจัดการเรียนรู้และผลการประเมินข้างต้นทาให้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พบว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ การมุง่ เน้นให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการคิด และประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ คือ การจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3) ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา
แขมมณี (2557, หน้า 255) ที่ได้กล่าวว่า ครูต้องหารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) โดย
การบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระและวิธีการไปพร้อม ๆ กัน การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาถือเป็ น
แนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือการนาจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชามาบูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน ได้แก่
วิ ท ยาศาสตร์ ( Science: S) เทค โนโลยี (Technology: T) วิ ศ วกรรมศาส ตร์ (Engineer: E) และค ณิ ตศาสตร์
(Mathematics: M) และยังเป็นการบูรณาการด้านบริบท (Context Integration) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงอีกด้วย เพื่อให้
ผู้เรียนได้ นาความรู้ทุกสาขาวิชามาใช้ในการแก้ ปัญ หา การค้นคว้า และการพั ฒ นาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์ โลก
ปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้การจัดการเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียนมากยิ่งขึน้ ทาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ (Dejarnette, et al., 2012 อ้างอิงใน พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556, หน้า 50)
นอกจากนี้เมื่อศึกษาถึงแนวทางการจั ดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา พบว่าขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษามีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (สสวท., 2557) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การ
ระบุ ปัญ หา (Identify a challenge) ขั้น ที่ 2 การค้ น หาแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Explore ideas) ขั้ น ที่ 3 การวางแผนและ
พัฒนา (Plan and develop) ขั้นที่ 4 การทดสอบและประเมินผล (Test and evaluate) และขั้นที่ 5 การนาเสนอผลลัพธ์
(Present the solution) นอกจากนี้ เมื่ อ ท าการศึ ก ษาขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมตามแนวทางของสะเต็ ม ศึ ก ษาผ่ า น
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบว่า เป็นขั้นตอนส่งเสริมให้ที่ผู้เรียนได้ร่วมกันใช้ความรู้ในหลายสาขาวิชามา
บูรณาการเพื่อแก้ปัญ หาโดยอาศัยการทางานแบบกลุ่ม ผู้เรียนจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าในใน
สถานการณ์ปัญหาร่วมกับเพื่อน ได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา และมีโอกาสได้มีการสื่อสารแสดงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมองเห็นความสาคัญ ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นได้ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
กระบวนการต่าง ๆ ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยสนใจการจัดกาเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาในรายวิชา MATH
605 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และนาผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ระหว่างก่อนและหลังจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาของนักศึกษา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
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วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้า หมาย คื อ นั ก ศึก ษาสาขาคณิ ต ศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นรายวิชา MATH 605
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Problem Solving) ในภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 51 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2) ความสามารถในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจของนักศึกษา
3. ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาคณิ ตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จะได้รับการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา MATH 605 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
คื อ การจั ด การเรี ย นรู้แ บบบู รณาการความรู้ส าขาวิชาคณิ ต ศาสตร์ (Mathematics) สาขาวิท ยาศาสตร์
(Science) และเทคโนโลยี (Technology) ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้น ให้ นัก ศึก ษาสามารถน า
เนื้อหาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินชีวิต
2. ผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
คือ ความสามารถในการเข้าใจในเนื้อหารายวิชาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทาแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ทางการเรียนภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย 7 สถานการณ์ จานวน 7 ข้อ ที่สร้างขึน้ โดยผู้วิจัย
3. ความพึงพอใจ
คือ ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งวัดได้จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มตี อ่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีผลการเรียนรู้สูงขึ้น และการทางานร่วมกับคนอื่นได้
2. นักศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
3. นักศึกษาสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการออกฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยผู้วิจัยให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง หลังจากนัน้ ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
และให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลอง ดังนี้

Proceedings
2045

Pretest
Treatment
Posttest
T1
X
T2
ความหมายของสัญลักษณ์
T1 คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง
X คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
T2 คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ดการเรีย นรู้ (มคอ.3) คื อแผนการจัด การเรียนตามแนวทางของสะเต็ม ศึกษาของรายวิชา
MATH 605 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วย 7 แผนการเรียนรู้ โดยในแต่ละแผนจะมีสาระการเรียนรู้
หลักและรอง โดยสาระการเรียนรู้หลักนั้นคือ การนายุทธวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด 7 รูปแบบ ได้แก่
1) แบบการวาดภาพ 2) แบบการหาแบบรูป 3) แบบการคิดแบบย้อนกลับ 4) แบบการแจกแจงรายการหรือการสร้าง
ตาราง 5 แบบการเดาและตรวจสอบ 6) แบบการทาในรูปอย่างง่าย 7) แบบการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส่วนสาระ
การเรียนรู้รองคือ สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสาระ
การเรียนรู้รองทั้งสองสาระนั้น ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะสาระวิชาที่มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนด้านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ยังไม่มีตัวชี้วัดเป็นของตัวเอง ดังนัน้ จึงเลือกตัวชี้วัดของสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยทั้งสามสาระการเรียนรู้ผู้วิจัยได้นามาประยุกต์และสร้างให้เป็นแผนการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งในแต่ละ
แผนการจั ดการเรีย นรู้นั้น จะมีส ถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับชีวิตจริงโดยที่ นัก ศึก ษาจะต้อ งน าความรู้ทั้งสามสาระมี
แก้ปัญหา และดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบสร้างคาตอบ
จานวน 7 ข้อ 7 สถานการณ์ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
3. แบบประเมินความสารถในการแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักศึกษา คือ แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างขึ้นมา โดยรูปแบบการ
ประเมินแผนของนัก ศึก ษาคื อ ผู้ วิจั ยได้ เชิญ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ก ลุ่ มวิชาเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทางสะเต็มศึกษาและนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะร่วมกันประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการนาเสนอแบบ Gallery walk โดยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานี้ผู้วิจัยได้นาแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของ สสวท. (2559) มาปรับใช้
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาของผู้วิจัย โดยแบบประเมินความพึ่งพอใจนี้ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินความพึ่ง
พอใจของ นัสรินทร์ บือซา (2558) มาปรับใช้
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษากับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 51 คน มีลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
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1. ปฐมนิเทศและชี้แจงจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ให้กับกลุม่ ตัวอย่าง
2. ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา ตามชั่วโมงปกติ โดยผู้วิจัยมีบทบาทหน้าที่เป็น
ผู้สอน และนักศึกษามีบทบาทเป็นผู้เรียน
4. ดาเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เดิม
5. ให้นักศึกษาทาแบบประเมินความพึงพอใจ
6. ให้นักศึกษารวมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
7. ให้นักศึกษานาแผนที่สร้างขึ้นไปดาเนินการกิจกรรมในชั้นเรียน โดยที่กลุ่มของนักศึกษาที่จัดกิจกรรมจะรับ
บทบาทเป็นผู้สอน และผู้วิจัยกับนักศึกษากลุ่มอื่นที่เหลือมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้เรียน
8. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการทางสถิติ
9. สรุปผลการทดลองและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อ นเรียนและหลังเรียนของนักศึกษามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาวิเคราะห์
โดยใช้สถิติ แบบ t – test Dependent
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ม
ศึกษาของนักศึกษา
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา

ผลการศึกษา
1. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
N
S.D.
t
sig
xˉ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

70.00
70.00

51.00
51.00

30.73
59.65

5.30
2.75

-34.60

0.00

จากตารางที่ 1 คือ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนตามแนวทางของ
สะเต็มศึกษา โดยมีผลคะแนนก่อนเรียน คือ xˉ = 30.73 และ S.D. = 5.30 และผลคะแนนหลังเรียน คือ xˉ = 59.63
และ S.D. = 2.75 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า หลังการจัดการเรียนตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา ทาให้นักศึกษามีผลการเรียนที่สูงขึ้น
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2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษาได้
ตารางที่ 2 ผลการประเมิน ความสามารถในการสร้างแผนการจั ด การเรีย นรู้ต ามแนวทางของสะเต็ ม ศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่
S.D.
แปลผล
xˉ
1
4.22
0.07
ระดับมาก
2
4.20
0.08
ระดับมาก
3
4.26
0.07
ระดับมาก
4
4.22
0.07
ระดับมาก
5
4.24
0.06
ระดับมาก
6
4.20
0.09
ระดับมาก
7
4.23
0.04
ระดับมาก
8
4.22
0.07
ระดับมาก
9
4.22
0.07
ระดับมาก
10
4.24
0.06
ระดับมาก
จากตารางที่ 2 คือ ผลการประเมินความสามารถในการการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะ
เต็มศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์แต่ละ โดยภาพรวมการประเมินแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับมาก
3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาใน
แต่ละด้าน
ความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
xˉ
ด้านบทบาทของผู้สอน
4.27
0.77
มาก
ด้านบทบาทผู้เรียน

4.37

0.72

มาก

ด้านวิธกี ารจัดการเรียนรู้

4.34

0.73

มาก

ด้านการวัดและประเมินผล

4.35

0.70

มาก

ด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ

4.55

0.57

มากที่สุด

รวม

4.38

0.70

มาก

Proceedings
2048

จากตารางที่ 3 คือ ผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
สะเต็มศึกษาในแต่ละด้านโดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ม
ศึกษาในระดับมาก โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมาไปน้อยตามด้านได้ดังนี้ ด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ มากที่สุด
(xˉ = 4.55, S.D. = 0.70) รองมาด้านบทบาทของผู้เรียน (xˉ = 4.37, S.D. = 0.72) รองมาด้านการวัดและประเมินผล
(xˉ = 4.35, S.D. = 0.70) รองมาด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ (xˉ = 4.34, S.D. = 0.70) และสุดท้าย
ด้านบทบาทของผู้สอน (xˉ = 4.27, S.D. = 0.77)

สรุปผลและอธิปรายผล
1. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาเรื่อง ยุทธวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด 7 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบการวาด
ภาพ 2) แบบการหาแบบรูป 3) แบบการคิดแบบย้อนกลับ 4) แบบการแจกแจงรายการหรือการสร้างตาราง 5 แบบ
การเดาและตรวจสอบ 6) แบบการทาในรูปอย่างง่าย 7) แบบการแก้โจทย์ปัญ หาด้วยสมการ รวบกับเนื้อหาของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่อ งแรงและการเคลื่อ นที่ คุ ณ สมบั ติข องสาร การเปลี่ ยนสถานะของสาร รวบกั บ
สาขาวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่องการสืบค้น ข้อมู ล การเลือ กใช้วัส ดุอุ ปกรณ์ ในการสร้ างชั้น งาน ผ่ าน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเรื่องกระบวนการทางาน กระบวนการแก้ปัญหา การทางานเป็นขั้นตอน เป็นต้น
โดยนั ก ศึก ษาสามารถน าเนื้อ หาความรู้ไปใช้แ ก้ ปัญ หาในชีวิต จริง และสามารถตัด สิ น ใจในสถานการณ์ ปัญ หาที่
เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 41.03 อยู่ในระดับต้น ร้อยละ 30.77 อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 20.51 อยู่ในระดับสูง และร้อยละ 7.69 อยูใ่ นระดับสูงมาก และสอดคล้องกับ วรรณธนะ ปัตชา (2559)
พบว่า ผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 และกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้ว ยตนเองโดยผ่ า นการทากิ จ กรรมและการสร้างสรรค์ ช้ิน งาน และประกอบกั บการบู รณาการสาระวิชาต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
นัน้ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ได้เรียนรู้เพียงเนื้อ หาสาระ หรือ
เพื่อเรียนรู้ที่จะสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นัน้ ผู้เรียน และสอคล้องกับ
2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษาได้ โดยภาพรวมการประเมิ นแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มอยู่ในระดับมาก เนื่องจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ร่วมกันสร้างขึ้นมานั้น นักศึกษาสามารถสร้างได้ตรงตามมาตรฐานหรือสอดคล้องกับ สสวท .
(2559) ได้ กาหนดไว้ โดยมีหั วข้อดังนี้ แผนการจั ดการเรียนรู้มีองค์ ประกอบสาคัญ ครบถ้วน มีมาตรฐาน ตัวชี้วั ด
มีความเหมาะสมสัดส่วนเวลาเรียนมีความเหมาะสม มีสารสาระสาคัญความคิดรวบยอดของเนื้อหา มีความถูกต้อง
และชั ด เจน มี ส าระส าคั ญ สอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละเนื้ อ หา ,มี ส าระการเรี ย นรู้ มี ก ารบู รณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร มีจุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมสาระการเรียนรู้ มีใช้วิธีการ
สอนที่เหมาะสมในการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีการเชื่อมโยงกับ สถานการณ์/ปัญหา ในชีวติ ประจาวัน
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สามารถส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ยนสร้า งองค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเอง สามารถส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่ านกระบวนการออกแบบเชิงวิศ วกรรม มีการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีลาดับของกิจกรรมที่
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง มีส่ือและแหล่ง
เรียนรู้มคี วามหลากหลายและน่าเชื่อถือ มีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีการวัดผล
ประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม
3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คือ ในกิจกรรมการการจัดการเรียนแบบสะเต็มนี้ นักศึกษาจะได้ร่วมกันทากิจกรรมเป็นกลุ่ม ได้ร่วมกันศึกษาปัญหา
หาแนวทางการแก้ปัญหา ทาให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการทางานหรือแก้ปัญหาตามความสนใจ เมื่อทากิจกรรมแล้วถ้า
ไม่ประสบผลสาเร็จ นักศึกษาจะรวมกันหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบนี้ส่งผลให้นักศึ กษาเกิดการ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจและสนใจที่อยากได้จะได้เรียนและอาจจะทาให้นักศึกษาสามารถนาไปจัดกิจกรรมการ
เรียนเบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนในช่วงของการออกฝึกประสบการณ์สอนซึ่งสอดคล้องกับ วรรณธนะ ปัตชา (2559)
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนัสรินทร์
บือซา (2558) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีมคี วามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถนาเนื้อหาความรู้ไปใช้แก้ปัญ หาในชีวิตจริง ดั งนั้นผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อม
ความรู้พื้นฐานในแต่ละสาขาวิชา หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และทบทวนความรู้วชิ าต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่จาเป็น
และเพียงพอสาหรับบูรณาการในการแก้ปัญหา
2) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา
ดังนัน้ ผู้สอนควรเตรียมคาถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2) ควรติดตามการนากิจกรรมการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
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การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่ มีต่อความสามารถในการอ่ านตี ความและการคิด
วิเคราะห์ ของนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิ บู ล
สงคราม
A study on effects of using the REAP strategy for Thai language instruction on
interpretative reading and analytical thinking of the undergraduate students
in Thai language program, Pibulsongkram Rajabhat University
ขวัญชนก นัยจรัญ1*
Khwanchanok Naijarun1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ก่อนและ
หลังการทดลอง ดาเนินการวิจัยโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
ชัน้ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 55 คน เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย
คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านตีความและคิดวิเคราะห์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้จานวน 8 แผน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี มีความสามารถในการอ่านตีความสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และ 2) นักศึกษาที่เรียนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
คาสาคัญ: กลวิธีอาร์ อี เอ พี, การอ่านตีความ, การคิดวิเคราะห์

Abstract
The purpose of this research was to compare the students’ interpretative reading and analytical thinking abilities
before and after using the REAP strategy for Thai Language instruction. The purposive sample participating in the
research consisted of 55 third-year undergraduate students in Thai Language Program, Pibulsongkram Rajabhat
University, in second semester of the academic year 2015. The research instrument was the Interpretative Reading and
Analytical Thinking test. The experiment was conducted after the instruction of 8 lesson plans. The collected data were
analyzed by using arithmetic means, standard deviation, and t-test.
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The research findings were as follows: the first one, the students learning by the REAP strategy obtained higher
interpretative reading ability than they had had before, which the significant difference was at 0.05. And, the last one,
the students learning by the REAP strategy had higher analytical thinking ability than before at 0.05 level of significance.
Keywords: REAP Strategy, Interpretative Reading, Analytical Thinking

บทนา
โลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่อานวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสาคัญยิ่งในการดาเนิน
ชี วิต มนุ ษ ย์ เพราะอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น เทคโนโลยี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว การติ ด ต่ อ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตทาให้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวาง รวดเร็ว ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการส่งข้อมูลกันทางอินเทอร์เน็ตอย่าง
แพร่หลาย และมีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนโดยใช้อินเทอร์เน็ต ทาให้ข้อมูลที่ส่งในอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร เช่น ข้อมูลเชิงการวิพากษ์วิจารณ์บุคคล ข้อมูลประกอบการโฆษณาสินค้า ข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับข้อมูลที่ต้องมีทักษะการรับสารและใช้
วิจารณญาณในการรับข้อมูลอย่างรู้ทันเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และทักษะที่สาคัญที่ผู้รับข้อมูลต้องใช้ใน
การพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล คือ ทักษะการตีความสารและทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดที่สาคัญอันจะสู่การคิดระดับสูงขึ้นไป ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่มุ่ง
จาแนกข้อมูล พิจารณาไตร่ตรองส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อมูล และตัดสินข้อมูลอย่างมีเหตุผล ดังนัน้ การคิดวิเคราะห์จึง
เป็นทักษะที่ส าคัญในการรับสาร ดังที่เพียรศิลป์ ปินชัย [1] กล่าวถึงความสาคัญของการคิดวิเคราะห์ ว่า เป็นเสมือน
จุดเริ่มต้นของการคิ ดทั้ งปวง การคิ ดเชิงวิเคราะห์ ท าให้ เกิ ดมุ มมองอย่างถี่ ถ้ วนในการจ าแนก ตี ความ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ในองค์ประกอบของสิ่งที่ศึกษาหรือหาคาอธิบาย ซึ่งหากสามารถแยกองค์ประกอบของสถานการณ์นั้นได้
อย่างเป็นระบบแล้วจะนาไปสู่ การพิสูจน์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นด้วยกระบวนการคิดแบบอื่น ๆ ทั้งเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ เชิงเปรียบเทียบ จากนั้นจะนาไปสู่การมองสถานการณ์หรือปัญหาที่ชัดเจนในการคิดเชิงมโนทัศน์ ทาให้
เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีระบบในการคิดเชิงกลยุทธ์ มีการวางแผนที่ดีในการคิดเชิงบูรณาการ และมองการณ์ไกลในการ
คิดเชิงกระบวนทัศน์ นาไปสู่การปรับแต่งหรือประยุกต์ใช้ได้ในที่สุด และศิวกานท์ ปทุมสูติ [2] กล่าวถึงความสาคัญของ
การคิดวิเคราะห์ว่า การคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเสริมให้เกิดเป็นทักษะหนึ่งของชีวติ เพื่อคนเราจะได้ใช้ชีวติ อย่างมี
ความเข้าใจและเข้าถึงวิถีแห่งคุณค่า ทั้งสามารถป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่า
การคิดวิเคราะห์ มีความสาคัญในฐานะของทักษะหนึ่งในชีวิตที่มนุษย์ควรมีแต่จากการศึกษาพบว่าการคิดวิเคราะห์ยัง
เป็นทักษะที่ขาดแคลนในสังคม [3] จนกระทั่งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24(2) ต้องบัญญั ติ
บังคับ ว่าการจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการอ่านเนื่องจากการอ่านเป็นทักษะในการรับสารที่ใช้ในการรับสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจะคิดวิเคราะห์ให้
มีประสิทธิภาพจะต้องมีพ้ืนฐานมาจากการอ่านที่มีประสิทธิภาพด้วย
การอ่านตีความเป็นทักษะการอ่านเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของคา ประโยคหรือตัวบท ซึ่งอาจประกอบ
ไปด้วยความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย รวมถึงตีความเจตนาที่แท้จริงของผู้เขียนใน การส่งสาร เพื่อให้รู้เท่าทัน
ข้อมูล ดังที่ Burmeister [4] กล่าวถึงทักษะการอ่านตีความว่า คือ ความสามารถในการเข้าใจแนวคิดที่ผู้เขียนไม่ได้ส่ือ
ความในบทอ่านโดยตรง เช่น การคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบทอ่าน หรือการหาใจความหลักที่ผู้เขียนต้องการ
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สื่อสารกับผู้อ่าน เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Smith [5] ที่ได้อธิบายลักษณะของการอ่านตีความ (interpretation) ว่า
เป็นการเข้าใจความหมายที่ไม่ปรากฏตรงตามตัวอักษร แต่ผู้อ่านต้องพยายามอ่านและตีความหมายที่แฝงอยู่ที่เรียกว่า
การอ่านตีความ ซึ่งเป็นการอ่านระหว่างบรรทัด (reading between the lines) และอ่านเกินไปกว่าบรรทัด (reading beyond
the lines) เช่น การจัดหมวดหมู่ (classifying) การสรุปความ (summarizing) การอ้างอิง (inferring) การเปรียบเทียบความ
ต่างและความเหมือน การสรุปส่ วนส าคั ญ (comparing) การแก้ ปั ญ หา (problem solving) จะเห็ นได้ ว่าทั กษะการอ่าน
ตี ความเป็ นทั กษะที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บการคิ ดวิเคราะห์ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อให้ ผู้ อ่ านเข้ าถึ งข้ อมู ลที่ แท้ จริ งโดยผ่ าน
กระบวนการตีความ สอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับคิดได้อย่างมีระบบ เข้ าถึงเหตุผลที่แท้จริง
โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนัน้ การอ่านตีความจึงมีความสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์
ผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้ ส อนรายวิ ชาด้ านการอ่ าน คื อ รายวิ ชาพั ฒ นาการอ่ าน และรายวิ ชาการอ่ านตี ค วาม
ในระดับอุดมศึกษา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะในการอ่านตีความน้อย เช่น
เมื่ออ่านบทอ่านนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถค้นหาความหมายที่แท้จริงของคาในบทอ่านได้ อีกปัญหาหนึ่งที่พบมาก
คือ เมื่ออ่านบทอ่านนักศึกษายังไม่สามารถบอกเจตนาที่แท้จริงของผู้เขียนได้ ผู้วจิ ัยจึงได้ศึกษาและพบว่าปัญหาเหล่านี้อยู่
ในระดับขั้นการอ่านตีความ [6] ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาลดลง และเป็น
ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ผู้วิจัยจึงค้นหากลวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความควบคู่ไปกับทักษะการ
คิดวิเคราะห์ กระทั่งพบว่ากลวิธีการอ่านแบบอาร์ อี เอ พี ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการอ่านและการ
คิดวิเคราะห์ มีลาดับขั้นตอนในการสอนชัดเจน คือ ขั้นที่ 1 Read อ่านตัวบท ขั้นที่ 2 Encode การใช้ภาษาหรือรูปแบบ
เฉพาะตัวถ่ายทอดผลการอ่านของตนเอง ขั้นที่ 3 Annotate การเขียนนาเสนอผลการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ และขั้นที่ 4
Ponder คิ ดพิ จารณาผลการอ่าน ในขั้ นตอนที่ 3 เป็ นการเขี ยนเรียบเรี ยงผลการอ่านในลั กษณะต่ าง ๆ ที่ ต้ องอาศั ย
กระบวนการคิดวิเคราะห์ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน อีกทั้งยังมีผลการวิจัยของกมลพัทธ์ โพธิ์ทอง [7] กล่าวถึงกลวิธีอาร์
อี เอ พี ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพั ฒนาทางด้านการอ่าน การคิด และการเขียน ควบคู่กันไป โดยเน้นให้
นักเรียนได้คิดและเขียนจากสิ่งที่ได้อ่าน ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ในขั้นสูงสาหรับการอ่าน การคิด และการเขียนด้วย
ผู้วจิ ัยจึงเลือกกลวิธีอาร์ อี เอ พี เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความและทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยปรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
จากผลการวิจัยของ กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง [8] ได้ทาวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดย
ใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย
กลวิธีอาร์ อี เอ พี มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณและการเขียนเรียงความสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
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เพียรศิลป์ ปินชัย [9] ได้ทาวิจัยเรื่องการใช้กลวิธีการอ่านแบบอาร์ อี เอ พี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความ และทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน
จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วจิ ัยจึงตัง้ สมมติฐานว่า
1. กลวิธีการอ่านอาร์อเี อพี ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาให้สูงขึน้ ได้
2. กลวิธีการอ่านอาร์อเี อพี ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาให้สูงขึน้ ได้

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กลวิธี REAP

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และการ
อ่านตีความของ
นักศึกษาปริญญาตรี

R (read)
E (Encode)
A (Annotate)
P (Ponder)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) มีขั้นตอนและการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษา
ตารา เอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และ
การอ่านตีความ ดังนี้
1.1.1 ศึก ษาค าอธิ บ ายรายวิชาการอ่ านตีค วาม (มส.ภท.322) เพื่ อ เป็ น แนวทางในการก าหนด
จุ ด ประสงค์ เชิงพฤติก รรม เวลาที่ ใช้ท ดลอง การสร้ างแผนการจั ด การเรีย นรู้ และการประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ให้
สอดคล้องกันนาข้อมูลการวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชามาจัดทาเป็นรายละเอียดใน มคอ.3
1.1.2 ศึกษาเอกสาร ตารา เกี่ยวกับหลักและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความ
2. การออกแบบการวิจัย
งานวิจั ยเรื่องนี้ เป็ นการวิ จั ยแบบกึ่ งทดลอง (quasi-experimental design) แบบ Single Group Pretest –
Posttest Design โดยมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน การออกแบบการวิจัยแสดงในตาราง
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ตารางที่ 1 การออกแบบงานวิจัย
กลุ่ม
การวัดก่อนการทดลอง
ตัวแปรจัดกระทา
การวัดหลังการทดลอง
E
A1
X
A2
E
แทน กลุ่มทดลอง
X
แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี
A1
แทน การวัดผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความก่อน
การทดลอง
A2
แทน การวัดผลความสามารถในการการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความหลัง
การทดลอง
3. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.1 การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558
3.2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยฉบับนี้ใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การอ่านตีความ รหัสวิชา มส.ภท.322 ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 55 คน
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อี เอ พี จานวน 8 แผน มี
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ดังนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาคาอธิบายรายวิชา เอกสาร ตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนเพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
1.2 ผู้วิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ จานวน 8 แผน ตามเนื้อหารายวิชา ในคาอธิบาย
รายวิชา แต่ละแผนใช้เวลาสอน 3 คาบ (180 นาที) โดยสอนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ รวม 8 สัปดาห์
1.3 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมทางด้านเนื้อหา ระยะเวลา และวิธีการสอน
1.4 ผู้วิจัยดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.5 นาแผนการสอนดังกล่าวจานวน 1 แผนไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
ภาษาไทยที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาผลที่
ได้มาปรับปรุง ดังนี้ คือ เพิ่มกิจกรรมการอ่านให้เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด คือ 180 นาที
1.6 ผู้วิจัยดาเนินการสอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน จากนั้นบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบ เพื่อนามาอภิปรายผลการวิจัย
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความเป็น
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2.1 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ แบ่งเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์จานวน
30 ข้อ (ข้อ 1-30) และความสามารถในการอ่านตีความ จานวน 30 ข้อ (ข้อ 31-60)
2.2 ผู้วิจัยนาข้อสอบชุดดังกล่าวไปให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม ผลการตรวจสอบ
ผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ใช้บทอ่านที่มีความยากเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และในข้อที่มีคาปฏิเสธ
ให้ขดี เส้นใต้ หรือทาตัวหนา คาที่แสดงความปฏิเสธนัน้ ด้วย
2.3 ผู้วจิ ัยดาเนินการปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 ผู้วิจัยนาข้อสอบชุดดังกล่าวไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง
คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.5 นาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความ ฉบับที่ผ่านการทดลองใช้ใน ข้อ 2.4
มาตรวจให้คะแนนโดยให้ 1 คะแนนสาหรับข้อที่ตอบถูก และ 0 คะแนน ในข้อที่ตอบผิด หรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า
1 ตัวเลือก แล้วคานวณค่าความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson)
ค่าระดับความยากง่าย (degree of difficulty) และค่าอานาจจาแนก (power of discrimination) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อสอบ EVANA 4.1 [10] แล้วพิจารณาคัดเลือกแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความข้อที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ มีค่าความเที่ยง ตั้งแต่ .60 ขึน้ ไป ค่าความยากง่าย ระหว่าง .20 - .80 และค่าอานาจจาแนก
ตัง้ แต่ .20 ขึ้นไป [11]
2.6 นาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง
5. การดาเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1) ผู้วิจัยทาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการอ่านตีความ จานวน 60 ข้อ จาแนกเป็นการคิดวิเคราะห์จานวน 30 ข้อ และการอ่านตีความ จานวน
30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 1.30 ชั่วโมง
2) ผู้วิจัยดาเนิ นการวิจัยโดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ การดาเนินการเรียนการสอน การประเมินผล
ระยะเวลาที่ทดลองสอนและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอน โดยสอนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และการอ่าน
ตีความ การค้นคว้าข้อมูล เพื่อเป็นทักษะประกอบการเรียนรู้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อี เอ พี
3) ผู้วิจัยเป็น ผู้สอนนักศึกษาตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจานวน 8 แผน สัปดาห์ล ะ 1 แผน
แผนละ 3 คาบ รวมเวลาในการสอนทั้งหมด 24 คาบ ใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ รวมเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์
4) เมื่อสอนครบตามกาหนดการสอนแล้ว ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการอ่านตีความ (แบบสอบคู่ขนาน) ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ จานวน 60 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 1.30 ชั่วโมง
5) ตรวจให้คะแนน โดยให้ 1 คะแนนสาหรับข้อที่ตอบถูก และ 0 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบผิดหรือไม่
ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก
6) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ วิจั ย น าคะแนนของนั ก ศึ ก ษามาวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จ รูป SPSS 11.5 for windows คื อ
ค านวณหาค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (xˉ ) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์
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อี เอ พี แล้วนามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความ ก่อนและหลังการทดลอง
โดยทดสอบค่าที (t - test dependent)

ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความของนักศึกษาที่เรียนด้วยกลวิธี
อาร์ อี เอ พี หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) และอัตราส่วนวิกฤต (t-test) ของคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์กอ่ นและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี
กลุ่มทดลอง

n

คะแนนเต็ม

ค่ามัชฌิมเลข
คณิต (xˉ )

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
* p < .05

55
55

30
30

11.49
17.67

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (s)

อัตราส่วน
วิกฤต
(t-test)

sig.

3.042
3.145

15.637

.000*

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า หลังการทดลองนักศึกษาที่เรียนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
ของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนการทดลอง เท่ากับ 11.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.042 หลังการ
ทดลอง นักศึก ษามีค่ ามัชฌิ มเลขคณิ ตของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เท่ ากับ 17.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ า กั บ 3.145 เมื่ อ ค านวณค่ าอั ต ราส่ วนวิก ฤต (t - test) ของผลต่า งระหว่างค่ า มั ชฌิ ม เลขคณิ ต ของ
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ (xˉ ) ก่อนและหลังการทดลอง ได้เท่ากับ 15.637 ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง
(df = 37) ที่ระดับความมีนัยสาคัญที่ .05 (t = 1.658) จึงสรุปได้วา่ นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธี อาร์ อี เอ พี
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 แสดงค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) และอัตราส่วนวิกฤต (t-test) ของคะแนน
ความสามารถในการอ่านตีความก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี
กลุ่มทดลอง

n

คะแนนเต็ม

ค่ามัชฌิมเลข
คณิต (xˉ )

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
* p < .05

55
55

30
30

11.71
17.53

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (s)

อัตราส่วน
วิกฤต
(t-test)

sig.

2.929
3.219

15.970

.000*

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า หลังการทดลองนักศึกษาที่เรียนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
ของความสามารถในการอ่านตีความ ก่อนการทดลอง เท่ากับ 11.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.929 หลังการ
ทดลอง นักศึกษามีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการตีความ เท่ากับ 17.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.219 เมื่อคานวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของผลต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิตของความสามารถใน
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การอ่านตีความ (xˉ ) ก่อนและหลังการทดลอง ได้เท่ากับ 15.970 ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง (df = 37) ที่ระดับความ
มีนัยสาคัญที่ .05 (t = 1.658) จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธี อาร์ อี เอ พี มีค วามสามารถในการ
อ่านตีความสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า
1) ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากข้อสรุปสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ด้านความสามารถในการอ่านตีความ
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พิบูลสงคราม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลพัทธ์ โพธิ์ทอง [12] ได้ทาวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดย
ใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย
กลวิธีอาร์ อี เอ พี มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณและการเขียนเรียงความสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนีผ้ ลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) ขั้นตอนของกลวิธีอาร์ อี เอ พี แต่ละขั้นตอนเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 4
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 R (Read) ผู้เรียนอ่านบทอ่านคร่าว ๆ และจับใจความสาคัญ ขั้นที่ 2 E (Encode) ผู้เรียนหาใจความ
ส าคั ญ และสรุ ปความโดยใช้ค าพู ดของตนเอง ในการแสดงวิเคราะห์ ตี ความและประเมินคุ ณ ค่ าบทอ่ าน ขั้ นที่ 3 A
(Annotate) ผู้เรียนนาเสนอผลการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสรุปความ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปรายกลุ่ม โดย
เชื่อมโยงแนวคิดของผู้แต่งกับความคิดของตนเอง ขั้นที่ 4 P (Ponder) ผู้เรียนคิดขยายความผลการอ่าน โดยการอภิปราย
ขยายความ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบทอ่านสู่สภาพสังคม/เหตุการณ์/การเมือง เป็นต้น และนาเสนอในรูปแบบการเขียน จะเห็น
ว่าขั้นที่ 1 และ 2 เป็นการฝึกทักษะการอ่านตัง้ แต่ระดับเบื้องต้น คือ การอ่าน จับใจความสาคัญ ไปจนถึงระดับสูง คือ การ
อ่านวิเคราะห์ ตีความ โดยในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะเป็นผู้จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดตาม
เนื้อหา และขยายความ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและ
ความเป็นจริง ดังนั้นผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจ ได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ไปจนถึงการอ่านวิเคราะห์และ
ตีความ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการตีความของนักศึกษา
(2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อา่ น
และคิดตาม ส่งผลให้ทาความเข้าใจเรื่อง เชื่อมโยงเหตุการณ์ ในบทประพันธ์กับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ ในสังคมได้อย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผล โดยผ่านการอ่าน คิด และเขียน ซึ่งกระบวนการนี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้ตีความ บทอ่านด้วยตนเอง
แสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย และถ่ายทอดความคิดของตน/กลุ่มเสนอต่อกลุ่มใหญ่ (หน้าชั้นเรียน) ดังนั้นนักศึกษาจึงเกิด
การเรียนรู้ควบคู่ ไปกับการยอมรับความคิดเห็ นของผู้อ่ืนที่แตกต่างจากความคิดเห็นตนได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกั บ
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ผลงานวิจัยของกมลพัทธ์ โพธิ์ทอง [13] ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
จะเน้นใน 2 ขั้นแรก คือ ผู้เรียนได้ฝึกอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย ฝึกจับใจความสาคัญ และบันทึกข้อมูล
การอ่านเบื้องต้น โดยใช้ภาษาหรือรูปแบบของตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อตอบคาถามและฝึกวิเคราะห์บทอ่านอย่าง
เป็นระบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเพื่อน เพื่อช่วยขยายความเข้าใจในการอ่านให้กว้างขึน้
2) ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
(1) ขั้นตอนของกลวิธีอาร์ อี เอ พี แต่ละขั้นตอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในลักษณะต่าง ๆ
เช่น การวิเคราะห์บทความอ่าน การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ การเชื่อมโยงความรู้/องค์ความรู้
จากสิ่งที่อ่านมาถ่ายทอดในลักษณะต่างๆ เช่น การสรุป ความเขียน การเล่า การวิพากษ์วิจารณ์ ตามขั้นตอนของกลวิธี
อาร์ อี เอ พี คื อ ขั้นที่ 1 R (Read) ผู้ เรียนอ่านบทอ่านคร่าว ๆ และจั บใจความส าคั ญ ขั้นที่ 2 E (Encode) ผู้ เรี ยนหา
ใจความสาคัญ และสรุปความโดยใช้คาพูดของตนเอง ในการแสดงวิเคราะห์ ตีความและประเมินคุณค่าบทอ่าน ขั้นที่ 3
A (Annotate) ผู้เรียนนาเสนอผลการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสรุปความ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปรายกลุ่ม
โดยเชื่อมโยงแนวคิ ดของผู้ แต่งกับความคิ ดของตนเอง ขั้นที่ 4 P (Ponder) ผู้ เรียนคิดขยายความผลการอ่าน โดยการ
อภิปราย ขยายความ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบทอ่านสู่สภาพสังคม/เหตุการณ์/การเมือง เป็นต้น และนาเสนอในรูปแบบการ
เขียน จะเห็นว่าแต่ละขั้นตอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของสุวิทย์ มูลคา [14] ที่กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์
ที่ มี 3 ลั กษณะ คื อ การวิเคราะห์ ส่ วนประกอบเป็ นการหาส่ วนประกอบที่ ส าคั ญ ของเรื่องราวต่ าง ๆ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์คือการระบุความสัมพันธ์ของความคิดกับเหตุผล และการวิเคราะห์หลักการเป็นการหาความสัมพันธ์ ของ
ความส าคั ญ ว่ าอยู่ ในหลั กการใด การคิ ดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการถ่ ายทอดความรู้ การแสดงความคิ ดเห็ น
วิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึน้ ระหว่างการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
(2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้คิด เพื่อทาความเข้าใจเรื่อง เชื่อมโยงเหตุการณ์ในบทประพันธ์กับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และมีเหตุผล โดยผ่านการอ่าน คิด และเขียน ซึ่งกระบวนการนี้ผู้สอนจะใช้กิจกรรมและกระบวนการกลุ่มเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดคนเดียว คิดเป็นกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ เปิดโอกาสและให้ความสาคัญ กับการแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่มย่อย และถ่ายทอดความคิดของตน/กลุ่มเสนอต่อกลุ่มใหญ่ (หน้าชั้นเรียน) ดังนั้นนักศึกษาจึงเกิดการ
เรียนรู้ควบคู่ไปกับการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างจากความคิดเห็นตนได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพียรศิลป์ ปินชัย [15] ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการอ่านและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนัก เรียนหลังการใช้กลวิ ธีการอ่านแบบ REAP
เพิ่มขึ้น และทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP เพิ่มขึ้น
จากผลการวิจัยสามารถกล่าวได้ว่าการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เ อ พี ทั้ง 4 ขั้น ทาให้นักศึกษามีความรู้ใน
ด้านเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่ รู้ใฝ่เรียน และมีทักษะในการอ่านที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทักษะ
การอ่านตีความ ซึ่งจะช่วยพัฒ นาให้นักศึกษารู้จักคิ ดหาเหตุผลวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และนอกจากนี้ยังทาให้
นักศึกษารู้จักการยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะให้นักศึกษาเป็นผู้มี ความสามารถใน
การเรียนรู้ และมีเครื่องมือเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย เห็นได้จากการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแบบวัด
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ความสามารถในการอ่ า นตี ค วามและการคิ ด วิ เคราะห์ ซึ่ ง จากผลการวิจั ย ครั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาสามารถท าแบบวั ด
ความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
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การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมด้วยงานบริการวิชาการ
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา
Learning potential's development of architectural student by academics
service and active learning process
ภูวเดช วงศ์โสม1* กิตติพงศ์ รื่นวงศ์1 และ พันธ์ศักดิ์ ภักดี1
Phoowadech Wongsom1*, Kittipong Reunwong1 and Punsak Pakdee1
บทคัดย่อ
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา ผ่าน
งานบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรม สามารถช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาก
การสถานการณ์การประกอบวิชาชีพเสมือน โดยกาหนดกระบวนการเรียนรู้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 2) ขั้นตอนการประกวดแบบออกแบบรูปรายการก่อสร้าง รายการประมาณราคาและวัสดุ และ 3)
ขั้นตอนการก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการสร้างแนวทางการประเมินกระบวนการในแต่ละขั้นตอน พบว่า 1) กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือทากับการทางานภายใต้สถานการณ์การประกอบวิชาชีพเสมือน สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมให้ดีมากยิ่งขึ้น 2) ผู้สอนจาเป็นต้องปรับทัศนคติของตนเองให้กลายเป็นผู้อานวย
ความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ และเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา จะมีส่วนช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้, นักศึกษาสถาปัตยกรรม, การเรียนรู้ดว้ ยการลงมือทา

Abstract
Learning potential's development of architectural students by active learning process with architectural
academics service that can help create a learning atmosphere based on the experience gained from the virtual
professional situation. The learning process is defined as 3 steps: 1) The field collection process. 2) Process of
competition design, cost estimation and materials. 3) Construction process, Along with the process of evaluating
each process, it was found that: 1) The process of learning by taking action under a virtual professional situation
can help the learning potential of architectural students is much better. 2 ) Instructors need to adjust their
attitudes to become facilitators for learning. And it is with the students. It will help to improve the learning
atmosphere of class is much better.
Keywords: Learning potential's development, Architectural student, Active learning
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บทนา
การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ความมุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษา
ไปมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สถาบันการศึกษาในแต่ละแห่ง จึงให้ความสาคัญกับ
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต ในขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้นั้น สถาบันการศึกษาจะต้องมีการสร้างกระบวนการที่สามารถ
กาหนดจุดมุง่ หมายให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการหาข้อมูลหรือทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นข้ออ้างอิง จนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้ใน 2 ด้านได้แก่ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูรและคณะ, 2553)
1. การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสัมพันธ์ (Associative Process)
2. การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process)
สิ่งสาคัญที่จะสร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับผู้สอนที่จะต้องสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นกับการเรียนการสอน ผู้สอนที่มีความคุ้นชินกับกระบวนการสอนแบบให้ตนเองเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้
เรียนกว่าการเรียนการสอนแบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ที่ผู้สอนทาหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ตนเองถือครองและมีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนมีหน้าที่จดบันทึกเพื่อนาไปใช้ในการทดสอบ ไม่สามารถสร้างให้ผุ้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการสัมพันธ์และกระบวนการทางปัญญาได้ เนื่องจากการเรียนรู้ดังกล่าว มีข้อจากัดด้าน
การสร้างประสบการตรงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (ผศ.ดร.วิชาญ คงธรรม, 2559)
การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมนั้นมีความจาเป็นต้องสร้างให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในการประกอบ
วิชาชีพจากประสบการณ์ตรงควบคู่ไปกับองค์ความรู้ดา้ นทฤษฎี ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิด
ขึน้ กับนักศึกษา ที่สามารถสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน โดยกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือทา (Active Learning) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ส่วนตัว
จะสามารถสร้างให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
ภายใต้พันธกิจหลักของการเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้สอนควรต้องมีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจหลัก
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสอนของตนเองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปในคราวเดียวกัน
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนั กศึกษาสถาปัตยกรรมด้วยงานบริการวิชาการและกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการลงมือทา เป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการของผู้เขียน เพื่อต้องการ
หาแนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรม หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมและประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน
2. เพื่ อ บู ร ณาการงานวิ จั ย งานบริ ก ารวิ ช าการและการเรี ย นการสอนสถาปั ต ยกรรมของหลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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กรอบแนวคิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning Process)
การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะต้ อ งท าให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ องค์ ค วามรู้ แ ละ ผู้ ส อนมี ค วาม
จาเป็นต้องสร้างกระบวนการให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านต่าง ๆ ได้แก่ มีความรอบรู้ด้านเนื้อหา มีทักษะในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหา มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีและเกิดทักษะในการนาไปปรับใช้ในชีวิต ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียน
การสอนแบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ที่ผู้สอนจะทาหน้าที่ในการให้ความรู้ตามองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของตนเองสู่ผู้เรียน ผ่านการบรรยาย (Lecture) และให้ตัวอย่างประกอบการบรรยาย (PARNWARD, 2014)
ดังนัน้ ผู้สอนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคต
โดยการมุ่ งความส าคั ญ ไปที่ ผู้ เรีย นเพื่ อ สร้า งให้ เกิ ด ประโยชน์สู งสุ ด กั บ การสร้ างทั ก ษะในการคิ ด วิเคราะห์ ด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning) คือ การเรียนรู้ที่ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ ความสนใจ
ความกระตือรือร้นและการสีส่วนร่วมของผู้เรียน มุง่ เน้นความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในตัวผู้เรียนมากขึ้น
(ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557) โดยมีลักษณะของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัตกิ ารมากกว่าการสอนแบบบรรยาย
2. การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์และการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วม
3. การเรียนรู้ที่มีอิสระในการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
4. การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้จริง
5. กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งรายบุคคล แบบคู่ จับกลุ่มย่อยหรือแบบโครงการ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
หลักการของทฤษฎี Constructionism (ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์, 2544) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
หรือสร้างสิ่งที่มคี วามหมายกับตนเอง ดังนัน้ เครื่องมือที่ใช้ต้องมีลักษณะเอื้อต่อการให้ผู้เรียนนามาสร้างเป็นชิ้นงานได้
สาเร็จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผู้เรียน กล่าวโดยสรุปก็คือ เครื่องมือทุกชนิดที่สามารถทาให้ผู้เรียน
สร้างงานหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้เป็นเครื่องมือที่สอดคล้องตามหลักการทฤษฎี Constructionism ซึ่งมีหลักการ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ข้นึ ด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากอาจารย์และในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนต้องลง
มือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อวัดผลที่ได้จากการสร้างองค์ความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
2. การสร้างที่จับต้องได้ ทาให้ผู้อ่นื สามารถเข้าใจในความหมายและกระบวนการการสร้างองค์ความรู้
ในหลักการของ Constructionism นอกจากจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้กับตัวผู้เรียนแล้ว ยังให้ความสาคัญกับผู้สอนด้วย โดยจะต้องปรับทัศนคติของอาจารย์ผู้สอน จาก Lecturer ที่มี
การสอนตามความถนัด ความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สู่ Facilitator ที่เป็นผู้คอยช่วยสนับสนุนให้คาชีแ้ นะและ
คอยสังเกตพฤติกรรการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นแนวทางที่สามารถพัฒ นาตัวผู้สอนให้เป็นผู้ที่ต้องไม่หยุดนิ่งในความรู้เฉพาะที่
ตนเองสนใจ ถนัดหรือเชี่ยวชาญ สู่การพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ เช่นเดียวกัน
ระบบประสานทางพิกัด (Modular System)
ระบบประสานทางพิกัด คือ ระบบการออกแบบขนาดหรือระยะของวัสดุหรือชิ้นงานที่เรียกว่าพิกัดมูลฐาน
(Basic Modular) ซึ่งเป็นพิกัดสามมิติ (แกน x, y, z) ที่ประกอบไปด้วยขนาดหรือระยะที่เป็นตัวกาหนด ความกว้าง
ความยาว ความหนาหรือความสูงของวัตถุใดๆมากกว่า 1 ชนิดหรือชิ้นมาต่อ ประกอบหรือประสานกัน
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ระบบประสานทางพิกัดสาหรับการก่อสร้าง มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการก่อสร้างอาคารจะต้อง
ประกอบไปด้วยวัสดุก่อสร้างมากว่า 1 ชนิดมาประสานกัน ที่มคี วามแตกต่างด้านขนาด ชนิดวัสดุและขั้นตอนการติดตั้ง
ซึ่งหากไม่มีการควบคุมด้านการออกแบบที่ดีพอ จะยังผลทาให้เมื่ อนามาประสานหรือเชื่อมต่อกันแล้ว จะต้องมีการ
ปรับแต่ง ตัดเพื่อปรับขนาดให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ ดังนั้น การประสานทางพิกัดในงานก่อสร้างอาคาร คือการนา
ระบบการประสานถามพิกัดมาใช้ในงานก่อสร้างโดยใช้ในทุกขั้นตอนของการทางานตั้งแต่การออกแบบ การผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนอาคารการใช้วัสดุก่อสร้างตลอดจนถึงการติดตั้ง จึงช่วยให้งานก่อสร้างมีความสะดวก รวดเร็ว
และประหยัด (มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, 2016)
การออกแบบอาคารที่คานึงถึงระบบประสานทางพิกัดมีหลักการพื้นฐานที่ต้องคานึงถึงดังนี้
ก. การกาหนดขนาด หรือระยะของส่วนประกอบของอาคาร ต้องมีความสัมพันธ์กับทุกๆ ส่วน เช่น ขนาด
ส่วนประกอบของเพื่อนจะต้องสัมพันธ์กับขนาดส่วนประกอบของหลังคาของเพดานและของผนังเป็นต้น
ข. ขนาดหรือระยะของส่วนประกอบ จะต้องเป็นขนาด หรือระยะที่เกิดจากผลคูณของหน่วยพิกัดมูลฐาน
เสมอ และขนาดพิกัดมูลฐานต้องมีขนาดเล็กพอที่จะทาให้เกิดการยืดหยุน่ ในการออกแบบได้
ค. ขนาดของตารางตามพิกัด (Modular Grid) ให้ถอื หน่วยวัดขนาด 10 เซนติเมตร เป็นขนาดเล็กสุด
ง. ขนาดของส่วนประกอบ (Component) ที่กาหนดไว้ในตารางตามพิกัดจะต้องเผื่อระยะรอยต่อไว้แล้ว คือ
ขนาดของส่วนประกอบที่ผลิตจากโรงงานโดยทั่วไป ย่อมมีขนาดเล็กกว่าขนาดมิตติ ามพิกัด
จ. ขนาดหรือระยะของส่วนประกอบในตารางตามพิกัด จะต้องเท่ากับขนาดหรือระยะของส่วนประกอบที่
ผลิตจากโรงงานรวมด้วยเกณฑ์คลาดเคลื่อนที่ยอมให้มี และรวมด้วยรอยต่อเชื่อมระหว่างก้อน
ปัจจัยด้านวัสดุก่อสร้างสาหรับการออกแบบบ้านสาเร็จรูป
การออกแบบบ้านสาเร็จรูปโครงสร้างเหล็ก เป็นการออกแบบภายใต้ข้อจากัดด้านองค์ความรู้ทางด้านวัสดุ
ก่อสร้างและวิธีการก่อสร้าง ที่สถาปนิกที่คานึงถึงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสาหรับการออกแบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการ งบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัจจัยด้านวัสดุก่อสร้างสาหรับการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคารสาเร็จรูปได้ดังนี้ (ภูวเดช วงศ์โสม, 2559)
1. ปัจจัยด้านการออกแบบ
จากตารางที่ 2-1 ที่ ได้ แ บ่ งประเภทของอาคารและวัส ดุ ก่ อ สร้า งที่ เหมาะสมนั้น ทาให้ ส ามารถสรุปแนว
ทางการออกแบบอาคารสาเร็จรูป สามารถแบ่งลักษณะอาคารได้ 2 ลักษณะดังนี้
1.1 การออกแบบโชว์โครงสร้าง ต้องคานึงถึงขนาดของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด และการจัดระยะของเสา
(Span) ในระยะที่สามารถหารด้วยจานวนเต็มเท่ากับ 0.60 ม. จะทาให้การจัดวัสดุโครงสร้างหลักและวัสดุตกแต่งผิว ง่าย
ต่อการจัด Pattern อีกทั้งยังเป็นระยะที่สามารถหารกับขนาดของวัสดุที่มีความแตกต่างกันโดยทาให้เศษเหลือของวัสดุ
สามารถนาไปใช้ต่อในส่วนอื่นของอาคารได้ง่าย การออกแบบในแนวทางดังกล่าวมีข้อดีด้านความสามารถในการกาหนด
ชนิด ขนาด จานวนของวัสดุก่อสร้างได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ช่วยในการลดปัญหาด้านเศษวัสดุเหลือใช้ได้เป็นอย่างดี
แต่มขี ้อด้อยด้านรูปแบบของอาคารที่เป็นลักษณะกล่อง หรือ Grid เป็นตัวกาหนดรูปร่างรูปทรงของตัวอาคาร
1.2 การออกแบบซ่ อ นโครงสร้าง การออกแบบในแนวทางดั งกล่ าวมีข้ อ ดี ด้ านความสามารถในการ
กาหนดชนิด ขนาด จานวนของวัสดุกอ่ สร้างได้ตงั้ แต่ขั้นตอนการออกแบบ ช่วยในการลดปัญหาด้านเศษวัสดุเหลือใช้ได้
เป็นอย่างดี แต่มีข้อด้อยด้านรูปแบบของอาคารที่เป็นลักษณะกล่อง หรือ Grid เป็นตัวกาหนดรูปร่างรูปทรงของตัว
อาคาร
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ปัจจัยหลักที่ควรคานึงถึงในขั้นตอนการออกแบบคือ ขนาดของวัสดุก่อสร้างที่เลือกใช้ในส่วนของโครงสร้าง
และส่วนตกแต่ง ควรมีการออกแบบให้ขนาดต่างๆมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถคานวณปริมาณวัสดุได้ง่ายขึน้
2. ปัจจัยด้านการก่อสร้าง
ปัจจัยที่ควรคานึงถึงในช่วงก่อสร้างประกอบด้วย
2.1 ผู้ ควบคุ มงานก่อ สร้าง ต้อ งเป็น ผู้ที่เข้าใจในระบบการก่อ สร้างแบบอาคารส าเร็จรูป เนื่องจากจะ
สามารถวางแผนการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ช่างฝีมือ ต้องมีความรู้และความเข้าใจในแบบก่อสร้าง ปฏิบัติตามแบบก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และ
ต้องมีความเข้าใจในระบบการก่อสร้างอาคารสาเร็จรูป
2.3 ขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ที่ต้อ งใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ช่วยในการติดตั้ง
ควรมีการสารวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงข้อจากัดในการทางาน ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอสาหรับการกองเก็บวัสดุและ
พื้นที่สาหรับการลาเลียงวัสดุไปติดตั้ง เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อระยะเวลาการทางานโดยรวม

วิธีวิทยาการวิจัย
จากขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2/2558) หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ผ่านการเรียนรู้แบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ในชั้นเรียนวิชา สถ 271 เทคโนโลยี
อาคาร 1 และ สถ 273 เทคโนโลยีอาคาร 2 เป็นตัวแปรต้น) เป็นเครื่องมือในการศึกษา จากการดาเนินการโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชนโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมแสนผญ๋า ภูมปัญญาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ตาบลสันดอน
แก้ว อ.แม่ทะ จังหวัดลาปาง ที่ต้องการออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารโรงอาหารเดิมของโรงเรียน ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนเป็นพื้นที่กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน โดยมีข้อจากัดด้านวัสดุก่อสร้างหลักที่
ได้รับการสนับสนุนจากบ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด มหาชน เป็นวัสดุทดแทนไม้ชนิด Conwood ที่เป็นเศษวัสดุที่เหลือ
จากขั้นตอนการผลิตไม้แผ่นจากโรงงาน โดยหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดของกระบวนการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ณ พื้นที่โครงการ เป็นขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลด้านกายภาพของอาคารเดิม
ลักษณะกายภาพของของพื้นที่ ความต้องการจากส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการ
สร้างแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อนามาสร้างเป็น Architectural Requirement สาหรับการประกวดแบบ
ร่วมกัน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการประกวดแบบออกแบบรูปรายการก่อสร้าง รายการประมาณราคาและวัสดุ
กระบวนการได้ มาซึ่ งแบบสถาปัต ยกรรมในการศึก ษาครั้งนี้ ได้ มาจากการประกวดแบบภายในชั้น เรีย น
ที่บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนร่วมกับรายวิชา สถ 273 เทคโนโลยีอาคาร 2 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านวัสดุ
ก่อสร้างสาหรับการออกแบบบ้านสาเร็จรูป (Design Factor of Material for Finished House Design) (ภูวเดช วงศ์โสม,
2559), โครงการบริการวิชาการชุมรักษ์โลกของหน่วยงานและความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนบ้านสันป่ าเปา
จึ ง ท าให้ ขั้ น ตอนในการคั ด เลื อ กแบบสถาปั ต ยกรรม มาจากคณะท างานหลายฝ่ า ย ทั้ ง อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมและตัวแทนจากชุมชน เพื่อนาแบบสถาปัตยกรรมที่ได้มาพัฒนาเป็นแบบก่อสร้าง รายการประมาณ
ราคาและวัสดุก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกั บการใช้เครื่องมือในการก่อสร้าง
เพื่อวางแผนการปฏิบัตงิ านในพื้นที่โครงการต่อไป

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการนาเสนอผลงาน

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทา Workshop
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการก่อสร้าง
ขั้นตอนในการก่อสร้างตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมโครงการบูรณาการวิชาการแก่ ชุมชน “ชุมชน
รักษ์ โลก” ได้กาหนดระยะเวลาในการก่อสร้างไว้ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประกอบด้วยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการจานวน 3 ท่านและนักศึกษาจานวน 10 คน จึงมีความจาเป็นต้องเตรียมการด้านวัสดุก่อสร้าง
และขั้นตอนในการก่อสร้างอย่างรัดกุม ในขั้นตอนนี้ ผู้เขียนได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้นักศึกษา 1
คน ทาหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่สรุปแบบก่อสร้าง จานวนวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนขั้นตอนในการก่อสร้าง
ทั้งหมด และให้คณาจารย์และนักศึกษาที่เหลือ รับหน้าที่เป็นคนงานก่อสร้าง ที่คอยรับมอบหมายการทางานจาก
ผู้จัดการโครงการ ในการนี้ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ จะทาหน้าที่เป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกสาหรับการเรียนรู้
(Facilitator) ที่คอยให้คาแนะนาและข้อชี้แนะในช่วงเวลาวิกฤตต่าง ๆ ในแต่ละส่วนงาน โดยจะให้นักศึกษาที่ได้รับหน้าที่
ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้นาในการดาเนินการทั้งสิ้น
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการก่อสร้าง (1)

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการก่อสร้าง (2)
การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning) มีการสร้างแนวทางการ
ประเมินกระบวนการในแต่ละขั้นตอน เพื่อประเมินถึงสิ่งที่ผู้เรียนและผู้สอนได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ โดยประกอบไปด้วย
1. การประเมินกระบวนการสร้าง Architectural Requirement เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
การประเมินกระบวนการสร้าง Architectural Requirement ใช้การประเมินจากกาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจาก
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อนามาสร้างเป็น ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและผู้ใช้อาคาร
2. การประเมินกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม รายละเอียดด้วยราคาค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
การประเมินกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดประกอบ ใช้การประเมินจากการพัฒนา
จากแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ที่สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด นามาพัฒนา
เป็ น แบบก่ อ สร้า ง รายการประมาณราคาและรายการวั ส ดุ ที่ มีค วามเป็ น ไปได้ ในการก่ อ สร้า งและเหมาะสมกั บ
งบประมาณ ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้างที่มีจากัด
3. การประเมินกระบวนการช่วงการก่อสร้าง
การประเมินช่วงการก่อสร้าง ใช้การประเมินจากแบบก่อสร้าง รายการประมาณราคา รายการวัสดุและ
กระบวนการก่อสร้างที่ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางมาก่อสร้าง ว่าเมื่อมาปฏิบัติการก่อสร้างจริงแล้ว องค์
ความรู้ที่ได้มาจากการกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) นั้นเพียงพอหรือไม่
สาหรับการปฏิบัติงานก่อสร้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างที่มาจากสาเหตุใดในกระบวนการที่ผ่านมา รวมทั้งการ
ประเมินกระบวนการดาเนินงานที่ได้มอบหมายหน้าที่ตา่ งๆให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในการดาเนินการในครั้งนี้
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4. การประเมินกระบวนการหลังการก่อสร้าง
การประเมินกระบวนการหลังการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนผลที่เกิดขึ้นจากนักศึกษา
การประเมินด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ว่ามีความแตกต่างหรือพัฒนาการที่ดีขึ้น ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้าง
และการดาเนินงานเสมือนจริง ภายใต้เงื่อนไขกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning Process) นั้น
สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมได้หรือไม่ และส่วนที่ 2 ผลที่เกิดขึน้ จากการเรียนการสอนจาก
การปรับทัศนคติด้านการสอนของผู้สอนเป็น อานวยความสะดวกสาหรับการเรียนรู้ (Facilitator) มีส่วนช่วยให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้กับผู้เรียนได้อย่างไร

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่ให้ผู้เรียนดาเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning Process)
ผ่านงานบริการวิชาการ ชุมชนรักษ์โลก ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ตาบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จังหวัดลาปาง มีผล
การศึกษาในแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมและประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ในขั้น ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมู ล ได้ ทาการแบ่ งผู้เรียนออกเป็ น 4 กลุ่ม เพื่อแบ่งสัด ส่วนในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพทั่วไป การวัดขนาดของ
อาคารโรงอาหารเดิม ข้อ มู ล ด้านสั งคม วัฒ นธรรม ศิล ปะตลอดจนวิถี ชีวิต ของชุม ชน เป็ นข้ อมู ล ที่ ได้ มาจากการ
สัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน นักเรียนและครูที่ทาการสอนอยู่ในโรงเรียน การถ่ายภาพ เพื่อนามาวิเคราะห์และสรุป
ร่วมกัน จากขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทาให้สามารถสรุปเป็น Architectural Requirement สาหรับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมได้ ดังนี้
- วัสดุหลักในการออกแบและก่อสร้างอาคารได้แก่ โครงสร้างเหล็กพับเพื่อเสริมโครงสร้างอาคารเดิมให้
แข็งแรงและเพื่อรองรับ วัส ดุ แผ่ น Fiber Cement Conwood เศษเหลือ จากโรงงานอุ ตสาหกรรม ที่ มีความหนา 1”
ความยาวประมาณ 0.40 – 0.60 m.
- จะต้องไม่กระทบกับโครงสร้างเดิมของอาคารและโครงสร้างใหม่จะต้องมีความแข็งแรง เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่นักเรียนต้องเข้ามาประกอบกิจกรรมตลอดเวลา
- ออกแบบตกแต่งกรอบอาคาร (Design Facade) ส่วนด้านหน้าบริเวณด้านหลังของอาคาร
- สีของผลงานใหม่ จะต้องสอดคล้องกับอาคารเดิม
- รูปแบบของอาคาร จะต้องสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
- งบประมาณในการก่อสร้างไม่เกิน 25,000.- บาทถ้วน
- ต้องเป็นเทคนิคในการก่อสร้างที่นักศึกษาสามารถก่อสร้างได้ด้วยตนเองและสามารถติดตั้งได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 7 วัน
เมื่อ สามารถสรุปเป็ น Architectural Requirement ร่วมกันได้แล้ ว จึงน ามาใช้เป็นข้อก าหนดร่วมกันในการ
ประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม โดยใช้เวลาในการออกแบบสถาปัตยกรรมประมาณ 30 วัน โดยกาหนดให้ส่งผลงาน
ในลักษณะของ Plate Presentation ขนาด A1 จานวน 3 แผ่น พร้อมการทาหุ่นจาลองมาตรส่วนไม่น้อยกว่า 1:75 อย่าง
น้อย 1 ชิ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอผลงานต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการประกวดแบบ ออกแบบรูปรายการก่อสร้าง รายการประมาณราคาและวัสดุ
ในขั้นตอนของการพิจารณาการออกแบบสถาปัตยกรรม ได้ตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของผลงานจานวน 4 ชิ้น ของนั กศึกษาอั นประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้ สอนในรายวิชา เทคโนโลยีอ าคาร
จานวน 2 ท่าน อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จานวน 1 ท่าน ตัวแทนผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
จานวน 1 ท่าน และผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันป่าเปา จานวน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน

ภาพที่ 6 การนาเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
จากผลการตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณา เสนอให้รวมข้อดีและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างของแบบ
แต่ละชิ้น เพื่อนามาพัฒนาร่วมกันเป็นแบบสุดท้ายและนาไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้าง พร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
(Work Shop) ให้ความรู้กับนักศึกษาด้านการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กและการติดตัง้ วัสดุ Fiber Cement Conwood
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จนสามารถพัฒนาเป็นผลงานที่สมบูรณ์เพื่อจัดทาเอกสารรายการประมาณราคาและวัสดุก่อสร้าง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง โดยในขั้นตอนดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะไม่เข้าไปให้คาแนะนาใด ๆ
โดยมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้เตรียมรายละเอียดและวางแผนการก่อสร้างด้วยตนเอง

ภาพที่ 7 แบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการก่อสร้าง
ในขั้นตอนการก่อสร้างที่มีเวลาในการดาเนินการให้แล้วเสร็จทั้งสิ้น 6 วันทาการ เริ่มต้นจากการเตรียมสั่ง
วัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่ระบุในรายการวัสดุ ก่อสร้าง เพื่อเตรียมการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ในวันที่ 1 ของการ
ดาเนินการ พบว่า แบบก่อสร้างที่นักศึกษาเป็นผู้จัดเตรียมนั้น ไม่สามารถก่อสร้างได้จริง อีกทั้งวัสดุก่อสร้างที่ระบุใน
รายการวัสดุ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและความแข็งแรง ดังนั้น จึงเริ่มต้นด้วยการวัดขนาด
ต่าง ๆ ในพื้นที่จริงใหม่อีกครั้ง เพื่อคานวณหาจานวนและขนาดของวัสดุที่สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน จนนักศึกษาสามารถคานวณวัสดุที่ใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง
ปัญหาต่อมาที่พบในการดาเนินการคือ เทคนิคในการติดตัง้ ที่ได้วางแผนไว้ ไม่สามารถติดตัง้ เพื่อให้เกิดความ
แข็งแรงได้ จึงได้ทาการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ในการติดตัง้ ในทุกๆชิ้นส่วน จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา ที่ร่วมกันหาแนวทางในการออกแบบรายละเอียดการติดตั้ง รวมทั้งการวางแผนการติดตั้งให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลาที่เหลืออยูไ่ ด้อย่างสมบูรณ์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ให้คาแนะนาในแต่ละกระบวนการ

ภาพที่ 8 การออกแบบ Detail Design สาหรับการติดตัง้ ชิน้ งาน
จากการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสถานการณ์เสมือนจริงในการปฏิบัติวิชาชีพ ที่มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้นักศึกษาจานวน 1 คน หน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่คอยดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน
การทางาน โดยคณาจารย์และนักศึกษาที่เหลือมีหน้าที่เป็นคนงานก่อสร้าง คอนปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ พบว่า
ทาให้บรรยากาศในการดาเนินการมีความราบรื่น เมื่อพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง จะเกิดการสนทนา
แลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในรูปแบบของ Team Work เมื่อนักศึกษาดาเนินการผ่านช่วง 3 วันแรกไปได้ ทาให้แต่
ละคนทราบถึงขั้นตอนในการทางานล่วงหน้า พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงปัญ หาที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ร่วมกัน ซึ่งสามารถทาให้ดาเนินการงานทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
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ภาพที่ 9 การก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภาพที่ 10 ภาพเปรียบเทียบจากการก่อสร้างแล้วเสร็จและแบบสถาปัตยกรรม
จากการออกแบบกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรม ผ่านการเรียนรู้
ด้วยการลงมือทา ทาให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติวชิ าชีพจากการลงมือปฏิบัติจริง ตัง้ แต่ขั้นตอนในการหา
ข้อมูลจนถึงขั้นตอนในการก่อสร้างด้วยตนเอง สามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
และพบว่า กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนไม่ปฏิบัตติ นเองเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนทาหน้าที่เพียง
อานวยความสะดวกและชี้แนะแนวทางนัน้ สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสนิทสนมใกล้ชิด
และไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างผู้สอนและนักศึกษา เป็นส่วนช่วยผลักดันให้นักศึกษาสามารถศักยภาพการเรียนรู้ของของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี
2. ผลจากการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมสู่ชุมชน
โครงการบริการวิชาการแกชุมชนโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมแสนผญ๋า ภูมปัญญาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา
ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เป็นโครงการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอน
มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่ วมกิ จกรรมไปประยุ ก ต์ ใช้ พั ฒ นาด้ านต่ างๆของชุ ม ชน เมื่ อ ด าเนิ น การก่ อ สร้ างปรั บปรุ งอาคารแล้ วเสร็ จ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีกระบวนการติดตามผลงานที่ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คาปรึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ พบว่า โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ตาบลสันดอนแก้ว
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อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ดาเนินการประสานงานถึงแนวทางการใช้เศษวัสดุ Fiber Cement ที่เหลือ ในการพัฒนาพื้นที่โรง
อาคาร ในการปูพ้ืนอาคารโรงอาหารจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งถือว่า โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในครั้งนี้ สามารถ
ส่งผ่านองค์ความรู้จากภาคการศึกษาสู่ชุมชน จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การบริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกประการ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาที่ผู้เขียนได้ประยุกต์การเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning) กับงานบริการวิชาการ
โครงการชุมชนรักษ์โลก ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถ
สรุปผลของการดาเนินงานโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 ผลที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการการพั ฒ นาศัก ยภาพการเรียนรู้ของนั กศึก ษาสถาปั ตยกรรมและ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถสรุปผลที่ได้จากการศึกษาได้ออกเป็น 3 ประเด็น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning)
จากการประยุกต์กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสถาปัตยกรรม สามารถสรุปได้ว่า ผลที่ได้การเรียนรู้แบบผู้สอนแสดงฝ่ ายเดียว (Passive Learning) จากการ
เรียนในรายวิชา สถ 271 เทคโนโลยีอาคาร 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ สถ 273 เทคโนโลยีอาคาร 2 ในภาค
การศึ ก ษาที่ 2/2558 สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ เพี ย งพอส าหรั บ การออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายใต้ โ จทย์
Architectural Requirement ได้ แต่ไม่เพียงพอสาหรับให้นักศึกษามีความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบรูป
รายการก่อสร้าง การจัดทารายการประมาณราคาและวัสดุได้ดีพอ จะเห็นได้จากรายละเอียดที่นักศึกษาได้เป็นผู้
จัดเตรียมก่อนการก่อสร้างอาคารนั้น ไม่สามารถนาใช้ในการก่อสร้างได้จริง เนื่องจากนักศึกษาขาดประสบการณ์ดา้ น
การก่อสร้างจากการลงมือทาด้วยตนเอง จะไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดในการก่อสร้างและติดตั้งชิ้นงานต่างๆที่
ตนเองเป็ น ผู้ อ อกแบบได้ เป็ น อย่ างดี ดั งนั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่า กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ วยการลงมื อ ท า ( Active
Learning) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนั กศึก ษาสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกั บ
ข้อเขีย นของดร.สุพ รรณี ชาญประเสริฐ เรื่อง Active Learning: การจัด การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 และถือ ว่าเป็ น
แนวทางสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 2 ผลการประเมินกระบวนการ
จากผลการประเมินกระบวนการในขัน้ ตอนต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การประเมินกระบวนการสร้าง Architectural Requirement เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
พบว่า นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่จาเป็นสาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและสามารถสรุป
เป็น Architectural Requirement ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้อาคารได้เป็นอย่างดี หมายความว่า นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ในชั้นเรียนในการ
วิเคราะห์เพื่อสร้าง Architectural Requirement ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อาคาร
2. การประเมินกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม รายละเอียดด้านราคาค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
ในขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่มีแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษากลุ่มใด ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ พบว่า นักศึกษาขาดประสบการณ์ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ ใช้อ าคาร ซึ่ งอาจเกิ ด จากประสบการณ์ ในการตีค วาม Architectural Requirement เพื่อ น ามาสร้า งเป็ น การ
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ออกแบบที่เหมาะสม และอาจเกิดจากการขาดการศึกษาหาข้อมูลและการวิเคราะห์การออกแบบอาคารประเภท
เดียวกัน (Case Study) จนนาไปสู่การพัฒนาแบบสุดท้ายร่วมกัน
ในขัน้ ตอนการทารายละเอียดด้านราคาค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ขั้นตอนดังกล่าว ผู้ที่จะสามารถคานวณ
วัสดุก่อสร้างได้นั้น จาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการก่อสร้างจริง เข้าใจในกระบวนการก่อสร้างและเครื่องมือต่างๆ
อย่างถ่ องแท้ ผู้ เรีย นที่เป็ นนั ก ศึก ษาสถาปั ตยกรรมชั้น ปี ที่ 2 นอกจากจะไม่มีประสบการณ์ ด้ านการก่ อสร้างแล้ ว
ประกอบกับการเรียนการสอนแบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ในชั้นเรียน ย่อมไม่เพียงพอสาหรับการ
สร้างรายละเอียดด้านราคาค่าก่อสร้างและวัสดุกอ่ สร้างที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
3. การประเมินกระบวนการช่วงการก่อสร้าง
ในขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ ผู้เขียนได้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบกับนักศึกษาให้มีหน้าที่ค วบคุ มการ
ก่อสร้างด้วยตนเอง เพื่อสร้างสถานการณ์เสมือนจริงของการประกอบวิชาชีพ ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการลงมือทา (Active Learning) ที่ต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการเตรียมวัสดุก่อสร้างตามรายละเอียดด้ านราคาค่า
ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรายละเอียดดังกล่าว จนต้องเริ่มกระบวนทั้งหมด
ใหม่ในพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning) สามารถค่อยๆสร้างการเรียนรู้
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาจากการศึ ก ษาจากความผิ ด พลาดในขั้ น ตอนต่ า งๆของการก่ อ สร้ า ง จนนั ก ศึ ก ษาสามารถเกิ ด
กระบวนการการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในแต่ ล ะขั้ น ตอน เริ่ ม ต้ น จากการลองผิ ด ลองถู ก จากองค์ ค วามรู้ เดิ ม ที่ ได้ จ าก
กระบวนการเรียนรู้แบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ที่มขี ้อจากัดด้านประสบการณ์งานก่อสร้างจริง จน
สามารถเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนในการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเขียนของดร.สุพรรณี
ชาญประเสริฐ เรื่อง Active Learning: การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 3 การประเมินกระบวนการหลังการก่อสร้าง
กระประเมินกระบวนการหลังการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การประเมินด้านผลที่เกิดขึน้ กับผู้เรียน
ว่ามีความแตกต่างหรือพัฒนาการที่ดีขึ้น ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างและการดาเนินงานเสมือนจริง ภายใต้
เงื่อนไขกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning Process) นั้น สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ด้าน
สถาปัตยกรรมได้หรือไม่ และส่วนที่ 2 ผลที่เกิดขึน้ จากการเรียนการสอนจากการปรับทัศนคติด้านการสอนของผู้สอน
เป็น อานวยความสะดวกสาหรับการเรียนรู้ (Facilitator) มีส่วนช่วยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้กับผู้เรียนได้อย่างไร
1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างได้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของข้อจากัดทางด้านวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง วิธีการติดตั้งวัสดุมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน
ตลอดจนถึงระยะเวลาในการก่อสร้างในแต่ละส่วน จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
สถาปัตยกรรม สามารถทาได้โดยการสร้างกระบวนการให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้แบบผู้สอน
แสดงฝ่ ายเดียว (Passive Learning) อย่างถูก ต้องและครบถ้วน ควบคู่ ไปกับการสร้างการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา
(Active Learning Process) เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา
2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้สอน
จากการประเมิน ตนเองในฐานนะอาจารย์ผู้ รับผิ ด ชอบโครงการและอาจารย์ผู้ ส อนในรายวิชา สถ 271
เทคโนโลยีอาคาร 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 และ สถ 273 เทคโนโลยีอาคาร 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 พบว่า การทาหน้าที่
ให้ ความรู้แบบการสอน (Teaching) ที่ ทาหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการให้ ความรู้ต ามความเชี่ยวชาญของตนเองนั้น ไม่
สามารถทาให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความเชี่ยวชาญส่วนตัวจะเป็นเหมือนกรอบ
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ในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา ดังนัน้ จะต้องทาการปรับทัศนคติของตนเองให้กลายเป็นผู้อานวยความสะดวกเพื่อ
การเรียนรู้ (Facilitator) และเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา เพื่อให้สามารถเปิดชั้นความรู้ของตนเองและนักศึกษาไป
พร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับข้อเขียนของ ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์, 2544 เรื่องหลักการของทฤษฎี Constructionism
ส่วนที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมสู่
ชุมชน พบว่า โครงการบริการวิชาการแกชุมชนโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมแสนผญ๋า ภูมปัญญาชุมชน ณ โรงเรียนบ้าน
สันป่าเปา ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เป็นโครงการที่มีการออกแบบกระบวนการสร้างความมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน นักศึกษาและชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่ชุมชน จนชุมชน
สามารถสร้างแนวทางในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับในการพัฒนาด้านกายภาพของตนเอง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
การบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ จนชุมชนสามารถสร้าง
แนวทางการประยุ ก ต์ ใช้อ งค์ ค วามรู้ที่ ได้ รับมาในการพั ฒ นาตนเองได้ นั้น สถาบั น การศึก ษาผู้ ให้ บริ ก ารวิชาการ
จาเป็นต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมระว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนในทุกขั้ นตอน และจาเป็นต้องสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสนิทสนมใกล้ชิดและไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างผู้สอน นักศึกษาและชุมชน จะมี
ส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมและช่วยให้ชุมชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นการศึ ก ษายุ ค ดิ จิ ทั ล ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Learning media needs in digital education of Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon
รุ่งอรุณ พรเจริญ1* อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล1 และเกษมชัย บุญเพ็ญ2
Rungaroon Porncharoen1, Umpaporn Peerawanichkul1 and Kasemchai Boonpen2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุค
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
รายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตจิ าแนกตามเพศ และคณะที่กาลังศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9 คณะ จานวน 380 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและในแต่ละชั้น
ภูมิใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรแปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจะนาไปทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิ ีของเซฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
2. การเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จาแนกตามเพศ พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจาแนกตามเพศ
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
3. การเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ ที่มีลักษณะรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจาแนกตาม
คณะที่กาลังศึกษา พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มลี ักษณะรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจาแนกตามคณะ
ที่กาลังศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความต้องการ, สื่อการเรียนรู้, การศึกษายุคดิจิทัล
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Abstract
The objective of this research was 1 ) to study learning media needs in the digital education of
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon and 2) to compare learning media needs with the subjects
related to the theory and practice by gender and faculty is studying. The sample of this study consisted of 380
and was selected by stratified random sampling. The Questionnaire was a tool for data collection and the
statistics used for data analyses were percentage mean and standard deviation t-test and One-Way ANOVA
was used for pair test whenever statistically significant difference was third.
The results of the study were as follows:
1) Learning media needs in the digital education of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
was high level as a whole.
2 ) A comparative of satisfaction between male and female difference the satisfaction using learning
media needs with the subjects related to the theory and practice viewed nonsignificant differences.
3) A comparative difference of the faculty is studying on satisfaction in using learning media needs with
the subjects related to the theory and practice on was a statistical difference at the .05 level of significance.
Keywords: Needs, Learning media, Digital education \

บทนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีบทบาทสาคัญใน
ชีวิตประจาวันของคนทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความบันเทิง อีกทั้ง
ด้ านกระบวนการจั ด การเรีย นการสอนทั้ งในห้ อ งเรีย นและนอกห้ อ งเรี ย น ท าให้ มีบ ทบาทมากขึ้น เรื่อ ย ๆ ดั งนั้ น
การเรียนรู้ในโลกกว้างจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแนะนาให้นักเรียนได้เห็นทั้งคุณและโทษ ทาอย่างไรจึงปลูกฝังแนวความคิด
หลักการในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละช่ว งวัย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
แท็บเล็ต รวมถึงโซเชียลมีเดียทั้งหลาย เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มี
การนาเทคโนโลยีมาบูรณาการกับเนื้อหาสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในลักษณะดิจิทัล (Mann, M. D., 2011)
การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่นอกจากครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพ
ครูและเนื้อหาสาระวิชาที่สอนแล้วยังจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้แสวงหาความรู้เพื่อ
ช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนเกิดทักษะ ความรู้ สร้างสรรค์ ประสบการณ์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกคน (ทิศนา แขมมณี, 2557) ดังนั้นสื่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น
สื่อบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการล้วนเป็นสื่อกลางที่ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ การ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ได้ง่ายและรวดเร็ว จึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งที่จะนาความต้องการของครูไปสู่นักเรียน เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและที่สาคัญคือ
ครูต้องรู้จักเลือกสรรสื่อการเรียนรู้ทีจ่ ะนาไปใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สื่อการเรียนรู้รูปแบบสมัยใหม่มากมายให้เลือกใช้ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ที่ดีมี
คุณภาพ เช่น สื่อที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ได้ดีเป็นลาดับขั้นตอน เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น
ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสื่อที่มคี ุณภาพ สะดวกไม่ซับซ้อนยุง่ ยากจนเกินไปหรือหากผลิตสื่อการเรียน
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การสอนเองควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน เป็นต้น สาหรับสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทในแวดวงการศึกษาในสังคมยุค
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ น่ า สนใจ เช่ น สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน หรื อ CAI (Computer Assisted Instruction) เป็ น การน า
คอมพิ ว เตอร์ ม าเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เป็ น ลั ก ษณะการน าเสนอที่ มี ทั้ ง ตั ว หนั ง สื อ
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการแสดงผลการเรียนให้
ผู้เรียนทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับ บางครั้งอาจเรียกว่า “บทเรียนสาเร็จรูป”แต่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางแทน
สิ่งพิมพ์หรือสื่อประเภทอื่นอีกทั้งบทเรียนออนไลน์ หรือ E-Leaning จึงเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหา
สาระผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ
(Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนด้วยวีดีโอ
ผ่านออนไลน์ เป็นต้น เป็นการเรียนรู้ดว้ ยตัวเองที่ผู้เรียนอาจเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ เป็นวิธีการ
ที่ผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ได้เช่น เดียวกั บ
การเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของ E-mail, Webboard, Chat หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หรือ E-Book (Electronic Book) เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่ สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์
เป็นสื่อที่สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และที่สาคัญคือ E-Book สามารถปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถทาได้อย่างง่ายดายในสื่อที่เป็นหนังสือหรื อสื่อสิ่งพิมพ์ (ชัยวัฒน์
สุทธิรัตน์, 2555)
ยุคแห่งโลกการสื่อสารที่ไร้พรหมแดนแบบนี้ต้องยอมรับว่า การมีส่ือการเรียนรู้รูปแบบที่ทันสมัยได้เข้ามามี
บทบาทอย่างมากในแวดวงการศึกษา เป็นสื่อมีชีวิตที่สามารถดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ที่จะนาไปสู่การเปิดโลก
การเรี ย นรู้ ที่ ก ว้างไกล อย่า งไรก็ ต าม แม้ส่ือ ในรู ปแบบใหม่เหล่ า นี้จ ะมีป ระโยชน์ที่ จ ะช่วยเติม เต็ ม ความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ตอ่ ผู้เรียน แต่ครูผู้สอนก็ยังคงมีความสาคัญในการชีน้ าแนะทางที่ถูกต้องเหมาะสมและต้อง
เลือกสรรสื่อการเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด (ทิศนา แขมมณี, 2554)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเภทและลักษณะของสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุค
ดิจิทัลตามความต้องการของผู้เรียน เพื่ออาจารย์สามารถนาผลข้อมูลมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
การศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจาแนกตามเพศ และคณะที่กาลังศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
รายวิชาในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ได้แก่
รายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ
ในสื่อแต่ละประเภทในยุคดิจิทลั ได้แก่
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนและ
เทคโนโลยีเว็บและสื่อสังคม

- เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง
- คณะที่กาลังศึกษาอยู่ ได้แก่ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ
คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชั่น

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการสื่อ
การเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิทัลของผู้เรียนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจาแนกตามเพศ และคณะที่กาลังศึกษา จานวน 380 คน ซึ่งทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ ภูมแิ ละในแต่ละชั้นภูมใิ ช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยใช้แบบสอบถาม 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความต้องการสื่อการเรียนรู้ในแต่ละลักษณะรายวิชา และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ซึ่งเมื่อ นา
แบบทดสอบเสนอเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบ
การใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
(index of item-objective congruence : IOC) (สุวมิ ล ติรกานันท์, 2543) พบการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามและวัตถุประสงค์ มีค่าตั้งแต่ 0.63 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และทาการ
ทดสอบค่ า ความเชื่อ มั่ น Cronbach Alpha Coefficient ผลการวิเคราะห์ พ บว่าแบบสอบถามมี ค่ า ความเชื่อ มั่ น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า .86 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
หาค่าความแตกต่างของความต้องการของผู้เรียนที่มีตอ่ สื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มาวิเคราะห์สถานภาพข้อมูลทั่วไป
ของเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test และการเปรียบเทียบความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
ส่วนตัวแปรของคณะที่กาลังศึกษาอยู่ และสื่อแต่ละประเภทในยุคดิจิทัลวิเคราะห์ความแปรแปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะนาไปทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิ ีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรี ยนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังตารางที่ 1 - ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
- ชาย
- หญิง

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

135
215
350

38.57
61.43
100.00

รวม

18
55
30
124
12
49
22
20
20
350

5.14
15.71
8.57
35.43
3.43
14.00
6.29
5.71
5.71
100.00

2. คณะที่กาลังศึกษาอยู่
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- คณะอุตสหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

จากตารางที่ 1 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ
61.43 และเพศชายจานวน 135 จานวน คิดเป็นร้อยละ 38.57
คณะที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามก าลั งศึ กษาอยู่ ส่ วนใหญ่ ศึ กษาอยู่ ในคณะบริ หารธุ รกิ จ จ านวน 124 คน คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 35.43 รองลงมาได้ แ ก่ คณ ะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ จ านวน 55 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.71 และคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลักษณะรายวิชา
S.D.
แปลผล
อันดับ
xˉ
รายวิชาทฤษฎี
3.92
0.79
มาก
3
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.99
0.84
มาก
2
- สื่อสังคม
4.06
0.86
มาก
1
- สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ
รวม
3.99
0.83
มาก
รายวิชาปฏิบัติ
4.06
0.78
มาก
2
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.07
0.83
มาก
1
- สื่อสังคม
4.01
0.85
มาก
3
- สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ
รวม
4.05
0.82
มาก
ภาพรวม
3.99
0.83
มาก
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จากตารางที่ 2 ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใน
การศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.99, S.D. =
0.83) เมื่อพิจารณาแต่ละลักษณะรายวิชาทฤษฎี พบว่า ความต้อ งการสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัล อันดับที่ 1
ได้แก่ สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ อันดับที่ 2 ได้แก่ สื่อสังคม และอันดับที่ 3 ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาหรับลักษณะรายวิชาปฏิบัติ พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัล อันดับที่ 1 ได้แก่ สื่อ
สังคม อันดับที่ 2 ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอันดับที่ 3 ได้แก่ สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาแนกตามเพศ คณะที่กาลังศึกษา
และสื่อแต่ละประเภทในยุคดิจิทัล ดังตารางที่ 3 - ตารางที่ 8
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาทฤษฎีจาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ลักษณะรายวิชา
t
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
xˉ
xˉ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.98 0.83
มาก
3.91
0.80
มาก
2.13
สื่อสังคม
4.06 0.86
มาก
4.05 0.88
มาก
1.94
สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ 3.99 0.91
มาก
3.99 0.85
มาก
2.13
รวม
4.01 0.87
มาก
3.98 0.84
มาก
2.01
* หมายเหตุ: p<0.05

p
0.25
0.19
0.20
0.70

จากตารางที่ 3 พบว่า ความต้ องการสื่ อการเรี ยนรู้ ที่ มี ลั กษณะรายวิชาทฤษฎี ในการศึ กษายุ คดิ จิ ทั ลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาปฏิบัตจิ าแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ลักษณะรายวิชา
t
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
xˉ
xˉ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.09
0.79
มาก
4.05
0.78
มาก
2.13
สื่อสังคม
4.10
0.84
มาก
3.96
0.85
มาก
1.94
สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ 4.10
0.82
มาก
4.05
0.84
มาก
2.13
รวม
4.10
0.82
มาก
4.02
0.82
มาก 1.73
*P< 0.05

p
0.27
0.32
0.27
0.12

จากตารางที่ 4 พบว่า ความต้ องการสื่ อการเรี ยนรู้ ที่ มี ลั กษณะรายวิ ชาปฏิ บั ติ ในการศึ กษายุ คดิ จิ ทั ลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาทฤษฎีจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา
ความต้องการสื่อการเรียนรูใ้ นยุคดิจิทลั
SS
df
MS
F
p
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกลุ่ม
2.275737
8
0.284467 10.01015* 7.07E-08
ภายในกลุ่ม
1.278804
45
0.028418
รวม
3.554541
53
สื่อสังคม
ระหว่างกลุ่ม
1.595218
8
0.199402 2.167708* 0.042036
ภายในกลุ่ม
5.795217
63
0.091988
รวม
7.390434
71
สื่อการสอนและ
ระหว่างกลุ่ม
2.24999
8
0.281249 9.914823* 8.04E-08
เทคโนโลยีเว็บ
ภายในกลุ่ม
1.276492
45
0.028366
รวม
3.526483
53
รวม
ระหว่างกลุ่ม
5.63324
8
0.704155 12.44989* 5.36E-14
ภายในกลุ่ม
9.671614
171
0.056559
รวม
15.30485
179
*P< 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่ มีลักษณะรายวิชาทฤษฎีในการศึกษายุคดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s) ดังตารางที่ 6 พบว่า รายคู่ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะศิ ล ปศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ส่ื อ สารมวลชนกั บ คณะศิ ล ปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
คณะศิลปศาสตร์
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3.95
-0.15
0.00*

3.95
-0.15
0.00*

4.32
-0.52
-0.37

-

-0.06
-

-0.06
0.00*
-

-0.42
-0.37
-0.37
-

3.90
3.95
3.95
4.32
3.92
4.06
3.62

3.92
-0.12
0.03*
0.03*
0.03*
0.03*
0.40
-

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น

3.90
-0.10
0.05*

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ

5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.95
-0.15
-

7. คณะศิลปศาสตร์

4. คณะบริหารธุรกิจ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.80
-

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1.
2.
3.

xˉ
3.80
3.95

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะที่กาลังศึกษา

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาทฤษฎีจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา

4.06
-0.26
-0.11

3.62
0.18
0.33

-0.16
-0.11
-0.11
0.26
-0.13
-

0.28
0.33
0.33
0.70
0.30
0.44
-

*P< 0.05
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาปฏิบัตจิ าแนกตามคณะที่กาลังศึกษา
ความต้องการสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
สื่อสังคม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
สื่อการสอนและ
ระหว่างกลุ่ม
เทคโนโลยีเว็บ
ภายในกลุม่
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.732485
0.688463
2.420948
1.138086
2.006888
3.144974
1.017287
1.587386
2.604673
3.272293
4.935726
8.208019

df
8
45
53
8
63
71
8
45
53
8
171
179

MS
0.216561
0.015299

F
14.15506*

p
4.87E-10

0.142261
0.031855

4.465832*

0.000251

0.127161
0.035275

3.604821*

0.002589

0.409037
0.028864

14.17122*

9.7E-16

*P< 0.05
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จากตารางที่ 7 พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาปฏิบัติ ในการศึกษายุคดิ จิทัลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สื่อการเรียนรู้แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จากนั้นจึงทาการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s) ดังตารางที่ 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*P< 0.05

xˉ
3.99
4.07
4.06
3.96
3.96
4.33
3.88
3.89
3.88

3.99
-

4.07 4.06 3.96 3.96 4.33
-0.07 -0.07 0.03* 0.03* -0.34
0.01* 0.11
0.11 -0.26
0.10 0.10 -0.27
0.00* -0.37
-0.37
-

3.88
0.11
0.18
0.18
0.08
0.08
0.45
-

3.89
0.11
0.18
0.18
0.08
0.08
0.45
0.00*
-

9. คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและ
ออกแบบแฟชั่น

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ

7. คณะศิลปศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะที่กาลังศึกษา

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาปฏิบัติจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา
โดยรวม

3.88
0.12
0.19
0.19
0.09
0.09
0.46
0.01*
0.01*
-

จากตารางที่ 8 ความต้ อ งการสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ มี ลั ก ษณะรายวิ ช าปฏิ บั ติ ใ นการศึ ก ษายุ ค ดิ จิ ทั ล ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิ ธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s) พบว่า
รายคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับคณะบริหารธุรกิจและ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ
กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยเรื่องศึกษาความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า
ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการผลักดันขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยการนา
3 นโยบายหลักมาขับเคลื่อน ได้แก่ 1) การรณรงค์ให้ผู้เรียน อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้ E-mail ของ
มหาวิทยาลัย 2) การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน คือ มหาวิทยาลัยนาสื่อดิจิทัลหลายรูปแบบมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) การพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนา start up โดยใช้ระบบดิจิทัล ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ผู้เรียนของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีมีความ
ต้องการสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ (Digital Learning) การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนแบบดิจิทัล เพื่อสนองตอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยการสร้างหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียน
จานวนมาก (Massive Open Online Course) โดยการสร้างหลัก สูต ร/รายวิชาออนไลน์ในลัก ษณะเปิ ด ที่อ นุ ญ าตให้
ผู้เรียน จานวนมากเข้ามาเรียนรู้ไปด้ วยกัน อย่างยืด หยุ่น ทุ กสถานที่ (จากทั่วโลก) ทุก เวลา (ไม่จ ากัด เวลา) และ
ทุกเครื่องมือ (ไม่จากัดอุปกรณ์การเข้าถึง) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557)
เมื่อพิจารณาแต่ละลักษณะรายวิชาทฤษฎี พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัล อันดับที่
1 สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน CAI , E-book และ E-Learning อันดับที่ 2 สื่อสังคม
ได้แก่ YouTube, Google+ และ Google Classroom และอันดับที่ 3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แบบจาลองสถานการณ์,
Tablet และหุ่นจาลอง สาหรับลักษณะ รายวิชาปฏิบัติ พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัล
อั น ดั บ ที่ 1 สื่ อ สั ง คม ได้ แ ก่ Facebook, Google Classroom และ YouTube อั น ดั บ ที่ 2 สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ ETraining, E-Learning และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI และอันดับที่ 3 สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ ได้แก่ หุ่นจาลอง,
แบบจาลองสถานการณ์ และเกมส์ Kahoot, กระดานอัจฉริยะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของน้อยจิต กิตติโชติพาณิชย์
และคณะ (บทคัดย่อ : 2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคานวณ และการปฏิบัติ
ผู้เรียนมีความต้องการสื่อการสอนในชั้นเรียนประเภทเครื่องฉาย ภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) ส่วนวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบรรยาย ผู้เรียนมีความต้องการสื่อการสอนในชั้นเรียนประเภทโปรแกรมที่ชว่ ยนาเสนองาน (PowerPoint)
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร และคณะ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณี ศึกษา รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิ กของนักเรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องงานวิจัยกับพนิดา หนูทวี (2560) ที่พบว่าผู้เรียน
และผู้สอนมีความต้องการการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ สามารถใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ จากการค้นคว้า
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หาความรู้ผ่านเว็บที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อีกทั้ง สามารถอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ของผู้สอน โดยผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียนได้อย่างหลากหลายผ่านการใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ สุดท้ายการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ สามารถช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสื่อสารกันง่ายขึน้ และรวดเร็ว เช่น การประกาศข่าวสาร
ผ่าน การออกแบบบทเรียนที่หลากหลายผ่านเว็บ เป็นต้น
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติ
ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาแนกตามเพศ คณะที่กาลังศึกษา พบว่า
ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเน้นทั้งทางเนื้อหาวิชาทฤษฎีและ
ปฏิบัติควบคู่กันไป ดังนั้นเพศจึงไม่มีผลต่อความต้องการสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพราะนักเรียนในยุคดิจิทัลส่วน
ใหญ่จะใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ทั้งสิน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา หนูเอียด (2559) ได้ทาการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด
เมืองพัทยา ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จาแนกตามเพศแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญาพร ประครองใจ และเอกรงค์ ปั้นพงษ์ (2559) ได้ทาการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่ การใช้ส่อื การสอนของอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ต่อการใช้ส่ือการสอนของ
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความไม่แตกต่างกันตาม เพศและอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาทฤษฎีในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบ
รายคู่ แ ต่ ล ะคณะ พบว่า คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ กั บ คณะเทคโนโลยีส่ือ สารมวลชน คณะบริ ห ารธุ รกิ จ
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะศิ ล ปศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ส่ื อ สารมวลชนกั บ คณะศิ ล ปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
คณะศิลปศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านการนาทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่รับผิดชอบสอนหมวดศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จึงทาให้ความต้องการสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับแนวทางการ
ใช้ส่ือ การเรีย นรู้ที่ ส ามารถสนองตอบต่อ การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต รองรับผู้ เรี ย นจ านวนมาก (Massive Open Online
Course) เพื่อให้ผู้เรียนจานวนมากเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกัน อย่างยืดหยุ่น ทุกสถานที่ (จากทั่วโลก) ทุกเวลา (ไม่จากัด
เวลา) และ ทุกเครือ่ งมือ (ไม่จากัดอุปกรณ์การเข้าถึง) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557)
สาหรับความต้องการสื่อ การเรียนรู้ที่มีลัก ษณะรายวิชาปฏิบัติในการศึก ษายุ คดิ จิทัลของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 เมื่อทดสอบรายคู่แต่ละคณะ พบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ กั บ คณะเทคโนโลยีส่ื อ สารมวลชน คณะบริ ห ารธุ รกิ จ กั บ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีค วามแตกต่างกั น อย่างมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ทั้ งนี้เนื่อ งจากคณะต่าง ๆ ของ
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มหาวิทยาลัยเป็นคณะที่เน้นการจัดการเรียนการสอนให้สามารถไปประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ จึงทาให้เน้นการปฏิบัติ
จริงจึงทาให้สื่อการเรียนรู้ที่ต้องการเป็นลักษณะสื่อสังคมที่สามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ทุกเวลาเมื่อนักศึกษาติดปัญหา
ต่าง ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงสถานการณ์แบบจาลอง Tablet และหุ่นจาลอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
อาจารย์ผู้สอนควรมีการเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะรายวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม หากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัตหิ รือใช้ทักษะในการใช้งานอย่างมีขั้นตอน ควรมีการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ที่มีการแสดงผลแบบมัลติมีเดีย ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้และทาตามขัน้ ตอนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมต่อการใช้ส่ือการเรียนรู้ยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน ว่าควรจะเป็นรายวิชาที่มีลักษณะเนื้อหาอย่างไรที่จะทาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรวมไปถึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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การจาแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
The classification of learning style base on multiple intelligence theory of
computer information system students of Rajamangala University of
Technology Lanna Tak
พรรณธิภา เพชรบุญมี1 จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี1 และกัลยา สุวรรณวิไล1
Phanthipha Petchboonmee1, Chakkapan Wonglerkdee1 and Kullaya Suwanwilai1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจาแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของนักศึกษาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิจั ยเป็ น
แบบสอบถามแบบประมาณค่ามีตัวเลือก 5 ระดับ โดยแบ่งรูปแบบออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถทางปัญญา
ด้ า นตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 2) ความสามารถทางปั ญ ญาด้ า นดนตรี (Musical
Intelligence) 3) ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence) 4) ความสามารถทางปัญญา
ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 5) ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic
Intelligence) 6) ความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 7) ความสามารถทาง
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 8) ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal
Intelligence) และ 9) ความสามารถทางปั ญ ญาด้านอัต ถภวนิย ามหรือการดารงอยู่ (Existential Intelligence) กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
จ านวน 190 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี รู ป แบบการเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญาด้ า น
ความสามารถทางปัญ ญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.26 รองลงมาคือ รูปแบบการ
เรีย นรู้ต ามแนวทฤษฎีพ หุ ปัญ ญาด้ านความสามารถทางปั ญ ญาด้ านธรรมชาตินิยม คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 12.63 ดั งนั้น
อย่างไรก็ตามจากการจาแนกรูปแบบการเรียนรู้ ในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ในการปรับและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้
คาสาคัญ: การจาแนก, รูปแบบการเรียนรู้, ทฤษฎีพหุปัญญา

1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัด ตาก63000
1 Computer Information System, Faculty of Business Administration and Liberal Art, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000

*Corresponding author e-mail: gift.ohanthipha@gmail.com

Proceedings
2090

Abstract
The purpose of this research was to classify multiple intelligence theory of Computer Information System

students of Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The research instrument used for collecting data
was a five – likert scale from Howard Garner questionnaire that assessed learning style preferences on a nine
dimensions as 1) Logical-Math Intelligence 2) Musical Intelligence 3) Naturalistic Intelligence 4) Linguistic
Intelligence 5) Bodily-Kinesthetic Intelligence 6) Interpersonal Intelligence 7) Visual-Spatial Intelligence 8)
Intrapersonal Intelligence and 9) Existential Intelligence. The simples of this research were 190 students of
Computer Information System of Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The result showed that the
learning style of Computer Information System students was Logical-Math Intelligence (15.26%) followed by
Naturalistic Intelligence (12.63%). The finding revealed that the classification of multiple intelligence theory is
useful and practical, especially, increasing efficiency of students.
Keywords: Classification, Learning style, Multiple intelligence t

บทนา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2560) ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวนั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ในหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 ได้กาหนดว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และในหมวดที่ 4 มาตราที่ 24 ได้กาหนดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ
ผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉะนั้น ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นา หรือเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรีย นในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ควรคานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ และเลือกจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนแต่ละ
คน ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนได้สอดคล้องกับผู้เรียน ก็คือ การรับรู้รูปแบบการเรียน
(Learning Style) ของผู้เรียนแต่ละคน เมื่อผู้สอนรับรู้ถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ผู้สอนจะสามารถวางแผน
กิจกรรมการเรียนได้สอดคล้องกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น [1]
การจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เป็น
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแก้ปัญหา
ได้ ดังนัน้ ผู้สอนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว การเรียนการสอน ที่
ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ ผู้สอนจะต้องเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล และธรรมชาติของ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน ผู้เรียนอาจมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
เป็นปั จจัยที่สาคัญ ที่ จะทาให้ผู้เรียนตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และน าไปสู่ก ารบรรลุผ ล
สัม ฤทธิ์ทางการเรียนได้ การทราบรู ปแบบการเรีย นรู้ของผู้เรีย นจะช่วยให้ ผู้ ส อนสามารถวางแผนการสอน และ
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดยี ่งิ ขึน้
รูปแบบการเรียนรู้ เป็นวิธีการคิดและการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยบูรณาการลักษณะ
ทางกายภาพ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด ปรากฏให้เห็นว่าแต่ละคนเรียนรู้ได้ดีที่สุดอย่างไร และรูปแบบการเรียนรู้
เป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ รูปแบบการเรียนรู้สามารถจาแนกออกได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ใช้
วิเคราะห์และศึกษา ดังเช่น แนวคิดของศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้
แบบพหุปัญ ญา เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนตามความสามารถของผู้เรียนโดยยึดศักยภาพ
ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ และสติ ปัญญาที่หลากหลายให้ได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่อยู่ในความสนใจของนักการศึกษา โดยมีการประเมินจากแบบสอบถามในการจาแนก
ความสามารถทางปัญญา ซึ่งความสามารถนี้เป็นความสามารถที่จะค้นหา แก้ปัญหา และสร้างผลผลิตที่มีคุ ณค่าเป็น
ที่ยอมรับในสังคม [2] โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ได้แบ่งแนวคิดด้านพหุปัญญาออกเป็น 9 ด้านดังนี้ 1) ความสามารถทาง
ปัญ ญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 2) ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี (Musical
Intelligence) 3) ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิ ยม (Naturalistic Intelligence) 4) ความสามารถทางปัญญา
ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 5) ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic
Intelligence) 6) ความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 7) ความสามารถทาง
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 8) ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal
Intelligence) และ 9) ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการดารงอยู่ (Existential Intelligence) เป็นต้น
(Gardner H., 1993) สาหรับในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบพหุปัญญาอาจจะไม่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน จึงได้มี
การจั ด กลุ่ ม ทางพหุ ปั ญ ญาเพื่ อ ให้ เป็ น แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ วย 3 กลุ่ ม หลั ก คื อ 1) กลุ่ ม การ
วิเคราะห์ (Analytic) เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ประกอบด้วยความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรีและจังหวะ และความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาติ 2)
กลุ่ ม พิ นิ จ พิ จ ารณา (Introspective) เป็ น กลุ่ ม พหุ ปั ญ ญาที่ เน้ น จิ น ตนาการ การทาความเข้ า ใจ ประกอบด้ ว ย
ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตนเอง ความสามารถทางปัญญาด้านมิติหรือด้านภาพและความสามารถทาง
ปัญญาด้านอัตถภวนิยมหรือการดารงอยู่ และ 3) กลุ่มปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เป็นกลุ่มพหุปัญญาที่เน้นการสื่อสาร
การถ่ายทอด ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา ความสามารถทางปัญญาด้านระหว่างบุคคล และ
ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว จากรายละเอียดของทฤษฎีการเรียนรู้ในรูปแบบพหุปัญญา
ดังที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้สอนเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของเด็กนักเรียนแต่ละคนก็สามารถช่วยเด็กให้ประสบความสาเร็จ
ทางการเรียนได้ดียิ่งขึน้ ต่อไป [3] ดังนัน้ หากผู้สอนได้รับรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว จะทาให้ผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านรูปแบบการเรียนรู้ จึงได้ทา
การวิจัยสารวจรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อสารวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลวิจัยจะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้สอน ใช้เป็นแนวทางในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษา อันเป็นการส่งเสริมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนที่
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ตอ่ ผู้เรียน และสามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อจาแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทบทวนวรรณกรรม
แนวทางในการนาทฤษฎีมาใช้ในการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์
ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถ
ส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆ รูปแบบได้ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ เป็นลักษณะความชอบในการรับข้อมูลเฉพาะของแต่ละ
บุคคล ซึ่งบูรณาการ ลักษณะทางกายภาพ อารมณ์ ความรู้สกึ นึกคิด และปรากฏให้เห็นว่าแต่ละบุคคลมีความถนัดใน
การรับรู้ข้อมูล หรือสามารถเรียนรู้จากวิธีการให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ [7] โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) คือผู้ที่มีความสามารถ
สูงในการใช้ตัวเลข เช่นนักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และผู้ให้เหตุผลที่ดีเช่นนักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นัก
จัด ทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ปัญ ญาด้ านนี้ยังรวมถึ งความไวในการมองเห็น ความสั ม พั น ธ์ แบบแผ น
ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดที่เป็นเหตุผล (Cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (If-then) วิธีการที่
ใช้ในการคิด ได้แก่ การจาแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน สรุป การคิดคานวณ การตัง้ สมมติฐาน
2. ความสามารถทางปั ญ ญาด้ า นดนตรี (Musical Intelligence) คื อ ความสามารถทางด้ า นดนตรี ได้ แ ก่
นั ก แต่ ง เพลง นั ก ดนตรี นั ก วิ จ ารณ์ ด นตรี ปั ญ ญานี้ ร วมถึ ง ความไวในเรื่ อ งของจั ง หวะท านอง เสี ย งตลอดจน
ความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี
3. ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence) คือ การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ เข้ า ใจความส าคั ญ ของตนเองกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและตระหนั ก ถึ ง
ความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์ และการดารงชีวิตของ
มนุษย์ตงั้ แต่เกิดจนตาย เข้าใจและจาแนกความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร
4. ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือผู้ที่มคี วามสามารถทางด้านภาษาสูง เช่น
นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือด้านการเขียน เช่น กวี นักเขียนบทละครบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ซึ่ง
ปัญญาด้านนี้ ยังรวมถึงความสามารถในการจัดกระทาเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา เสียง ความหมาย และเรื่องที่
เกี่ยวกับภาษา เช่น ความสามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อม การอธิบาย เป็นต้น
5. ความสามารถทางปั ญ ญาด้ า นร่ า งกายและการเคลื่ อ นไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) คื อ
ความสามารถในการใช้ร่างกายของตนแสดงความคิด ความรู้สึก ได้แก่นักแสดง นักแสดงท่าใบ้นักกีฬา นาฏกร นัก
ฟ้อนรา และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่นนักปั้น ช้างซ่อมรถยนต์ศัลยแพทย์ ปัญญาด้านนี้รวมถึงทักษะทาง
กาย เช่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส
6. ความสามารถทางด้ า นปั ญ ญาด้ า นระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal Intelligence) คื อ ความสามารถ
ในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อื่น ทัง้ นี้รวมถึงความไวในการสังเกตน้าเสียง ใบหน้า ท่าทาง
ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย์ และความสามารถตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่นความสามารถทาให้บุคคลหรือกลุม่ ชนปฏิบัตติ าม
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7. ความสามารถทางปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) คือความสามารถในการมองเห็น
พื้นที่ได้แก่ นายพราน ลูกเสือ ผู้นาทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใช้เนื้อที่ได้ดี เช่น สถาปนิกมัณฑนากร ศิลปิน นัก
ประดิษฐ์ ปัญญาด้านนี้รวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนื้อที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ยัง
หมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งที่เห็นและความคิดเกี่ยวกับพื้นที่
8. ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จัก
ตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัตติ นได้ด้วยตนเอง ความสามารถในการรู้จักตนเอง ได้แก่ การรู้จักตนเองตามความ
เป็นจริง เช่นมีจุดอ่อน จุดแข็งในเรื่องใด มีความรู้เท่าทัน อารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถใน
การฝึกฝนตนเองและเข้าใจตนเอง
9. ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการดารงอยู่ (Existential Intelligence) หรือด้านจิตนิยม
คือ ความสามารถด้านการคิด สงสัยใคร่รู้ ตั้งคาถามกับตนเองในเรื่องความเป็นของชีวิต ชีวิตหลั งความตาย เรื่อง
เหนือจริง มิตลิ ึกลับ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปราโมทย์ ตงฉิน และ มนต์ชัย เทียนทอง ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางพหุ
ปัญ ญาของนักศึก ษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุ รี ผลการวิจัย พบว่า 1) เพศของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่มีผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา 2) คณะที่นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 กาลัง
ศึกษาอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักพหุปัญญา ที่ระดับนัยสาคัญ .05 และ
3) เกรดเฉลี่ยของนักศึกษามีผลต่อกิจกรรมการเรีย นรู้ตามหลักพหุปัญญา ที่ระดับ .05 ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
จะนาไปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักพหุปัญ ญา เพื่อให้ได้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตรงกับความถนัดในแต่ละด้านของนักศึกษาต่อไป [4]
สุมาลี สิกเสน และมนต์ชัย เทียนทอง ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางของ
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ของนักศึกษากลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า
ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันตามเพศ จานวน 3
ด้าน คื อ ด้ านตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดั บ .05 ด้านดนตรี และมิติสั มพัน ธ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตกต่างกันตามโปรแกรมวิชา จานวน 3 ด้าน คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความ
เข้าในตนเอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และด้านดนตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แตกต่างกัน
ตามเกรดเฉลี่ยสะสม จานวน 6 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการดารงอยู่ และด้านภาษา อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และด้านความเข้าใจธรรมชาติ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะนาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถทางการเรียนของนักศึกษาในขัน้ ต่อไป [5]

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้เป็นการวิวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้ม าจากการคั ดเลือกแบบเจาะจง คื อ นั ก ศึก ษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับปริญญาตรี ทุกชัน้ ปี ที่ศกึ ษาอยู่ในปี
การศึกษา 2559 จานวน 190 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา แบบประมาณค่า
มีตัวเลือก 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม ตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรียบเรียงโดย สุมาลี สิกเสน แบ่งออกเป็น
2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เช่น เพศ ชั้ น ปี ที่ ศึ ก ษา เป็ น ต้ น และตอนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา จานวน 90 ข้อ ซึ่งแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 9 ด้าน
ดังนี้ 1) ความสามารถทางปัญ ญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 2) ความสามารถทาง
ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 3) ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence)
4) ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 5) ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการ
เคลื่อ นไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 6) ความสามารถทางด้ านปั ญ ญาด้ านระหว่า งบุ ค คล (Interpersonal
Intelligence) 7) ความสามารถทางปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 8) ความสามารถทางปัญญา
ด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence) และ 9) ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการดารง
อยู่ (Existential Intelligence)
2.2 นาแบบสอบถามรู ปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญ ญาที่ สร้างขึ้น ไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
การศึกษาตรวจสอบ จานวน 5 ท่าน จากนั้นนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ผลการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ที่สร้างขึ้นมีค่า IOC = 0.78 ซึ่ง
สรุปได้ว่าแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีความหมายตรงตามเนื้อหา สามารถใช้งานได้จริง
3. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทาการนัดกลุ่มตัวอย่างทุกคน ทาการอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามรูปแบบการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา หลังจากนัน้ ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และนามาประมวลผลทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลกระทาโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ ดังนี้ ข้อมูลส่วน
บุคคล และรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของกลุ่มตัวอย่าง คานวณโดยใช้สถิตบิ รรยาย ความถี่ ร้อยละ

ผลการศึกษา
1. ผลการจาแนกเพศของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 190 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.39
เป็นเพศหญิง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 51 คน (26.84%) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 50 คน (26.31%) นักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 3 จานวน 55 คน (28.94%) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 34 คน (17.91%)
2. ผลการจ าแนกความสามารถทางการเรีย นรู้ต ามแนวทฤษฎีพ หุ ปัญ ญา พบว่า กลุ่ ม ตั วอย่างทั้ งหมด
จานวน 190 คน มีรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญามากที่สุด ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.26 รองลงมาคือ รูปแบบการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม คิดเป็นร้อยละ 12.63 รูปแบบการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 12.10 รูปแบบ
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี คิดเป็นร้อยละ 11.57 รูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 11.05 รูปแบบการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านภาษา และรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้าน
ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล คิดเป็นร้อยละ 10.00 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
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ด้านความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว คิดเป็นร้อยละ 9.47 และ รูปแบบการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการดารงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของนักศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
จานวน ร้อยละ
1. ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence)
29
15.26
2. ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
22
11.57
3. ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence)
24
12.63
4. ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
19
10.00
5. ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence)
18
9.47
6. ความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence)
23
12.10
7. ความสามารถทางปัญญาด้านมิตสิ ัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)
21
11.05
8. ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence)
19
10.00
9. ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการดารงอยู่ (Existential Intelligence)
15
7.89

สรุปผลและอธิปรายผล
การจาแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
ผลการจาแนกเพศของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง เนื่องจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ ได้เป็นหนึ่งในสาขาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ่งสังคมส่วนใหญ่จะมองว่าเหมาะสมกับเพศ
หญิง แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันนี้ ก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชายได้มี
โอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึน้ และรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปั ญ ญาด้ า นความสามารถทางปั ญ ญาด้ านตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ เนื่อ งจากโดยธรรมขาติ ข องการเรี ย นด้ า น
คอมพิวเตอร์จะเกี่ยวกับความสามารถในการนาตรรกะมาแก้ไขปัญหา จาแนกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
นอกจากนั้น ยังชื่นชอบการแก้โจทย์คณิต ศาสตร์ และเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ อีกด้วย สาหรับ
บุคคลที่มีรูปแบบการเรียนรู้ทางด้านนี้จะชอบเล่นเกมส์ที่ต้องแก้ปัญหาทุกชนิด และสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ดี เมื่อเผชิ ญสถานการณ์ที่ซับซ้อน
เด็กสามารถแยกแยะ จัดลาดับและเข้าใจรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ บุตรสาคร ได้
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงพหุปัญ ญาบนพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐาน มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ วิเคราะหพหุ ป ญญาของนั ก ศึก ษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยวิธีวิเคราะหองค์ ประกอบ ผลการศึกษาพบว่านั กศึก ษาสาขาวิขาระบบสารสนเทศ ที่ มี
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบพหุปญญาทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์มาก
ที่สุด จากองค์ประกอบพหุปญญา จานวน 8 ด้าน ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จากมหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศที่มีความสามารถในการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
มีองค์ประกอบพหุปญญา ทางดานตรรกะและคณิตศาสตร์โดดเดนที่สุด จากพหุปญญาทั้ง 8 ดาน ทัง้ นี้เนื่องจากกลุม
ตัวอย่างที่นามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้เกรด B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา ในกลุ่มวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ตลอดหลักสูตรการศึกษา [6] โดยผลการวิจัยนี้
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สอดคลองกับ Gardner (1993) ที่ระบุว่าบุคคลที่มีปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร์ที่โดดเดน มักพบไดในอาชีพของ
นักจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งมีหลาย
ด้าน หลายมุม แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม ในขณะเดียวกันก็มีการบูรณา
การเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญาของมนุษย์แต่ละคน คนหนึ่งอาจเก่งเพียง
ด้านเดียว หรือเก่งหลายด้าน หรืออาจไม่เก่งเลยสักด้าน แต่ที่แน่นอน คือ แต่ละคนมักมีปัญญาด้านใดด้านหนึ่งโดด
เด่ น กว่าเสมอ ไม่มีใครที่ มีปั ญ ญาทุ ก ด้ านเท่ ากั น หมด หรือ ไม่มีเลยสั กด้ านเดีย ว นั บเป็ น ทฤษฎีที่ช่วยจุ ด ประกาย
ความหวัง เปิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาด้านสติปัญญาของมนุษย์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดยี ่งิ ขึน้ ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทาการศึกษาจากกลุ่ ม
ตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี จาก 7 สาขาวิชาจานวน 110
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1)
ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.45, S.D. = 0.79) โดย
ด้านการให้บริหารของหน่วยงานที่ รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเตรียมพร้อมของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้านสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการจัดจากเรียนการสอน
ตามลาดับ 2) ข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาที่สาคัญได้แก่ ควรมีการสร้างเว็บไซด์ช่องทาง
ในการให้บริการ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือการฝึกประสบการณ์ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้สะดวก ควรมี
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวทางการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
เรียนการสอน ควรจัดให้มีการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษรวมถึงการสร้างและใช้ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ แก่นักศึกษา
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Abstract
This research objective was to investigate the problems and recommendations about an instructional
practice of students from the Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen
Campus. The research participants were 110 students from 7 academic majors under the Bachelor Degree of
Science in Technical Education. The main instrument was a survey questionnaire which generated by the
researcher.
The outcomes gained from this study showed that: 1) The instructional experience training problems as
perceived by students’ attitude were rated at moderate level (xˉ = 3.45) whereas the state of administration as
obtained by students’ attitude were found as the highest level which ranked in descending order as two aspects
namely; the preparation of instructional experience training and the competency of students regarding
instructional management respectively. 2) For pedagogical implication, the recommendations of this study were
suggest some guidance that the organization should promote website for servicing which conveniently
downloaded many documents. In addition, the organization should advertise updated news concerning education
content and new innovative technology. Moreover, the organization should provide English seminar workshops
about materials development for students and also support professional morality as well.
Keywords: Instructional Practice

บทนา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต จาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์ กรธุรกิจภาคเอกชน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการผลิต ในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการผลิต
บัณฑิตด้านวิชาชีพครู ทั้งนี้ การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูเป็นการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นาสิ่งที่ศึกษาในห้องเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความเป็นครู รู้จักเลือกใช้
วิธีการ สื่อการเรียนการสอน และเรียนรู้ระบบการจั ดการและการบริหารสถานศึกษา การทางานร่วมกั บผู้ บริหาร
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษา
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (Professional Experience) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู งานบริหาร งานบริการ
สถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียน การจั ดกิจกรรมส่ งเสริมวิชาการ กิ จกรรมนักเรียน การแนะแนว จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู การคิดและวิเคราะห์ รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน และการใช้เทคนิคและวิธีในการจัดการวัดและ
ประเมินผลอย่างสมบูรณ์ ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่คุรุสภากาหนด
ผู้ วิ จั ย มี ส นใจการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู ของนั ก ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพปั ญ หาการฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ ครูข องนั ก ศึก ษา คณะครุ ศ าสตร์อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการดาเนินงานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการกาหนด
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย ดังนี้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรที่ศึกษา
ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์อุ ต ส า ห ก รร ม
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลอีส าน วิทยา
เขตขอนแก่น
1. ด้ าน ก ารให้ บ ริ ก ารข อ งห น่ วย งาน ที่
รับผิดชอบ
2. ด้านการเตรียมพร้อมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
3 . ด้ า น ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน

การดาเนินงานของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

วิธีวิทยาการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เพื่อนามาใช้ในการเก็บข้อมูลโดย
มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือและ
แบบสอบถาม
2. นาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด เพื่อนามาเป็นประเด็นในการจัดทาข้อคาถามและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อขอ
คาแนะนา แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหา
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา
5. แจกแบบสอบถามเพื่อให้กลุม่ ตัวอย่างตอบเพื่อรวบรวมข้อมูล
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6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ วิเคราะห์และสรุปผลการทาวิ จัย โดยการหาค่าเชิงสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย xˉ (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Divition) และร้อยละ (%)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาวิจัยเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
ชั้ นปี ที่ 4 คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน วิ ทยาเขตขอนแก่ น ที่ จะออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2561 จานวน 7 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมโยธา
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมอุตสาการ
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมเครื่องกล
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมเชื่อมประกอบ
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมคอมพิวเตอร์
รวมกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน)
20
14.67
20
14.67
20
14.67
20
14.67
20
14.67
30
20
20
14.67
150
110

การก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั วอย่างโดยใช้เกณฑ์ เป็น วิธีการที่ ง่ายวิธีห นึ่งโดยผู้วิจัย เลือ กกลุ่ ม ตัวอย่า ง
โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) และกาหนดให้สัดส่วนของ
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%
สูตร

n

N
1  Ne2

n = จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ ตัวอย่าง
แทนค่า n = 150/(1+(150)0.0025)
= 150/(1+0.375)
= 109.09
= 110 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชีพ ครู ข องนั ก ศึก ษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นการถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สาขาวิชา เขตพื้นที่ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัด จานวนชั่วโมงการสอนที่คาดว่าจะได้รับ โดยเป็นแบบสอบถามลักษณะรายการที่ผู้ตอบ
สามารถเลือกคาตอบที่ตรงตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูของ
นั ก ศึ ก ษา คณะครุศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม หลั ก สู ต ร 5 ปี โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นการให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) ด้านการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) ด้านสมรรถนะ
ของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย
โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ตามระดับความคิด เห็นของนักศึก ษาต่อสภาพปั ญ หาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ -อุตสาหกรรม หลักสูตร 5 ปี โดยกาหนดระดับความคิดเห็นตามมาตราวัด
5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มีปัญหามากที่สุด
4
หมายถึง
มีปัญหามาก
3
หมายถึง
มีปัญหาปานกลาง
2
หมายถึง
มีปัญหาน้อย
1
หมายถึง
มีปัญหาน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นการถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ชนิดแบบปลายเปิด โดยให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีขนั้ ตอนดาเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ดังนี้
1. กาหนดหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบแบบสอบถาม
2. ท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตหั ว หน้ า สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้ขอ้ มูลโดยการตอบแบบสอบถาม
3. ผู้ศึกษาแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 110 คน ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วย
ตนเอง (Self–Administered Questionnaires) โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบ จานวน 110 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
4. ผู้ศึกษารวบรวมจัดเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม ก่อนที่จะนามาประมวลผล

ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาผู้วิจั ยได้ รวบรวมข้อมู ล และวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้สถิ ติ (%) ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (xˉ ) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนชั่วโมงที่นักศึกษาคาดว่าจะได้รับในการปฏิบัติการสอนต่อ
สัปดาห์ อยู่ในช่วงระหว่าง 15 - 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.33 ช่วงระหว่าง 25 - 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
คิดเป็นร้อยละ 15.33 และช่วงระหว่าง 20 - 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 14.67 และจากการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลที่กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามค่าเฉลี่ยของจานวนชั่วโมงการสอน เท่ากับ 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนชั่วโมงการสอนที่คาดว่าจะได้รับในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนชั่วโมงการสอน (ชั่วโมง)
จานวน
ค่าร้อยละ
น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
13
8.67
5 ชั่วโมง – 10 ชั่วโมง
7
4.67
10 ชั่วโมง – 15 ชั่วโมง
18
12.00
15 ชั่วโมง – 20 ชั่วโมง
56
37.33
20 ชั่วโมง – 25 ชั่วโมง
22
14.67
25 ชั่วโมง – 30 ชั่วโมง
23
15.33
มากกว่า 30 ชั่วโมง
11
7.33
21
ค่าเฉลี่ยจานวนชัว่ โมง
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่านั กศึก ษาหลั กสูตรครุ
ศาสตร์อุต สาหกรรมบัณ ฑิต หลั กสู ตร 5 ปี มีระดับความเห็น คิด ต่อปั ญ หาอยู่ในระดับมาก จานวน 3 หั วข้อ ให้
ความสาคัญต่อการให้บริการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ข้อมูล/ เอกสาร/ website/ แบบฟอร์ม ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(xˉ = 3.53, S.D. = 0.85)
2. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม อัธยาศัยดี และเป็นมิตร ค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.65, S.D. = 0.93)
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น บริการด้วยความรวดเร็วและใส่ใจในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.51,S.D. = 0.98)
ตารางที่ 2 แสดงระดั บความคิ ดเห็ นต่ อปั ญ หาการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ด้ านการให้ บริก ารของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ลาดับ
ข้อคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
การแปล
ที่
ความหมาย
S.D.
xˉ
1
ข้อ มู ล /เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ ายต่อ การใช้ 3.53
0.85
มาก
บริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2 มีช่องทางบริการ การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 3.48
0.95
ปานกลาง
ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สะดวกต่อการใช้บริการ
3 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม อัธยาศัยดี และเป็นมิตร
3.65
0.93
มาก
4 บริการด้วยความรวดเร็วและใส่ใจในการให้บริการ
3.51
0.98
มาก
5 อธิบายและตอบข้อสงสัยด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตรง 3.46
1.05
ปานกลาง
ประเด็น
6 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ในการให้คาแนะนาด้านการฝึกวิชาชีพ 3.51
1.04
ปานกลาง
ที่เป็นประโยชน์
รวม
3.52
0.97
มาก
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พ บว่า นั กศึกษาหลั กสูต รครุศาสตร์อุต สาหกรรมบัณ ฑิต หลั กสูต ร 5 ปี
มีระดับความเห็นคิดต่อปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพที่เหมาะสม (xˉ = 3.48, S.D. = 1.03)
การติดต่อและประสานงานแจ้งกาหนดการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทุกช่องทาง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
สื่อออนไลน์ เว็บไซด์ (xˉ = 3.47, S.D. = 1.03) และสามารถนาความรูเ้ กี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปประยุกต์ใช้กับ
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (xˉ = 3.42, S.D. = 1.06)
ตารางที่ 3 แสดงระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ ม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลาดับ
ข้อคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
การแปล
ที่
S.D. ความหมาย
xˉ
1
การติ ด ต่ อ และประสานงานแจ้ ง ก าหนดการการจั ด กิ จ กรรม
3.47
1.03
ปานกลาง
เตรี ย มความพร้ อ มทุ ก ช่ อ งทาง เช่ น ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ
ออนไลน์ เว็บไซค์
2 กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มมี ทั้ ง รู ป แบบภาคทฤษฏี แ ละ
3.37
1.06
ปานกลาง
ภาคปฏิบัตใิ นวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมี สิ่งอานวยความสะดวกและมีความ 3.35
0.96
ปานกลาง
พร้อมในการจัดกิจกรรม
4 ระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรมการเตรี ย มความพร้ อ มการฝึ ก
3.48
1.03
ปานกลาง
ประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม
5 สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปประยุกต์ใช้
3.42
1.06
ปานกลาง
กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวม
3.42
1.03
ปานกลาง
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณ ฑิต หลักสูตร 5 ปี
มีระดับความเห็นคิดต่อปัญหาอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง โดยมีระดับความเห็นคิดต่อปัญหาอยู่ในระดับมาก
เกี่ย วกั บความรู้ ด้านเทคโนโลยีและข่าวสารเกี่ ยวกั บการศึก ษาที่เป็น ประโยชน์กับผู้เรียน (xˉ = 3.51, S.D. = 1.00)
รองลงมาคื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนตามที่ ห ลั ก สู ต ร (xˉ = 3.45, S.D. = 1.00)
การสอดแทรกเนือ้ หา และยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม (xˉ = 3.45, S.D. = 1.06) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ด้ า นสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ลาดับ
ข้อคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
การแปล
ที่
ความหมาย
S.D.
xˉ
1
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนตามที่ 3.45
1.05
ปานกลาง
หลักสูตร
2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา
3.44
1.10
ปานกลาง
3 ทั ก ษะและการศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ใ นรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ 3.44
1.05
ปานกลาง
มอบหมาย
4 ความรู้ค วามสามารถในการเลือกใช้ส่ือ การสร้างสื่อ อุ ปกรณ์ 3.38
1.08
ปานกลาง
สาหรับส่งเสริมการเรียนการสอน
5 ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาที่ เป็ น 3.51
1.00
มาก
ประโยชน์กับผู้เรียน
6 ความสามารถถ่ า ยทอดความรู้ ในวิช าที่ ส อนด้ า นทฤษฎี ด้ า น 3.35
1.02
ปานกลาง
ปฏิบัตใิ ห้แก่นักเรียนได้อย่างดี
7 การจั ด การเรี ย นการสอนตรงกั บ จุ ด ประสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ใ น 3.39
1.11
ปานกลาง
แผนการสอน
8 การสอดแทรกเนือ้ หา และยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม 3.45
1.06
ปานกลาง
9 การประยุกต์ใช้ส่ือการสอนและสอดคล้องกับเนื้อหาที่สามารถ 3.35
1.10
ปานกลาง
ทาให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้งา่ ย
10 ความสามารถในการบริห ารจั ด การชั้น เรี ยนให้ ผู้ เรียนได้ อ ย่า ง 3.40
1.15
ปานกลาง
เหมาะสมกับเนื้อหา
11 การประเมินผลหลากหลายรูปแบบ และผู้เรียนรับทราบวิธีการ 3.39
1.03
ปานกลาง
ประเมิน และมีสว่ นร่วมในการกาหนดสัดส่วนคะแนน
ปานกลาง
รวม
3.41
1.07
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี มีระดับ
ความเห็ น คิ ดต่ อปั ญ หาในภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง (xˉ = 3.47, S.D. = 0.98) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 3.61, S.D. = 0.90) รองลงมา
คือความรู้ความสามารถเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (xˉ = 3.57, S.D. = 0.94) รองลงมาคื อ
ความเข้ าใจในบทบาทหน้ า ที่ ข องความเป็ น ครู และคุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น ครู (xˉ = 3.55, S.D. = 0.99) และ
ความสามารถวางแผน การจัดการเรียนการสอนและการทางานได้ อย่างเป็นระบบ (xˉ = 3.55, S.D. = 0.92) ค่ าเฉลี่ ย
ตามลาดับส่วนความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาที่เรียนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (xˉ = 3.31, S.D. = 1.10)

Proceedings
2105

ตารางที่ 5 แสดงระดับความคิ ดเห็น ต่อปั ญ หาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ด้ านการสมรรถนะของนั กศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับนักศึกษา
ลาดับ
ข้อคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
การแปล
ที่
ความหมาย
S.D.
xˉ
1
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู และคุณ ลักษณะ 3.55
0.99 มาก
ของความเป็นครู
2 ความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาที่เรียน
3.31
1.10
ปานกลาง
3
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง 3.61
0.90 มาก
ถูกต้อง
4
มี ค วามสามารถวางแผน การจั ด การเรี ย นการสอนและการ 3.55
0.92 มาก
ทางานได้อย่างเป็นระบบ
5
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน 3.57
0.94 มาก
สถานศึกษา
6
สามารถดู แ ลและซ่ อ มบ ารุ ง เครื่อ งมื อ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ 3.38
1.01
ปานกลาง
ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพของตนได้เป็นอย่างดี
7
การใช้ทั ก ษะและความรู้ค วามสามารถในสาขาวิชาที่ เรี ย นทั้ ง 3.48
1.09
ปานกลาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
8
ความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้ด้ านวิชาการและวิชาชีพ 3.34
0.98 ปานกลาง
ให้แก่ผู้เรียนได้
9
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทางานและ ทางาน 3.43
1.06
ปานกลาง
ร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้
10 ความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัตงิ าน
3.47
0.94 ปานกลาง
11 เจตคติที่ดแี ละมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.42
1.13
ปานกลาง
12 ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีวนิ ัยในตนเอง
3.51
1.21
มาก
13 ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ ก าหนอไว้ ใ น 3.49
1.12
ปานกลาง
สถานศึกษา
รวม
3.47
0.96 ปานกลาง

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึ ก ษาวิ จั ย ปั ญ หาการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นการศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
แนวทางและข้ อ เสนอแนะการด าเนิ น งานของการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
อุ ต สาหกรรม ในภาพรวมมี ปัญ หาอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (xˉ = 3.45, S.D. = 0.79) โดยด้ า นการให้ บ ริก ารของ
หน่วยงานที่ รับผิ ดชอบ (xˉ = 3.52, S.D. = 0.97) รองลงมาคือ ด้านการเตรียมพร้อ มการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ
(xˉ = 3.42 , S.D. = 1.03) และด้ า นสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน
(xˉ = 3.41, S.D. = 1.07) ซึ่งสอดคล้องกับการปริทัศน์ว รรณกรรมงานวิจัยของ ขนิษฐา หินอ่อนและคณะ(2558) ได้
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เสนอเรื่องปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนของภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ
สารวจข้อมูลจากผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งทางด้านทักษะการเรียนการสอน การวิเคราะห์
ผลการสอนของกลุ่มการสอน การใช้ส่ืออุปกรณ์ที่ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ และเกณ์มาตรฐาน การตรวจสอบ ทัศนคติ
ของคณาจารย์นิเทศที่แตกต่างกัน และงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณาภาและคณะ(2554) เป็นการศึกษาแนวคิดและ
หลั ก การของการฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ เพื่ อ ศึก ษาวิธีก ารฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ ครูข องคณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยเป็นการฝึกสอนของนิสิต คณะ
ครุศาสตร์ชนั้ ปีที่ ๕ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้ศึกษางานวิจัยในเชิงคุณภาพโดย
วิเคราะห์ด้านการฝึกการเรียนสอน งานธุรการ การปกครองและกิจกรรมต่างในโรงเรียนหรือสถานที่ฝึกสอน ทักษะ
และสมรรถภาพของครูการวัดและประเมินผลการศึกษา,ภาษาและเทคโนโลยี, การจัดการเรียนรู้อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่วนด้านจิตวิทยาสาหรับครู ความเป็นครูการบริหารจัดการห้องเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การ
วิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร อยูใ่ นระดับมากตามลาดับ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาในด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการสร้างเว็บไซด์ ช่อ งทาง
ในการบริการด้านต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์ คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ
One Stop Service ด้านการสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จานวน
1 หั ว ข้ อ คื อ ความรู้ด้ านเทคโนโลยี แ ละข่ าวสารเกี่ ย วกั บการศึก ษาที่ เป็ น ประโยชน์กั บ ผู้ เรีย น โดยนั ก ศึก ษาให้
ความสาคัญในปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้สาหรับการเรียนการสอนซึ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ และ รูปแบบของสื่อที่นามาใช้ในด้านการเรี ยนการสอน
ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนามาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสืบค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์
และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และด้านการสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเกี่ยวกับนักศึกษา มี
จานวน 5 หัวข้อ คือ หัวข้อความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง หัวข้อความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หัวข้อความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็น
ครู และคุณลักษณะของความเป็นครู หัวข้อความสามารถวางแผน การจัดการเรียนการสอนและการทางานได้อย่าง
เป็ น ระบบ หั วข้ อ การตรงต่อ เวลา มีความซื่ อสั ต ย์ สุ จริต และมีวินั ยในตนเอง โดยแนวทางในการพั ฒ นาปรับปรุง
เกี่ยวกับปัญหาทั้ง 2 ด้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการจัดอบรมในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ การ
อบรมทางด้านภาษา การประกันคุณ ภาพการศึกษา รวมทั้งบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณความเป็นครู ในกิจกรรม
เตรียมความพร้อมหรือปฐมนิเทศนักศึกษา
ข้อเสนอแนะควรมีการพัฒนารูปแบบในการบริการ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ One Stop Service
และนักศึกษาสามารถรับทราบข่าวสารการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในทุกช่องทางต่อไป และควรมีการจัดอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ การจัดอบรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณความเป็นครู ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมหรือปฐมนิเทศ
นัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ ทุ ก ปี เพื่อ เป็ น การพั ฒ นาระบบฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชีพ ครูข องคณะครุศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาหรับงบประมาณการสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
สาขาวิช าครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมคอมพิ ว เตอร์ สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า สาขาวิช าครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมโยธา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลสาขาวิชา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ ที่ได้ได้กรุณาให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ ทาแบบสอบถามการ
ทาวิจัย และขอขอบคุณอาจารย์พัฐนนท์ พลหาญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาหรับการทบทวน
บทความวิจัยในครั้งนี้
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สิทธิมนุษยชนและแนวทางการป้องกันการละเมิดในจังหวัดเลย
Human rights and violations prevention guidelines in Loei province
กัลยา ยศคาลือ1* กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสริ ิ1 และธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู1
Kalaya Yotcamlue1*, Kunkhanit Adirutchotsiri1 and Teerawat Wongwarunyoo1
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึก ษา 1) การด าเนิน งานด้ านมาตรการป้ อ งกั น การละเมิด สิ ท ธิ
มนุษยชนของจังหวัด เลยและ 2) แนวทางป้องกั นการละเมิด สิทธิมนุษยชนประชาชนจังหวัดเลยพบว่าจากสภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประชาชนจังหวัดเลยจานวน 6 หมูบ่ ้าน (กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด) และบริษัททุ่งคา จากัด
ที่ตั้งอยู่ในตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ประชาชนได้ขอคัดค้านการใช้ประโยชน์ใน
เขตพื้นที่ป่าภูซาบอนและภูทับฟ้าและการขยายประทานบัตรพื้นที่ป่าภูเหล็ก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การสูญเสียพื้นที่ป่าสาธารณะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดขึน้ ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2556 ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงต่างประเทศให้จังหวัดเลยรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลยคือนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ได้รายงานการแก้ไขปัญหาร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับข้อเสนอจากบริษัททุ่งคา ดังนี้ 1) จะหยุดเครื่องจักรชั่วคราว 2) จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ
สุขภาวะประชาชน 3) ถ้าจะมีการผลิตครัง้ ต่อไปจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ใช่ไซยาไนด์และ 4) จะไม่ให้เ กิดมลภาวะ
ในพื้นที่ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนซึ่งจังหวัดเลยมีแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือหน่วยงานภาครัฐ
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) จะต้องส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง มีการบังคับใช้
กฎหมายให้เหมาะสมรัฐบาลจะต้อ งรับฟั งความเห็ นของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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Abstract
The purposes of academic article were to study1) the performance of prevention of human rights
violations Loei Province and 2)prevention guidelines of human rights violations.The situation between 6 villages
called Group Raxbankaed and Mining Thungkam started on 2007. The people was pose exploitationPhusumborn,
Phutabpharareas and concession expansion of forest Phurax. The impact of environment health and loss of
forest area.The human rights violations situation on September 16, 2013. On July 15, 2014 the Ministry of
Foreign Affairs Thailand ordered Loei Province report. The performance of prevention of human rights violations
Loei Province Loei Province Governor Mr.WiroadJivarakseen, 28th Military Circle and other organization in
Loeiresolven problem. Mining Thungkam was processing: 1) stop material 2) conservation environment ecology
and health 3) none cyanide on processing material and 4) none environmental pollution of citizen health. The
guidelines of human rights violations were: government and National Human Rights Commission of Thailandwill
promote respect for human rights continuous. The government will balance enforcement the law, public opinion
listen and equal policy affected of peopleon concept Universal Declaration of Human Rights.
Keywords: Human rights, Violations, Prevention, Loei Province

บทนา
ปฏิญญาสากลได้กล่าวว่า มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิตา่ งในตนมีเหตุผล
และมโนธรรมและควรปฏิบัติตอ่ กันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพข้อ 17 1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
โดยตนเองและโดยร่วมกับผู้อ่ืนและ 2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สิ นไปจากตนตามอาเภอใจ ข้อ 18 ทุกคนมีสิทธิใน
อิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรมและศาสนา ทั้งนี้ สิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อและ
อิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอน การปฏิบัติ การสักการะ บูชาและการ
ประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดยลาพั งหรือในชุมชนร่วมกับผู้อ่ืนและในที่สาธารณะหรือส่วนบุคคลและข้อ 19ทุกคนมี
สิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้ สิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซงและที่จะแสวงหา รับและส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่คานึงถึงพรมแดน[1]
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทาให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการ
บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารทางสังคมมากขึน้ ส่งผลให้การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มของ
ประชากรและการพั ฒ นาพื้ น ที่ ท าให้ เกิ ด การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ความเสื่ อ มโทรมด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดมลพิษ เช่น น้าเสีย อากาศเป็นพิษ ความดังของเสียงที่เกินกว่ามาตรฐาน ฝุ่นละอองจาก
การก่อสร้าง ปัญหาการจัดการมูลฝอยในชุมชน [2] จากแนวคิดของฟิวเด็นส์และโจคิลเลนส์คือ มรดกทางวัฒนธรรม
มิได้เป็นเฉพาะโบราณสถาน อาคาร พื้นที่ประวัติศาสตร์และสวนเท่านั้นจะรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด
รวมทั้งระบบนิเวศ เป็นเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความสาเร็จของมนุษย์ในอดีตและเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่
สามารถสร้างขึน้ ใหม่ได้ที่สาคัญของโลก [11]
สถานประกอบการจังหวัดเลยคือ การทาเหมืองแร่เปิดดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทาให้มีปริมาณขยะ
กากอุตสาหกรรมในดินและแหล่งน้าทาให้ น้าและป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีมลพิษสะสมเพิ่มขึ้น วิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้ นที่เปลี่ยนไป เช่น งดใช้น้าในลาห้วยที่มีสารปนเปื้อนอันตราย จะต้องซื้ อน้าเข้ามาบริโภค ไม่
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สามารถจับสัตว์น้ารวมทั้งพืชผักตามร่องน้าล้วนตกอยู่ในสภาพปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต [3] และรายงานขององค์การอนามัยโลกว่าการทาเหมืองแร่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่ ถ้าหากผู้ประกอบการเหมืองแร่ปฏิบัติตามหลักวิชาการจะไม่เป็นการทาลายสิ่งแวดล้อม การทาเหมืองแร่ตาม
หลั กวิชาการนั้น จะต้องคานึงถึงความคุ้ มค่ าในการใช้ประโยชน์จากแร่ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิ จและการป้ องกั น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาดจะต้องจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment : EIA) ทั้งทางบวกและทางลบก่อนได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ นอกจากนี้เหมือง
แร่จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียง ที่ผ่านมาการทาเหมืองแร่จะก่อปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดจิตสานึก ขาดความรู้ ขาดกฎหมายควบคุมและเหมืองในอดีตอยู่ห่างไกล
การลักลอบทาเหมืองผิดกฎหมาย การดูแลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ทั่วถึงและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมและมีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งกาหนดให้ผู้รับประทานบัตรต้องดูแลป้องกันและลด
ผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อ มและท าการฟื้ น ฟู ส ภาพ (Reclamation) และองค์ ก ารอนามั ย โลกกล่ า วว่า เหมื อ งแร่ เป็ น
กระบวนการอุตสาหกรรมหลักในบรรดากิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในอากาศ น้าและดิน
โดยจะพบได้ทั่วไปในปริมาณน้อยในหิน ดิน น้าและอากาศและอาจมีปริมาณสารหนูที่มีความเข้มข้นสูงเนื่องจาก
กระบวนการผุกร่อนของกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งรวมทั้งเหมืองโลหะ [12] จากปัญหาความขัดแย้ง ความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล ความเหลื่อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมท าให้ เกิ ด ผลกระทบต่อ กลุ่ ม ประชาชนในชุม ชนจั ง หวั ด เลยจาก
สถานการณ์ดังกล่าว การละเมิดสิทธิมนุษยชนจะลดลง ถ้าทุกภาคส่วนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันและร่วมกันสร้างเครือข่ายค้นหาแนวทางส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สิทธิมนุษยชน (Human Right)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(Universal Declaration of Human Right)
การสู้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองได้ ทาให้ชีวิตมนุษย์สูญเสียประมาณหกสิบล้านคนและยัง
ส่งผลกระทบในด้านอื่น ๆ ต่อความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั้งในรูปแบบของความอดอยาก การทรมานนักโทษ
การใช้แรงงานทาสและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ดังนั้นหลังจากที่ได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นภายหลังการ
สิน้ สุดสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจึงได้ให้คามั่นว่าจะร่วมกันป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรม
ดังกล่าวขึ้นอีก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงได้ถือกาเนิดขึ้นเพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ปั จ เจกชนทั่ ว ทุ ก แห่ ง โดยได้ รั บ การยกร่ า งขึ้ น ในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) โดยคณ ะกรรมการภายใต้
คณะกรรมาธิก ารสิ ทธิ ม นุษยชนแห่ งสหประชาชาติ ซึ่ งประกอบไปด้ วยสมาชิก จ านวน 8 คน โดยมีนาง Eleanor
Roosevelt ภรรยาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นประธานและเป็นหนึ่งในบุคคลสาคัญ ที่ผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ
ให้การสนับสนุนและรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีประเทศ
ลงคะแนนเสียงสนับสนุน จานวน 48 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย มี 8 ประเทศที่งดออกเสียง และไม่มีประเทศใด
ลงคะแนนเสียงคัดค้านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับในปัจจุบัน
ล้วนมีพ้ืนฐานและได้รับการพัฒ นาและมาจากปฏิญ ญาสากลฉบับนี้ทั้งสิ้นและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ
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มนุษยชนเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน ทั้งนี้โดยที่ประชาคมโลกตระหนักถึงความสาคัญของปฏิญญา
สากลฯ ในฐานะแม่บทของสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมาก
ที่สุดในโลก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ) Universal Declaration of Human Rights)
ได้รับการรับรองและประกาศโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 217 เอ (III) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 การ
ยอมรับศักดิ์ศรีแต่กาเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ
เป็นพืน้ ฐานแห่งอิสรภาพความยุตธิ รรมและสันติภาพในโลกโดยที่การไม่นาพาและการหมิ่นในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน
ยังผลให้มีการกระทาอันป่าเถื่อนซึ่งเป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนุษยชาติและการมาถึงของโลกที่ได้มี
การประกาศให้ความมีอสิ รภาพในการพูดและความเชื่อและอิสรภาพจากความหวาดกลัวและความต้องการของมนุษย์
เป็นความปรารถนาสูงสุดของประชาชนทั่วไปโดยที่เป็นการจาเป็นที่สทิ ธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติ
ธรรมถ้าจะไม่บังคับให้คนต้องหันเข้าหาการลุกขึ้นต่อต้านทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้ายโดยที่เป็นการจาเป็นที่
จะส่งเสริมพัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างชาติต่าง ๆ โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันอีกครั้ง
ไว้ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขัน้ พื้นฐานในศักดิ์ศรีและค่าของมนุษย์และในสิทธิที่เท่าเทียมกันของบรรดาชาย
และหญิงและได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นในอิสรภาพอันกว้างขวาง
ยิ่งขึน้ โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฏิญาณที่จะบรรลุถึงซึ่งการส่งเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้น
พื้นฐานโดยสากลโดยความร่วมมือกับสหประชาชาติโดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุดเพื่อให้ปฏิญาณนี้สาเร็จผลเต็มบริบูรณ์ฉะนั้นบัดนี้สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ให้เป็น
มาตรฐานร่วมกันแห่งความสาเร็จสาหรับประชาชนทั้งมวลและประชาชาติทั้งหลายเพื่อจุดมุ่งหมายที่ว่าปัจเจกบุคคล
ทุกคนและทุกส่วนของสังคมโดยการคานึงถึงปฏิญญานี้เป็นเนืองนิตย์จะมุ่งมั่นส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพ
เหล่านี้ด้วยการสอนและการศึกษาและให้มีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอย่างมีประสิทธิผลด้วยมาตรการแห่งชาติ
และระหว่างประเทศอันก้าวหน้าตามลาดับทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเองและในบรรดาประชาชนของ
ดินแดนที่อยูใ่ ต้เขตอานาจแห่งรัฐนั้น
ข้อ 1 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรมและควร
ปฏิบัตติ อ่ กันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
ข้อ 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่กาหนดไว้ในปฏิญญานีโ้ ดยปราศจากการแบ่งแยกไม่วา่ ชนิด
ใดอาทิเชื้อชาติผิวเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นพืน้ เพทางชาติหรือสังคมทรัพย์สนิ การเกิด
หรือสถานะอื่นนอกเหนือจากนีจ้ ะไม่มกี ารแบ่งแยกใดบนพืน้ ฐานของสถานะทางการเมืองทางกฎหมายหรือทางการ
ระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนที่บุคคลสังกัดไม่วา่ ดินแดนนีจ้ ะเป็นเอกราชอยูใ่ นความพิทักษ์มไิ ด้ปกครอง
ตนเองหรืออยู่ภายใต้การจากัดอธิปไตยอื่นใด
ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชวี ติ เสรีภาพและความมั่นคงแห่งบุคคล(Everyone has the right to life, liberty and
security of person.)
ข้อ 4 บุคคลใดจะตกอยูใ่ นความเป็นทาสหรือสภาวะจายอมไม่ได้ทั้งนีห้ ้ามความเป็นทาสและการค้าทาสทุก
รูปแบบ
ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกกระทาการทรมานหรือการปฏิบัตหิ รือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายี
ศักดิ์ศรีไม่ได้
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ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกันโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัตใิ ดทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัตใิ ดอันเป็นการล่วง
ละเมิดปฏิญญานีแ้ ละจากการยุยงให้มกี ารเลือกปฏิบัตดิ ังกล่าว
ข้อ 8 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลที่มอี านาจแห่งรัฐต่อการกระทาอันล่วง
ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานซึ่งตนได้รบั ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุมกักขังหรือเนรเทศตามอาเภอใจไม่ได้
ข้อ 10 ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและเปิดเผย
จากศาลที่อิสระและไม่ลาเอียงในการพิจารณากาหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน
ข้อ 11 (1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดทางอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่า
จะพิสูจน์ได้วา่ มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปิดเผยซึ่งตนได้รับหลักประกันที่จาเป็นทั้งปวงสาหรับการ
ต่อสูค้ ดีและ(2) บุคคลใดจะถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาใดอันเนื่องจากการกระทาหรือละเว้นใดอันมิได้ถือว่าเป็น
ความผิดทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศในขณะที่ได้กระทาการนัน้ ไม่ได้และจะกาหนด
โทษที่หนักกว่าที่บังคับใช้ในขณะที่ได้กระทาความผิดทางอาญานัน้ ไม่ได้
ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอาเภอใจในความเป็นส่วนตัวครอบครัวที่อยูอ่ าศัยหรือการสื่อสารหรือ
จะถูกลบหลูเ่ กียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือ
การลบหลูด่ ังกล่าวนั้น
ข้อ 13 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้ายและการอยู่อาศัยภายในพรมแดนของแต่ละรัฐและ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใดรวมทั้งประเทศของตนเองและสิทธิที่จะกลับสูป่ ระเทศตน
ข้อ 14 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาและที่จะได้ที่ลี้ภัย ในประเทศอื่นจากการประหัตประหารและ (2) สิทธิน้ี
จะยกขึ้นกล่าวอ้างกับกรณีที่การดาเนินคดีที่เกิดขึ้นโดยแท้จากความผิดที่มิใช่ทางการเมืองหรือจากการกระทาอันขัด
ต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้
ข้อ 15 (1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่งและ (2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอาเภอใจหรือถูก
ปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติของตนไม่ได้
ข้อ 16 (1) บรรดาชายและหญิ งที่มีอายุครบบริบูรณ์ แล้วมีสิทธิที่จะสมรสและก่อร่างสร้างครอบครัวโดย
ปราศจากการจากัดใดอันเนื่องจากเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาต่างย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมรสระหว่างการ
สมรสและในการขาดจากการสมรส (2) การสมรสจะกระทาโดยความยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผู้ที่จะเป็นคู่
สมรสเท่านัน้ และ (3) ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมและย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจาก
สังคมและรัฐ
ข้อ 17 ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตนเองและโดยร่วมกับผู้อ่ืนและ (2) บุคคลใดจะถูกเอา
ทรัพย์สนิ ไปจากตนตามอาเภอใจไม่ได้
ข้อ 18 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนาทัง้ นี้สทิ ธินรี้ วมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยน
ศาสนาหรือความเชื่อและอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอนการปฏิบัติการ
สักการะ บูชาและการประกอบพิธีกรรมไม่วา่ จะโดยลาพังหรือในชุมชนร่วมกับผู้อื่นและในที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล
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ข้อ 19 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกทั้งนี้สิ ทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอา
ความเห็ นโดยปราศจากการแทรกแซงและที่จ ะแสวงหารับและส่งข้อมู ลข่าวสารและข้อคิ ดผ่ านสื่อ ใดและโดยไม่
คานึงถึงพรมแดน
ข้อ 20(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติและ(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับ
ให้สังกัดสมาคมหนึ่งได้
ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทนซึ่งได้รับเลือกตั้ง
โดยอิสระ (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาคและ(3) เจตจานงของประชาชน
จะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอานาจการปกครองทั้งนี้เ จตจานงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกาหนดเวลาและ
อย่างแท้จริงซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาคและต้องเป็นการลงคะแนนลับหรือวิธีการลงคะแนน
โดยอิสระในทานองเดียวกัน
ข้อ 22 ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคมมีสิทธิในหลักประกันทางสังคมและย่อมมี สิทธิในการบรรลุสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอันจาเป็นยิ่งสาหรับศักดิ์ศรีของตนและการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระผ่าน
ความพยายามของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศและตามการจัดการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ
ข้อ 23 (1) ทุกคนมีสิทธิในการทางานในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้ออานวยต่อการ
ทางานและในการคุ้มครองต่อการว่างงาน (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสาหรับงานที่เท่าเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด (3) ทุกคนที่ทางานมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเอื้ออานวยต่อการ
ประกันความเป็นอยูอ่ ันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์สาหรับตนเองและครอบครัวและหากจาเป็นก็จะได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมด้วยและ(4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพื่อความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของตน
ข้อ 24 ทุ กคนมีสิ ทธิในการพั กผ่อนและการผ่อนคลายยามว่างรวมทั้ งจากัดเวลาทางานตามสมควรและ
วันหยุดเป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง
ข้อ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสาหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและของ
ครอบครัวรวมทั้งอาหารเครื่องนุง่ ห่มที่อยู่อาศัยและการดูแลรักษาทางการแพทย์และบริการสังคมที่จาเป็นและมีสิทธิ
ในหลักประกันยามว่างงานเจ็บป่วยพิการหม้ายวัยชราหรือปราศจากการดารงชีพอื่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการ
ควบคุมของตนและ (2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษเด็กทัง้ ปวงไม่วา่ จะ
เกิดในหรือนอกสมรสจะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน
ข้อ 26 (1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษาการศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
การศึ ก ษาระดั บ ประถมจะต้ อ งเป็ น ภาคบั ง คั บ การศึ ก ษาด้ า นวิชาการและวิชาชีพ จะต้อ งเปิ ด เป็ น การทั่ ว ไปแ ละ
การศึก ษาระดั บสูงขึ้น ไปจะต้องเข้าถึ งได้ อย่างเสมอภาคสาหรับทุ ก คนบนพื้น ฐานของคุ ณ สมบั ติค วามเหมาะสม
(2) การศึก ษาจะต้อ งมุ่งไปสู่ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิก ภาพของมนุ ษย์อย่างเต็ มที่ และการเสริม สร้างความเคารพต่อสิ ทธิ
มนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐานการศึกษาจะต้องส่งเสริมความเข้าใจขันติธรรมและมิตรภาพระหว่างประชาชาติกลุ่ม
เชื้อ ชาติ ห รือ ศาสนาทั้ ง มวลและจะต้ อ งส่ งเสริม กิ จ กรรมของสหประชาชาติเพื่ อ การธารงไว้ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและ (3)
ผู้ปกครองมีสิทธิเบือ้ งแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะให้แก่บุตรของตน
ข้อ 27(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอิ สระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชนที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะและมี
ส่วนในความรุดหน้าและคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และ(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทาง
จิตใจและทางวัตถุอันเป็นผลจากประดิษฐ์กรรมใดทางวิทยาศาสตร์วรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งตนเป็นผู้สร้าง
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ข้อ 28 ทุกคนย่อมมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นกรอบให้บรรลุสิทธิและอิสรภาพที่
กาหนดไว้ในปฏิญญานีอ้ ย่างเต็มที่
ข้อ 29 (1) ทุกคนมีหน้าที่ต่อชุมชนซึ่งการพัฒ นาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่จะกระทาได้ก็แต่ใน
ชุม ชนเท่ านั้น (2) ในการใช้สิ ทธิแ ละอิส รภาพของตนทุ กคนจะต้อ งอยู่ภ ายใต้ข้อ จ ากั ด เพี ยงเท่ าที่ มีก าหนดไว้ต าม
กฎหมายเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการ และ(3) สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการ
ของสหประชาชาติไม่วา่ ในกรณีใด
ข้อ 30 ไม่มีบทใดในปฏิญญานี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้สิทธิใดแก่รัฐกลุ่มคนหรือบุคคลใดในการดาเนิน
กิจกรรมใดหรือกระทาการใดอันมุ่งต่อการทาลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กาหนดไว้ณที่นี้
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
เนื่ อ งจากการประชุม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระดั บ โลกณกรุ งเวีย นนาในปี พ .ศ. 2536 (ค.ศ.1993)ได้ มี ก ารจั ด ท า
ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัตกิ ารขึน้ โดยในข้อ 71 ของที่ประชุมระดับโลกได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐภาคีพิจารณาความ
จาเป็นในการร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อกาหนดวิธีการที่จะให้มีการปรับปรุงส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของตนเองประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่เป็นรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติที่ได้
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
หลายฉบับทาให้มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญารวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆซึ่งแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นแนวคิดหนึ่งในการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยได้กรอบแนวทางมาดาเนินการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประเทศไทยจึงได้มีการจัดทานโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บท
แห่งชาติดา้ นสิทธิมนุษยชนขึ้น
นับว่าเป็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทยช่วงเวลาที่ประกาศใช้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง
ปี พ.ศ. 2548 โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานและติดตามการดาเนินงานต่อมาเมื่อกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญั ติปรับปรุ งกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงได้โอนภารกิจดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดาเนินการต่อนับตั้งแต่
วันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ. 2545 เป็นต้นมา(ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนมากที่นร 0506/14217 ลงวันที่ 10
ตุลาคมพ.ศ. 2545) เมื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับแรกหมดวาระลงในปีพ.ศ. 2548 ในระหว่างที่แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฉบับที่ 2 ยังมิได้ประกาศใช้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2550 เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆถือ
ปฏิบัติตามแผนฯฉบับแรกไปพลางก่อนจนกว่าแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 จะแล้วเสร็จและประกาศใช้ในช่วง
ระหว่างปีพ.ศ. 2549-2551 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมพ.ศ. 2552 เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนสู่แผนบริหารราชการแผ่นดินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงกรมแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นแผนพั ฒ นาองค์ กรชุมชนแผนพั ฒ นาขององค์ กรในระดั บภู มิภาคแผนพั ฒ นาองค์ กรสาธารณะ
ตลอดจนแผนอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วจัดทาเป็นโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับการดาเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่นร. 0505/19829 ลงวันที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2552) ขณะนี้แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 อยู่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แปลงแผนสู่การปฏิบัติและอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 จะครบ
วาระในปี พ.ศ. 2556 ดังนั้นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทาโครงการจัดทาแผนสิทธิ
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มนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศขึน้ เพื่อให้ทันประกาศใช้ในปี
พ.ศ. 2557-2561 โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ระยะได้ แก่ ระยะที่ 1 (ปี พ .ศ. 2555) เป็ นการศึ ก ษาวิ จั ยและเชื่อมโยงข้ อมู ล ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาวางกรอบทิศทางการดาเนินงานพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากทุก
จังหวัดเพื่อช่วยกันยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร แล้วนามา
ประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ในระดับชาติ (ร่างแรก)และระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2556) นาร่างแผนฯ
ฉบั บที่ 3 (ร่ างแรก) เข้ าสู่ กระบวนการวิ พากษ์ โดยเปิ ดรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากทุ กภาคส่ วนในหลายช่องทางและน า
ข้อคิดเห็นต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสรุปประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 (ร่างสุดท้าย) แต่เพื่อให้
มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานสากล กรมฯจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วม
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมทั้งให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวงร่วมกันให้ข้อเสนอแนะตัวชี้วัดความสาเร็จใน
แต่ละประเด็นก่อนจัดทาเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาและประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการในปีพ.ศ. 2557 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐจัดทาขึน้ เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนโดยเป็นแผนในระดับชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญและพัฒนา
ระบบงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวมอย่างมีเอกภาพให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ
ทั้งยังเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความตัง้ ใจจริงของประเทศไทยที่จะส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กและเยาวชน
กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาเด็กและเยาวชนเพราะเป็น
พื้นฐานสาคัญของการสนับสนุนความก้าวหน้าในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตลอดจนความ
สงบสุขของสังคมโดยรวม การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาทุกประเภทและทุกระดั บของการศึกษาเป็นหนึ่งในคามั่น
ด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญของไทยที่ได้ให้ไว้แก่ประชาคมโลกในช่วงที่ไทยสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติด้วยและในฐานะปัจจุบันที่ประเทศไทยได้เป็นทั้งสมาชิกและประธานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยตระหนักดีที่จะต้อ งปฏิบัติตามคามั่นให้เกิดประสิทธิผลการนาปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมา
ดัดแปลงเป็นปฏิญญาฯ ฉบับเด็กและเยาวชน[4]
สิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทาที่ไม่มีการล่วง
ละเมิดได้ โดยได้รับการ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ วันแห่ง
สิทธิมนุษยชนโลก ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2557 (ฉบั บชั่ว คราว) มาตรา 4 มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล บรรดาที่ชนชาวไทยได้รับ
การคุ้มตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและตามพันธะ
กรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแ่ ล้วย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ [5]
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนไว้หลายประการ คือ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคของบุคคล สิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกายสิ ทธิของผู้ต้องหา สิทธิของพยานและผู้เสี ยหายในคดีอาญา สิทธิของเด็ก เสรีภาพในการนับถื อ
ศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางการศึกษา สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในบริการสาธารณสุข สิทธิ
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ของคนพิการหรือทุพพลภาพ และของคนชรา สิทธิของบริโภค สิทธิของชุมชนท้องถิ่น เสรีภาพในการกลุ่ม สิทธิใน
การรับรู้และมีสว่ นร่วมสิทธิในการร้องทุกข์และฟ้องคดีและสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ (สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 53 เด็กเยาวชนและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมเด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับ
การเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและมาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่ นของครอบครัวและความ
เข้มแข็งของชุมชนรัฐต้องสงเคราะห์คนชราผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและ
พึ่งตนเองได้ [6]
บทบาทหน้าที่ของประชาชนในสังคมไทย
1.การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นทีมีต่อชุมชนและสังคม ดังนี้
1.1 เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน ที่จะสามารถอาศัยและครอบครอง
เคหสถานของตนโดยปกติสุข ไม่ว่าจะเกิดจาการเช่าหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งบุคคลอื่นจะต้องให้ความเคารพใน
สิ ทธิ น้ี แม้แ ต่ เจ้ าหน้า ที่ ข องรัฐ หากจะต้อ งเข้า ไปด าเนิ น การตามกฎหมายใด ๆ เช่น การตรวจค้ น เคหสถานของ
ประชาชนก็จะทาการมิได้ เว้นแต่จะมีหมายค้นที่ออกโดยศาลเท่านัน้
1.2 เสรีภาพในหารเดินทางและการติดต่อสื่อสาร ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปในที่ตา่ ง ๆ บน
ผืนแผ่นดินไทยได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและสามารถเลือกถิ่นที่อยูอ่ าศัย ณ ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย รวมทั้ งชาวไทย
ทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่วา่ จะเป็นทางจดหมาย โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต
1.3 เสรีภาพในการนับถือศาสนา สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพที่จะนับถือศาสนาแตกต่างกันได้
ซึ่งบุคคลอื่นในสังคมรวมทั้งรัฐจะต้องให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้ดว้ ย
1.4 เสรีภาพในทางวิชาการ เยาวชนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ค นไทยทุกคนยังมีสิทธิในการที่ จะศึกษาค้นหว้าหรือทาวิจัยตามที่ต้องการ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย
1.5 เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการ
ชุมนุมแต่ต้องเป็นไปโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และต้องไม่รบกวนสิทธิของผู้อ่ืน การปราศจากอาวุธนั้น หมายรวมถึง
ห้ามทุกคนที่มาร่วมชุมนุมพกพาอาวุธเข้ามามาในที่ชุมนุมเด็กขาด บุคคลใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ชุมนุม บุคคลนัน้ จะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้น
1.6 สิทธิเสรีภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และร่วมสืบสานศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของประเทศชาติเพื่อให้ดารงอยู่ต่อไปกับอนุชน
รุ่นหลัง
1.7 สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยเสรีภาพในหารประกอบอาชีพจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
เช่น ผู้ประกอบการจะต้องเคารพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เป็นต้น
2. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อนื่ ที่มีต่อประเทศชาติ
2.1 สิทธิในการมีส่วนร่วมในที่ น้ี หมายถึง สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการด้านการปกครอง อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคมโดยตรง
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2.2 สิทธิที่จะฟ้องร้องหน่อยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล องค์ ก ารบริห ารส่ วนจังหวัด หรือ องค์ก รของรัฐ ที่ เป็น นิติบุค คล ประชาชนมีสิ ทธิที่จ ะ
ฟ้องร้องหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ให้รับผิดชอบ หากการกระทาใด ๆ หรือการละเว้นการกระทาใด ๆ ของข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนัน้ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของประชาชนต่อศาลปกครอง
2.3 สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวธิ ี การกระทาใดจะที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญ ญั ติได้ในรัฐธรรมนูญ เช่นการต่อต้านการทาปฏิวัติรัฐประหาร เป็นสิ่งที่
ประชาชนมีสิทธิที่จะออกมาต่อต้าน แต่ตอ้ งเป็นไปโดยสันติวธิ ี
3. แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
การปฏิบัติต นตามสิ ทธิข องตนเองและผู้ อ่ืน ในสั งคม เป็ น สิ่ งที่ ช่วยจัด ระเบี ย บให้ กั บ สั งคมสงบสุ ข โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน สามารถแสดงออกได้หลายประการ
เช่น การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น
3.2 รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนาให้ผู้อื่นรู้จักใช้สิทธิของตนเอง
3.3 เรียนรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพ
ของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน เป็นต้น
3.4 ปฏิบัตติ ามหน้าที่ของชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การเสีย
ภาษีให้รัฐเพื่อนาเงินมาพัฒนาประเทศ เป็นต้น
4. ผลทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบัติตนเคารพสิทธิของตนเองและผูอ้ ่นื
4.1 ผลทีเ่ กิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัครสมานรักใคร่สามัคคี ไม่มคี วามแตกแยก ไม่
แบ่งเป็นพวกเป็นเหล่า บ้านเมืองก็จะสงบสุขเกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวมก็จะสดใส ปราศจากการระแวงต่อกัน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาเนินไปอย่างราบรื่น นักลงทุน นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเยือนประเทศของเรา
ด้วยความมั่นใจ
4.2 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม เมื่อประชาชนในสังคมรู้จักสิทธิของตนเอง และของคนอื่นก็จะทาพา
ให้ชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เมื่อสังคมมั่นคงเข้มแข็งก็จะมีส่วนทาให้ประเทศชาติเข้มแข็ง เพราะชุมชนหรือสังคม
เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองโดยรวม
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง และอบรมสั่ง
สอนให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนรูบ้ ทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเองและปฏิบัตติ ามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญได้ให้
ความคุ้มครองได้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกอื่น ๆ ในสังคมก็จะนาพาให้สังคมและ
ประเทศชาติเข้มแข็งตามไปด้วย
การศึกษาผลกรทบทีเ่ กิดจากการประกอบการเหมืองแร่
กรมควบคุมมลพิษ (2552) มีรายงานศึกษาการตรวจสอบปริมาณไซยาไนด์และโลหะหนักในแหล่งน้าผิวดิน
บ่อน้าใช้ของประชาชนและตะกอนดินบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคาของบริษัททุ่งคาจากัดเดือนกันยายน
พ.ศ. 2549 พบว่าการเปิดทาการเหมืองและประกอบโลหะแร่ทองคาตัง้ อยู่บริเวณที่มีแม่น้าฮวยไหลผ่านซึ่งแม่นา้ ฮวยมี
ต้นกาเนิดจากภูเขาหลวงไหลผ่านตาบลเขาหลวงตาบลหนองงิว้ ไหลลงสู่แม่น้าเลยที่ตาบลนาโป่งอาเภอเมืองเลยเมื่อปี
พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2551 มีดินจากเหมืองไหลลงมายังพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านสร้างความเสียหายให้กับต้น
ยางที่ปลูกในเดือนกุมภาพันธ์พ .ศ. 2551 ชาวบ้านพบน้ารั่วซึมออกมาจากคันดินของบ่อกักเก็บกากแร่เดือนธันวาคม
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พ.ศ. 2552 จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้พบว่ามีสารหนู (Arsenic) ในปริมาณสูงไหลลงสูพ่ ้ืนที่เกษตรกรรมโดยคาดว่า
น่าจะเป็น ผลจากเหตุก ารณ์ ที่มีก ารซึ ม จากเหมือ งทองค าลงสู่ แหล่ งน้าและคาดว่า สารหนู น่าจะส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งนา้
มีรายงานว่ามีปริมาณของสารหนูในตะกอนดินและหอยฝาเดียวในห้วยเหล็กอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลย พบว่า
สารหนูเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติมนุษย์และสัตว์ป่าได้รับพิษของสารหนูจากการปนเปื้อนและกิจกรรมของมนุษย์
เช่น การทาเหมืองแร่ทองค าสารหนู เป็น สาเหตุ ทาให้เกิ ดมะเร็งผิวหนั ง ถ้ าได้ รับสั ม ผัส เป็ นเวลานานและยังสร้าง
ผลกระทบอื่น ๆ ต่อสุขภาพของมนุษย์การศึกษาการตกค้างของสารหนูในตะกอนดินและหอยฝาเดียวบริเวณห้วย
เหล็ ก อ าเภอวั งสะพุ งจั งหวัด ได้ ทาการเก็ บ ตั วอย่างทั้ งหมดในเดือ นมกราคมพฤษภาคมและกั น ยายนพ .ศ.2556
ประกอบด้ ว ย 3 จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งและ 1 จุ ด อ้ างอิ งบริ เวณใกล้ กั บ เหมื อ งแร่ ท องค าตั ว อย่า งจะถู ก น ามาย่อ ยโดย
microwave digestion และวิเคราะห์ โดย ICP:MS ผลการศึ ก ษาพบว่าตั ว อย่า งตะกอนดิ น มีค่ า ของสารหนู ระหว่า ง
169.23–717.79 mg/kg ส่วนในตัวอย่างหอยฝาเดียวขนาดกลางและตัวอย่างหอยฝาเดียวขนาดใหญ่มีค่า 6.98-9.53
mg/kg และ 1.38-8.57 mg/kg ตามลาดับสาหรับพื้ นที่อ้างอิงพบสารหนู 5.22 mg/kg จากผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า
บริเวณใกล้การทาเหมืองแร่ทองคามีการปนเปื้อนของสารหนูในปริมาณสูงและอาจจะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ถ้าหา
ได้รับสารหนูโดยตรงหรือทางอ้อม[7]
การดาเนินงานด้านมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจังหวัดเลย
ภาพรวมของการทาเหมืองแร่ประเทศไทยเริมทาเหมืองแร่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยระยะแรกส่วนใหญ่
นิยมทาเหมืองดีบุก ต่อมาปี พ.ศ. 2444 จึงมีพระราชบัญญัติการทาเหมืองแร่ร.ศ. 120 ซึ่งถือเป็นพระราชบัญญัติแร่
ฉบับแรก นับว่าประมาณ 100 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการทาเหมืองแร่ประมาณ 40 ชนิด โดยมีแร่เศรษฐกิจอยู่
10 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน ยิปซัม หินอุตสาหกรรม เฟลด์สปาร์ สังกะสี โดโลไมต์ ดีบุก ทรายแก้ว เกลือหินและโพแทซ
และทองคา สาหรับเหมืองทองคาเริ่มทาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2414 แต่ทาได้ไม่นานก็ปิดกิจการไป ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5
เริ่มทาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทาเหมืองแร่ที่ได้ประทานบัตรประมาณ 1,500 แปลง เฉพาะแปลงแร่ทองคาที่
ได้รับประทานบั ตรหรือใบอนุญ าตให้ ขุดแร่ได้มีทั้งหมด จานวน 33 แปลง และมีพ้ืนที่ อีกจานวน 16 แปลงที่ได้รับ
อาชญาบัตรหรือใบอนุญาตสารวจแร่ ซึ่งการทาเหมืองแร่ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ๆ มีการทาเหมืองแร่
การทาเหมืองแร่ไม่ได้เป็นการทาลายสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพอันสวยงาม หากผู้ทาเหมืองปฏิบัติตามหลักวิชาการ
ซึ่งการทาเหมืองแร่ตามหลักวิชาการจะคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์แร่ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและการ
ป้ อ งกั น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเหมือ งแร่ ทุก ประเภทและทุ ก ขนาดจะต้อ งจั ด ทารายงานประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ นอกจากนี้เหมืองแร่จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการยอมรับของสังคม
หรือชุมชนรอบ ๆ เหมืองแร่ซึ่งแม้ประเทศไทยจะมีแหล่งแร่ทองคาไม่ถึงร้อยละ 1 ของแร่ทั้งประเทศ แต่ราคาทองคาใน
ตลาดโลกที่สูงขึน้ เรื่อย ๆ ก็ดึงความสนใจให้นักลงทุนหันมาขุดทองกันมากขึ้น
บริษัททุ่งค า จ ากัด ตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุ ง จังหวัดเลย ซึ่งทาเหมืองทองคา เงินและทองแดง
มีพ้ืนที่ประกอบการทั้งหมด จานวน 6 แปลง ซึ่งพื้นที่ จานวน 3 แปลงแรก ได้รับสัมปทานตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2546วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2571 รวมพื้น ที่ จานวน 592 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา และอีก 3 แปลงได้รับ
สัมปทานระหว่างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2545 - วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2570 รวมพื้นที่จานวน 697 ไร่ 5 งาน 32 วา
การคัดค้านการให้สัมปทานเหมืองทองคาระหว่างบริษัท ทุ่งคา จากัดระหว่างประชาชน จานวน 6 หมู่บ้าน เรียกว่า กลุ่ม
คนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการมีสารพิษปนเปื้อนในดิน น้า การ
เคลื่อนไหวต่อสู้ของประชาชนจานวน 6 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคา วันที่ 8 ตุลาคม
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พ.ศ.2553 กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดได้มหี นังสือถึงรัฐมนตรีประจาสานักนานกรัฐมนตรี แจ้งข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของผู้
ได้รับผลกระทบจากการประกอบการเหมืองแร่ทองคา บริษัท ทุ่งคา จากัด ตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ให้จัดตั้งกลไก 3 ด้านคือ การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบทางวิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทาเหมือง
แร่ ด้านการฟื้นฟูเหมืองที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ภาครัฐต้องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน คุ้มครองผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีก ารอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผ่านนายกรัฐมนตรี นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจาสานักนานกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการประจา
รัฐมนตรีประจาสานักนานกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องขอคัดค้านการ
ใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าภูซาบอนและภูทับฟ้าและขอคัดค้านการขยายประทานบัตรพื้นที่ป่าภูเหล็กของบริษัททุ่งคา
เพราะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในชุมชน การสูญเสียพื้นที่ป่าสาธารณะและมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน วันที่ 9 กันยายน 2556 มีหนังสือถึง นายอาเภอวังสะพุง เรื่องขอคัดค้านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและ
กาหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA (Public Scoping) ของบริษัททุ่งคา
แปลงที่ 76/29 และให้เป็นโมฆะ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพนทอง บ้านหัวนา ตาบลนาโป่ง อาเภอวังเมือง จังหวัดเลย
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ว่าการอาเภอวังสะพุงได้มีหนั งสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอคัดค้าน
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและกาหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ
EHIA (Public Scoping) ของบริษัททุ่งคาผู้ว่าจ้างและบริษัทที่ปรึกษาจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม 2556 บริษัท
ทุ่งคาได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอความเป็นธรรมในการละเมิดสิทธิสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลจากการ
ปิดกั้นทางสาธารณะและทางเข้าออกบริษัททุ่งคา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน (วันที่ 28 ตุลาคม
พ.ศ.2556) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 บริษัททุ่งคาได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร้องขอความเป็น
ธรรมให้ภาครัฐเข้ามาดูแล ต่อมาวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 บริษัททุ่งคาได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ร้องขอความอนุเคราะห์กาลังรักษาความปลอดภัยจากการรวมตัวของกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จานวน 200 คน วันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษัททุ่งคาได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร้องขอความอนุเคราะห์กาลังรักษา
ความปลอดภัยการรวมตัวของกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จานวน 270 คนปิด เส้นทางสาธารณะสายบ้านนาหนองบงน้อย
ด้านหน้าบริษัทฯ
วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2557กระทรวงต่า งประเทศได้ ให้ จัง หวัด เลยรายงานข้อ เท็ จ จริงกรณี ชุม ชนจ านวน
6 หมูบ่ ้าน บ้านหน บริษัททุ่งคา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ
กองทัพภาคที่ 2ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากประชาชนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบสถานการณ์เฝ้าระวัง
และให้ความช่วยเหลือ ดาเนินการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในระยะสั้นเข้าเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาสารโลหะหนัก จัดหาน้าดื่มสะอาดให้ประชาชน แผนระยะยาวโดยการฟื้นฟูดินที่
ปนเปื้อนโลหะหนัก ฟื้นฟูสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ฟื้นฟู
แหล่งน้าสาธารณะ เฝ้าระวังแหล่งน้าในเหมืองและรอบ ๆ เหมืองอย่างต่อเนื่อง ตรวจสุขภาพกลุม่ เสี่ยง ฯลฯ

Proceedings
2120

สรุปการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งได้รับข้อเสนอของบริษัททุ่งคาจากัด คือ ยินดีหยุดเครื่องจักราชั่วคราว
จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศและสุขภาวะและหากจะมีการผลิตต่อไปจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ใช่ไซยาไนด์
และจะไม่ให้เกิดมลภาวะในพืน้ ทีท่ ี่เป็นอันตรายต่อประชาชน

ภาพที่ 1 สภาพภูเขาและการทาเหมืองแร่ในอาเภอเขาหลวง จังหวัดเลย
ที่มา: [8]

ภาพที่ 2 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
ที่มา: [9]

ภาพที่ 3 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับฟังปัญหาและข้อเสนอของบริษัททุ่งคาจากัด
ที่มา: [9]
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ภาพที่ 4 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมวางแผนลงพืน้ ที่สารวจข้อมูล
ที่มา: [10]
แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดในสังคมไทย ประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(กสม.) และหน่วยงานภาครัฐจะต้องส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน แก้ไขอุปสรรคในการดาเนินมาตรการละเมิด
สิทธิมนุษยชน บทบาทในการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่เป็นหลักการบริหารแนวใหม่ การสารวจความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม บังคับ
ใช้กฎหมายให้เหมาะสมรัฐบาลจะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาล ให้ความสาคัญต่อปัญหาของประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยพัฒนาบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน
และเปิ ด ระบบราชการเข้า สู่ก ารมีส่ว นร่ วมของพลเมือ งตามหลั กปฏิญ ญาสากลว่าด้ วยสิท ธิม นุ ษยชน (Universal
Declaration of Human Rights)โดยชาวไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การให้ความรู้
สมาชิกใหม่โดยเฉพาะเยาวชนไทยให้เรียนรู้ระเบียบทางสังคม (Socialization) และใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

สรุป
ผู้เขียนบทความมีแนวคิดว่าการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความสาคัญ โดยเฉพาะประเทศไทยของเรา
พลเมืองไทยจะต้องเห็นความสาคัญในเรื่องการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สอดคล้องตามตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 22 ที่กล่าวว่าประชาชนทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคมมี
สิทธิในหลักประกันทางสังคมและย่อมมีสิทธิในการบรรลุสทิ ธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันจาเป็นยิ่งสาหรับ
ศักดิ์ศรีของตนและการพัฒ นาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ผ่านความพยายามของรัฐและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและตามการจัดการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ ในครั้งนี้ผู้เขียนมีความคาดหวังว่าชาวไทยทุกคนควรร่วมกัน
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในพื้ นที่ชุมชนของตนเอง โดยปฏิบัติตนตามบทบาทพลเมืองไทยที่ดีและ
ผู้ป ระกอบการจะต้อ งมีม าตรฐานหลั ก วิชาการในการประกอบกิ จกรรมที่ ส่ งผลกระทบต่อ วิถี ก ารด ารงชีวิต ของ
ประชาชนในพืน้ ที่ หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางสังคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรียนรู้กฎหมายที่
เกีย่ วข้องและร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้ ในอนาคต
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กิตติกรรมประกาศ
บทความทางวิชาการเรื่อสิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดในจังหวัดเลยสาเร็จได้เกิดจากประสบการณ์ใน
การลงพื้นที่ดาเนินการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาผลกระทบจากการประกอบการเหมือง
แร่ ต่ อ วิถี ชีวิ ต ของประชาชนในจั ง หวั ด เลย ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ก ารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และได้รับข้อมูลทุติยภูมิจากสานักงานจังหวัดเลยและศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย ผู้เขียนจึง
ขอขอบพระคุ ณ กระทรวงศึก ษาธิการ ผู้ ว่าราชการจังหวัด เลย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เลยและทุ กภาคส่ วนที่ มีส่ว น
เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือจนเป็นที่มาของบทความวิชาการเรื่อง “สิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดในจังหวัดเลย”ฉบับนี้
ไว้ ณ ที่นี้
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ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน : กรณีศึกษา
จังหวัดพะเยา
Law enforcement of alcohol control of youth: Study to Phayao province
อดิศักดิ์ สักลอ1* และไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์1
Adisak Saklor1* and Pairush Teerachaimahit1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน เพื่อศึกษา สภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน และเพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัย
เอกสารและการเก็บแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสังเกต จากกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดพะเยา เป็นผลเนื่องมาจาก
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบังคับใช้
เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนให้น้อยลงได้ มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้น ทาให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการห้าม
จาหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์แ ก่ บุค คลซึ่ งมีอ ายุต่ ากว่ายี่สิ บปี บริบูรณ์ ปั ญ หาเกี่ ยวกั บการก าหนดสถานที่ ห้ า ม
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกี่ยวกับวันเวลาห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญ หาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษแก่ผู้กระทาความผิด รวมถึงมาตรการทาง
กฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอันเป็นบ่อเกิดปัญหาของสังคม ซึ่งผล
จากการบริโภคเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์จะเป็นสาเหตุประการสาคัญที่สุดต่อการเกิดความเสียหายทางสังคมโดยรวม
และในส่วนตัวบุคคลย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเป็นโรคภัย ประสิทธิภาพของการเรียนลดลงและสุดท้าย
ส่งผลต่อการเสียชีวติ
คาสาคัญ: การบังคับใช้, กฎหมายควบคุม, เครื่องดื่มแอลกอออล์, เยาวชน
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Abstract
The objective of the study was to investigate the nature and impediment of the Enforcement Problems
in term of Legal Control against the Consumption of Liquor among the Juvenile in Phayao Province, Thailand in
order that measures related to domestic and international legality on Legal Control as many as guidelines of such
would be applied appropriately and effectively. Collection data via documentary research, interviews,
questionnaire and observation on sample as participants of the study were used. The content analysis was used
for data analysis.
The Enforcement Problems of Legal Control against the Consumption of Liquor among the Juvenile in
Phayao Province was in compliance with the currently inefficient laws once applied to decrease more effectively
the consumption ratio. In consequence, the Alcohol Control Act B.E. 2 5 5 1 (2 0 0 8 ) has been applied but
encountered with problems from its poor effectiveness ranging from impediment of legal control for prohibition of
alcoholic sales for consumer with the age below twenty- year old including prohibited zone, prohibited day and
times, control of commercially alcoholic advertisement for liquor sales and related laws as punishment measures
which were applied widely to decrease numbers of the young consumer whose empirical data of increasing
alcoholic consumption appeared to gradually cause to main factors of social problems. In turn, such problems
would at last generate collateral damages to the individual and the society with plenty of vulnerable health
problems, diseases, decrease in learning ability and mortality among them as a whole.
Keywords: Enforcement, Legal control, Liquor, Juvenile

บทนา
ในปัจจุบันปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลายเป็นปัญหาที่สาคัญ ซึ่งได้คุกคามและกระทบต่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยแพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งยังกระจายเข้าไปในกลุ่มเยาวชน ซึ่ง
เป็นพลังสาคัญของประเทศชาติในอนาคต สาหรับเยาวชนที่กาลังเจริญเติบโต การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถ
ลดหรือทาลายแรงจูงใจในการทากิจกรรมต่าง ๆ รบกวนกระบวนการสร้างความรู้ ความสามารถในการนึกคิด ทาให้เกิด
ภาวะทางอารมณ์ ที่ผิดปกติ และเพิ่มโอกาสของการบาดเจ็บและตาย สาหรับสังคมโดยรวมแล้วการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชน ทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากมาย เช่น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
ความล้มเหลวทางการเรียน การบริการสุขภาพจิต การรักษาภาวะติดสุรา และอาชญากรรมต่าง ๆ นอกจากความ
สูญเสียระยะแรกที่มีต่อบุคคลและสังคมแล้ว การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นยังมีผ ลต่อเนื่องไปยังบุคคลนั้น
เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วย เช่น การดื่มสุรายังมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเอดส์ การประกอบอาชญากรรม การทารุณ
กรรมเด็กและผู้หญิง และการตกงาน ทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการไม่สามารถทางานได้ ไม่เกิดผล
ผลิต การเสียชีวติ การเสื่อมสลายของครอบครัว และทาให้แรงยึดเหนี่ยวในสังคมอ่อนแอลง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีจานวนนักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้น
จากผลการสารวจของเครือข่ายวิชาการสารเสพติดปี 2558 พบว่า เยาวชนชายอายุระหว่าง 12 – 19 ปีด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยวันละ 31.34 กรัม และเยาวชนหญิ งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยวันละ 7.84 กรัม โดย
เที ย บเป็ น ปริม าณการดื่ม ต่อ ครั้งของเยาวชนชายสู งที่ สุ ด เมื่อ เที ย บกั บกลุ่ ม อายุ อ่ืน ๆ โดยดื่ม 118.35 ต่อ วัน ที่ ด่ืม
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(เครือข่ายวิชาการสารเสพติด, 2559, หน้า 15) นอกจากนี้ร้อยละ 40 ของนักเรียนชายและร้อยละ 24 ของระดับชั้น
มัธยมศึกษา (ม.1, ม. 3 และ ม.5) ของโรงเรียนการศึกษาสายสามั ญ และระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ปี 2 ของ
โรงเรียนสายอาชีพเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว โดยนักเรียนชาย จะมีความชุกในการดื่มมากกว่านักเรียนหญิงใน
ทุกระดับชัน้ จานวนนักเรียนที่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 30 วันที่ผ่านมา ดื่มอย่างหนักและดื่มจนกระทั่งมึนเมา
จะมีจานวนมากขึ้นในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น อายุเฉลี่ยที่เริ่มต้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชายคือ 13.3 ปี
(สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ, 2552, หน้า 24)
ทั้งนี้มีข้อมูลหลายด้านบ่งชี้ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนชักนาให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
รวมทั้งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและปัญ หาสังคมของสังคมไทย ได้แก่ข้อมูลคดีอาชญากรรมที่เกิดจากการ
กระทาผิดของเยาวชน ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการเมาของเยาวชน ข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงของ
เยาวชน รวมทั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น เยาวชน (อายุต่ากว่า 18)ร้อยละ 40.8 กระทาผิดหลังจากดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 5 ชั่วโมง (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2558, หน้า 12) ร้อยละ 44.9 ของการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบัติเหตุจราจร เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุต่ากว่า
25 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 19.5 เป็นเยาวชนอายุ 15–19 ปี (ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน, 2558, หน้า 8)
จากข้อมูลการสารวจของกรมควบคุมโรคพบว่า นักเรียนไทยที่ด่ื มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า
กลุ่มที่ไม่ด่มื และในจานวนนีม้ ีการใช้ถุงยางอนามัยในจานวนที่นอ้ ย (สานักระบาดวิทยา, 2557, หน้า 12) นอกจากนี้
เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วส่วนใหญ่ไม่มีงานทา มีเวลาว่างมาก ใช้เวลาไปในการเที่ยวเตร่ มีการจับกลุ่ม
เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญ หาหลายประการ เช่น มีปัญ หาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มี
พฤติกรรมใช้ความรุนแรง ติดเกม มีปัญหาด้านบุคลิกภาพส่วนตัว การขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย หรือ
ขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การต่อสู้ทะเลาะวิวาทและการพกพาอาวุธ การมีอารมณ์เศร้าและความคิดหรือ
พยายามฆ่าตัวตายมากกว่าเยาวชนที่ไม่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีงานวิจัยที่ช้ีชัดว่าปัจจัยของเพื่อน ครอบครัว
สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงไปจนทาให้เยาวชนสามารถเข้าถึงแหล่งซื้อ-ขายสุราได้ง่ายขึน้ เช่น มีร้านขายสุราอยู่หน้าสถานศึกษา
การดื่มสุราของเยาวชนยังมีผลมาจากอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยอมรับให้สุราเป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณี
เปิดโอกาสให้เยาวชนดื่มสุราได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ รวมทั้ งการปราบปราม ยาเสพติดของรัฐบาลก็มีส่วนทาให้เยาวชน
หันไปสนใจดื่มสุรากันมากขึ้น
การแก้ ไขปั ญ หาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ในหลายปี ที่ผ่ านมานั้น มีก ารด าเนิน การแก้ไขและควบคุ ม ปั ญ หา
จากภาครัฐและหลายภาคส่วนของสังคมไทย แต่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่ในการควบคุมการจาหน่าย
ทั้งนี้เพราะรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค แต่หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
ที่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการเข้าใจนโยบาย ทั้งในส่วนของปริมาณเจ้าหน้าที่เองก็ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
การบริการ
ปัญ หาเกี่ยวกับบทลงโทษเป็นสิ่งที่จะต้องกระทาเพื่อให้ผู้กระทาผิดเกรงกลัวต่อกฎหมายและไม่กล้าที่จะ
กระทาความผิ ดอีก แต่ในบทลงโทษส่วนใหญ่ มีโทษจ าคุก และปรับ นอกจากนี้พ ระราชบัญ ญั ติค วบคุ มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยังได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรั บได้ ถ้าผู้กระทาความผิดยินยอม
เสียค่าปรับเป็นผลทาให้คดีทางอาญาส่วนใหญ่ถูกยกเลิกไปด้วย ซึ่งทาให้ผู้กระทาผิดไม่เกรงกลัวการลงโทษเพราะ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีเงินที่จ่ายได้อยูแ่ ล้ว
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ปัญ หาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในขณะที่มึนเมาของเยาวชน ร้านขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาหน่ายให้เยาวชน หรือร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปิดเกินเวลา ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น 1) บทบัญ ญัติของกฎหมายไม่เข้มแข็ง ขาดเจ้าหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2) การจากัดการเข้าถึง การหาซื้อ การควบคุมสถานที่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยังไม่เพียงพอควรที่จะขยายให้ครอบคลุมสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน้าสถานศึกษา
มาตรการจากัดการจาหน่ายแก่เยาวชน 3) มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีผลต่อการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเยาวชนสามารถเข้าถึงและจดจา
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่สูง และมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ผลในการ
ลดการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคของเยาวชน ดังนั้นการกาหนดให้มีมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยสิน้ เชิงในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
มาตรการต่าง ๆ ที่ จ ะบั งคั บ ใช้เพื่ อ ลดอั ต ราการบริโภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ข องเยาวชน ให้ น้อ ยลงได้
โดยเฉพาะการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงทาให้การซื้อหาสุรามาดื่มจึงง่ายขึ้น นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ การขอใบอนุญาตจาหน่ายสุราทาได้ง่ายและราคาถูก ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงและหาซื้อได้ง่าย
มีราคาถูก ดังนัน้ การแสวงหามาตรการที่จะลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน จึ งควรดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนให้สามารถบังคับใช้
อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาถึงกลไกลในการบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อที่จักนาไปใช้ในการ
แก้ ปัญ หาและหามาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมมาบั งคั บใช้ เพื่อ ลดหรือ ควบคุ ม อั ต ราการบริ โภคเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชน อันเป็นต้นเหตุประการสาคัญของการสูญเสียทางสังคม ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษา ปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดพะเยาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเกี่ยวกั บการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
3. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน: กรณีศกึ ษาจังหวัดพะเยา
แนวคิด/ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. แนวคิดในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. การบังคับใช้กฎหมาย
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาข้อเท็จจริง
1. การดื่มสุราจากความสมัครใจ
2. ถูกชักชวน ถูกบังคับ โฆษณา
3. ก่อให้เกิดปัญหาการใช้เงิน
การมั่วสุม การตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ในวัยรุ่น
4. มีคดีต่อยอดจากปัญหาเยาวชน
เช่น คดีลักทรัพย์ คดีประทุษร้าย
ร่างกาย
5. การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
6. การเห็นผูป้ กครองดื่ม /การ
โฆษณา
7. ปัญหาอุบัติเหตุ
8. ปัญหาอาชญากรรม การพกพา
อาวุธ การทะเลาะวิวาท
9. การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ผล

ปัญหาข้อกฎหมาย
1. ปัญหาการห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้กับเยาวชน
2. ปัญหาการควบคุมการจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
3. ปัญหาการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
4. ปัญหาบทกาหนดโทษแก่ผู้กระทาผิดกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กรณีการห้ามจาหน่ายสุราใน
ช่วงเวลาที่กาหนด
6. ปัญหาเจ้าหน้าทีร่ ัฐปล่อยปละละเลยต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย
7. การบังคับใช้กฎหมายที่ยังขาดความต่อเนื่อง
จริงจังและไม่มีความสม่าเสมอ
8. ความเข้าใจด้านเนือ้ หาของกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551
9. ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืน
กฎหมายโดยตรง
10. ประชาชนโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการหรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พยายามเลี่ยงที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์หรือพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
11. ปัญหาทัศนคติของประชาชนกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการตามกฎหมายไทย
1. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
2. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551
3. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
4. พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515
ประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี
1. สหรัฐอเมริกา
2. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
หรืออังกฤษ
3. ออสเตรเลียหรือเครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร
1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยรูปแบบการศึกษาอิสระ (Independent Study) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ผสมผสานระหว่ า งแบบการวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) ทั้ ง เอกสารขั้ น ปฐมภู มิ (Primary
Document) ได้แก่ บทบัญญัติกฎหมาย พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติจรจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515 และเอกสารขั้นทุตยิ ภูมิ (Secondary Document) ได้แก่ ตารา คาอธิบายกฎหมาย และทฤษฎีทาง
กฎหมาย รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย และวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และการวิ จั ย ภาคสนาม (Field Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสอบถาม ซึ่งเมื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูลแล้ว จะนาไปวิเคราะห์ศึกษาต่อไป

ผลการศึกษา
ผลการวิจั ย ปั ญ หาและอุ ปสรรคของการบั งคั บใช้กฎหมายควบคุ ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ของเยาวชน :
กรณีศกึ ษาจังหวัดพะเยา พบปัญหากฎหมายดังนี้
1. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในประเทศไทย
1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ที่ได้บัญญัตไิ ว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด
ขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์แก่บุค คล ซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิ บปีบริบูรณ์ บุคคลที่ มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้” ใน
ข้อเท็จจริงพบว่า ยังคงมีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ซอื้ ที่มีอายุต่ากว่ายี่สิบปี โดยที่ผู้ขายมักอ้างความไม่
รู้กฎหมายและไม่ทราบอายุที่แท้จริงของผู้ซอื้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบอายุของผู้ซือ้ ได้
2) พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองเด็ก มาตรา26(10) บัญญัตหิ ้ามมิให้ผู้ใดจาหน่าย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราแก่
เด็กไม่วา่ เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม แต่ในข้อเท็จจริงพบว่า กฎหมายยังมิได้บังคับใช้อย่างจริงจัง กล่าวคือ ยังคงมี
การจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ซอื้ ที่มีอายุต่ากว่ายี่สบิ ปี
3) พระราชบัญ ญั ติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 6, 17, 21, 26, 31, 35, 37, 38 และ มาตรา 40 มีก าร
ควบคุมการจาหน่ายสุรา การขายหรือนาออกมาแสดงเพื่อขาย การนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร และการขายสุรา
ทุกชนิด ต้องไม่ขายสุราแก่เด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ กาหนดสถานที่ห้ามจาหน่ายสุรา ต้องไม่ขายในบริเวณ
สถานศึกษาหรือ ศาสนาสถานในบริเวณสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานที่ดังกล่าว
ส่วนผู้ละเมิดมีโทษปรับหรือจาคุกหรือทั้งจาทัง้ ปรับ
4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ (2) ในขณะเมาสุราหรือของ
เมาอย่างอื่น ผูใ้ ดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตัง้ แต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดไม่นอ้ ยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
5) ประกาศคณะปฏิวัติฉบั บที่ 253 พ.ศ. 2515 ข้อห้ามในการจาหน่ายและดื่มสุรา ห้ามมิให้ผู้ได้รับ
อนุ ญ าตขายสุ ราประเภทที่ 3 ถึ งประเภทที่ 6 ตามความในกฎหมายว่าด้ วยสุ รา หรือ บุ คคลใดซึ่งกระทาการเพื่ อ
ประโยชน์ของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราดังกล่าวจาหน่ายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่ 11.00 นาฬิกา
ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตัง้ แต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา
2. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในต่างประเทศ
1) ประเทศที่ใช้กฎหมาย Civil Law
(1) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส (France) คือ บทบัญญัติแห่งบรรพการต่อสู้กับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เกิ น สมควร (Livre 3 - Luttercontrealcoolisme) ของประมวลกฎหมายสาธารณ สุ ข (Code de la
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Santepublique) และนโยบายเกี่ยวกับการต่อสู้กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินสมควร (1) นโยบายเชิงป้องกัน
(Politique de prevention) แบ่งออกได้ 2 ประการ คือ หน้าที่โดยทั่วไปของรัฐและกฎเกณฑ์ควบคุมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
และสถานที่จาหน่ายเครื่องดื่ม (2) นโยบายเชิงเยียวยา (หรือในเชิงลงโทษ) (Repression de I’alcoolisme) แบ่งได้เป็น 2
ลักษณะ ได้แก่ มาตรการตรากฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ และมาตรการในการลงโทษ
2) ประเทศที่ใช้กฎหมาย Common Law
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) นโยบายเกี่ยวกับ การควบคุมอายุขั้นต่าของ
ผู้บริโภคและผู้ครอบครองและการครอบครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สาหรับผู้เยาว์ กาหนดข้อห้ามดังนี้ ก.กรณีที่บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองได้ให้ความยินยอม หรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้กระทาต่อหน้าบุคคลดังกล่าว ข.
กรณีที่ คู่สมรสเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่าอายุขั้นต่าสาหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้ให้ความยินยอม
หรือการบริโภคได้ก ระทาต่อหน้าคู่ สมรส ค.การยกเว้นส าหรับการบริโภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ในสถานที่ที่เป็ น
ทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งอาจต้องได้รับความยินยอมหรือกระทาต่อหน้าบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสที่บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว ง.การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา (เช่น โรงเรียนสอนทาอาหาร) การประกอบพิธี
ทางศาสนา และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคโดยแพทย์
(2) ประเทศสหราชอาณาจั ก รบริเตนใหญ่ และไอร์ แลนด์ เหนือ หรือ อั งกฤษ กฎหมายที่ ใช้ในการ
ควบคุมการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอยู่จานวน 23 ฉบับ โดยมีพระราชบัญญัตกิ ารออกใบอนุญาต 1964 (The
Licensing Act 1964) เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาในการควบคุมเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จาหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกฎหมายหลักในการควบคุม พระราชบัญญัติการออกใบอนุญาต (The
Licensing Act 1964) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ใบอนุญาตประเภท Justices’ licences ได้
ขยายเวลาเป็น 3 ปี หรือชั่วโมงที่ได้รับอนุญาตขยายให้มีการจาหน่ายได้ตลอดช่วงบ่ายของแต่ละวัน หรือให้จาหน่ายใน
วันอาทิตย์ได้ หรือการอนุญาตให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป สามารถซื้อเบียร์พอเตอร์ (Porter) ไซเดอร์(Cider) และ
เพอรี่ (Perry) เพื่อบริโภคพร้อมอาหารได้ในบริเวณส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายที่ได้จัดขึน้ ไว้
(3) ประเทศออสเตรเลี ย หรือ เครือ รั ฐออสเตรเลี ย (Commonwealth of Australia) การควบคุ ม การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของออสเตรเลียไม่อนุญาตให้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่เมาสุราและบุคคลซึ่ง
อายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และห้ามมีการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันศุกร์ Good Friday (วันศุกร์ก่ อนวัน
Easter) และ วันคริสต์มาส ระหว่างเวลา 08.00 - 21.00 นาฬิกา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาได้เฉพาะใน
สถานที่ ที่ก ฎหมายก าหนด เช่น ร้ านอาหารที่ได้ รับอนุ ญ าตให้ จาหน่ายแอลกอฮอล์ หรือ บริโภคในร้าน และตาม
กฎหมายยังได้บัญญัติวา่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ เช่น ชายหาด สวนสาธารณะหรือตามท้อง
ถนน เป็นความผิด
3. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
1) ปัญหาที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของกฎหมายควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของเยาวชน
(1) ปัญหาการห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน
การที่มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 บัญญัติว่า “ห้ามมิ
ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สบิ ปีบริบูรณ์”
โดยกฎหมายได้กาหนดให้ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ ายี่สิบปี
บริบูรณ์ถอื ว่าเป็นการกาหนดที่เหมาะสม เพราะบุคคลซึ่งมีอายุย่สี ิบปีบริบูรณ์ตามกฎหมายถือว่าเป็นบุคคลที่บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว สามารถทานิติกรรมได้ด้วยตนเอง ถ้าหากรัฐปล่อยให้จาหน่ายแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์นั้น
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จะทาให้แอลกอฮอล์เข้าไปทาลายระบบสมองถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเยาวชนเป็นกาลังสาคัญของชาติ แม้ว่าการ
ประกอบอาชีพได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญก็ตามแต่รัฐก็สามารถออกกฎหมายเพื่อจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได้ ถ้าเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม แต่ผู้ประกอบการร้านค้าสถานบันเทิงยังฝ่าฝืนกฎหมาย โดยจาห น่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สบิ ปีบริบูรณ์
(2) ปัญหาการควบคุมการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 บัญญัติว่า “ห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริการดังต่อไปนี้ (1) วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (2) สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา (3)
สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร (4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (5) สถานศึ ก ษา
ตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่ งชาติ (6) สถานีบริก ารน้ามั นเชื้อเพลิ งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มน้ามั น
เชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง (7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อน
ของประชาชนโดยทั่วไป (8) สถานที่อ่นื ที่รัฐมนตรีประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
ตามพระราชบัญญัตสิ ุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 6, 17, 21, 26, 31, 35, 37, 38 และมาตรา 40 ในส่วน
ของการห้ามจาหน่ายสรุปได้ว่า ต้องไม่ขายสุราแก่เด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ กาหนดสถานที่ห้ามจาหน่ายสุรา
ต้องไม่ขายในบริเวณสถานศึกษาหรือ ศาสนาสถานในบริเวณสถานีบริก ารน้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติด
กับสถานที่ดังกล่าว ส่วนผู้ละเมิดมีโทษปรับหรือจาคุกหรือทั้งจาทั้งปรับ โดยกรมสรรพสามิตตีความคาว่า “บริเวณ
ต่อเนื่องและติดกับสถานศึกษา” ว่าหมายถึง ห้ามเฉพาะสถานที่ที่มีรั้วติดกับสถานศึกษาเท่านัน้ ถ้ารั้วไม่ติดกันหรือ มี
ร้านอื่น กั้ น หรือ มีถ นนคั่ น ก็ ไม่ ถื อ ว่า เป็ น “บริ เวณต่อ เนื่อ งและติ ด กั บสถานศึก ษา” ทาให้ ร้า นเหล้ าที่ ตั้งอยู่รอบ ๆ
สถานศึกษาสามารถมีใบอนุญาตขายเหล้าได้อย่างถูกกฎหมาย
การที่กฎหมายบัญญัติห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ได้บัญญัติ
ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่ดั งกล่าวจึงก่อให้ เกิ ดปัญ หาเกี่ยวกับการจ าหน่ายในบริเวณ
ใกล้เคี ยงสถานที่ ห้ าม ซึ่ งไม่มีก ารลงโทษก่ อให้ เกิ ด ปั ญ หาต่าง ๆ ซึ่ งการห้ ามจาหน่ายเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญั ติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบั ญ ญั ติสุรา พ.ศ. 2493 กฎหมายได้ห้าม
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้หลายสถานที่ดว้ ยกัน ซึ่งมีหลายสถานที่ที่อาจจะมีปัญหาในการควบคุมหรือล่อแหลม
ต่อการกระทาผิดกฎหมาย เช่น ในวัด เวลามีงานบวช งานศพ หรืองานประเพณี ต่าง ๆ ญาติโยมจะน าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาดื่มในวัด หรือพ่อค้าแม่ค้าจะนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจาหน่ายในบริเวณวัดไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย
แต่พอ่ ค้า แม่ค้า มักจะมาจาหน่ายอยูใ่ นบริเวณด้านนอกของวัดติดกาแพงวัดแทน และมักจะอ้างว่ายังไม่ทราบถึงการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนดังกล่าว หรืออ้างว่านาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจาหน่ายเฉพาะช่วงที่วัดมีการจัดงานเท่านัน้
สถานศึกษาจะทาการจาหน่ายในสถานศึกษาไม่ได้ ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้า สถานบันเทิงต่าง ๆ
รวมทั้ งร้า นค้ า ประเภทเหล้ าปั่ น จาหน่า ยบริเวณรอบนอกสถานศึก ษาโดยไม่ ห่ างจากสถานศึก ษาหรือ ติ ด กั บ รั้ ว
สถานศึกษา สาหรับสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ในกฎหมายห้ามเฉพาะร้านค้าที่ตงั้ อยู่ในบริเวณสถานีบริการ แต่ไม่ได้
ห้ามบริเวณที่ไม่ใช่สถานีน้ามันเชื้อเพลิงด้วย ทาให้ในบริเวณข้าง ๆ สถานีบริการน้ามันจะมีร้านค้าร้านเล็ก ๆ ในบริเวณ
รอบ ๆ ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนหอพัก กฎหมายไม่ได้ห้ามมิให้มีการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในกรณี
สถานที่พักที่ไม่ใช่หอพักตามกฎหมายหอพัก อาจจะเป็นห้องที่แบ่งให้เช่าหรือบ้านแบ่งออกให้เช่า ซึ่งไม่ใช่หอพักตาม
กฎหมายว่าด้วยหอพัก กฎหมายจึงไม่สามารถบังคับไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ทาให้ผู้ประกอบการอาศัย
ช่องว่างของกฎหมายในการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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(3) ปัญหาการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่งบัญญัตวิ ่า “ห้ามมิให้
ผู้ใดโฆษณาเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ หรือ แสดงชื่อหรือ เครื่องหมายของเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์อั น เป็น การอวดอ้า ง
สรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” วรรคสองบัญญัติว่า “การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ
โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทาได้โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมโดย
ไม่ปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั้ เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของ
เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หรือ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ นั้ น เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ต ามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง” วรรคสามบั ญ ญั ติ ว่ า “ข้ อ ห้ า มดั งกล่ า วข้ า งต้ น มิ ให้ ใช้ บั ง คั บ กั บ การโฆษณาที่ มี ต้ น ก าเนิ ด นอก
ราชอาณาจักร”
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ ผู้ผลิตหรือ
นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังใช้กลยุทธ์แอบแฝงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น การถ่ายทอดสดกีฬา
จากต่างประเทศซึ่งไม่สามารถเซ็นเซอร์ย่หี ้อหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะกฎหมายบัญญัติ
ห้ ามโฆษณาในประเทศไทยแต่ไม่ห้ ามโฆษณานอกราชอาณาจั ก ร การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ในความเชื่อ ผิด ๆ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด่ืมแล้วไม่เมา ประสบการณ์ที่ด่ืมแล้วทาให้เกิดความกล้าทาบางสิ่ง
บางอย่าง เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยด้านบวกที่ส่งเสริมให้เยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็นในกรณีใด
ก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายที่กลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการนามาหาผลประโยชน์แบบ
หมิ่นเหม่ตอ่ กฎหมาย จึงเป็นปัญหาของสังคมที่สง่ ผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน
(4) ปัญหาบทกาหนดโทษแก่ผู้กระทาผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบั ญ ญั ติสุ รา พ.ศ. 2493 หมวด 7 บทก าหนดโทษ มาตรา 30-46 ก าหนดโทษไว้ห ลาย
ประเภท เช่น การสั่งพักหรือการเพิกถอนใบอนุญาต การปรับ การจาคุก การริบสุรา การริบภาชนะและเครื่องกลั่นสุรา
โทษที่กาหนดจะแตกต่างกันตามการกระทาผิด เช่น การกระทาฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องการผลิตสุรา การนาเข้าสุรา การ
ขายสุ รา การซื้อ สุรา การขนสุ รา การไม่แจ้งราคาขายสุรา การใช้แสตมป์ ปลอม เป็น ต้น ทั้ งนี้บทก าหนดโทษจะ
แตกต่างกัน ตามประเภทสุรา ตามฐานความผิ ด การขาย การครอบครอง หรือซื้ อ สุรา เป็ น ต้น ซึ่ งเมื่อ พิจารณา
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และได้แบ่งประเภทฐานความผิดออกเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดที่มีโทษปรับสถาน
เดียว และความผิดที่มีโทษจาคุกหรือทั้งจาทัง้ ปรับ ซึ่งครอบคลุมแทบทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษีสุรา
ส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดห้ามมิให้ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามเวลาที่กาหนด ห้ามมิให้ขายให้กับผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด ห้ามมิให้ขายในสถานที่
ห้ามขาย โดยบทกาหนดโทษโดยการยึดใบอนุญาตร้านค้าที่กระทาผิดได้ แต่เมื่อร้านค้ากระทาความผิดและถูกยึด
ใบอนุญาตยังยังเปิดจาหน่ายได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 ได้บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา
17 ถ้าสุรานั้นเป็นสุราที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ถ้าสุรานั้นเป็นสุรา
ที่ทาขึ้นในราชอาณาจักร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” ซึ่งเป็นกาหนดโทษในการปรับไว้ต่า
ข้อกาหนดของกฎหมายยังไม่สามารถควบคุมการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ด้วยเหตุน้ีจึง
เห็ น ว่า ต้ อ งก าหนดค่ า ปรั บ ที่ สู ง เพี ย งพอที่ จ ะส่ ง ผลในการจ ากั ด การจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 เพิ่มโทษอย่างน้อย 10 เท่า ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและควรมี
โทษจาคุกเพิ่มด้วย โดยเฉพาะในกรณีผู้กระทาผิดซ้าเป็นครั้งที่สอง บุคคลนั้นต้องถูกห้ามไม่ให้รับใบอนุญาตภายใน
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ระยะเวลา 5 ปี เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ และสาหรับบุคคลที่กระทาผิดซ้าเกินกว่าสองครั้งต้องถูกสั่งห้ามไม่ให้รับ
อนุญาตภายในระยะที่กาหนดขึน้ หรืออาจถูกเป็นบุคคลที่ตอ้ งห้ามรับใบอนุญาตตลอดชีวิต
(5) ปัญหาฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีการห้ามจาหน่ายสุราในช่วงเวลาที่
กาหนด
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่ “ห้ามมิ
ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศ กาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้
ประกาศดังกล่าวจะกาหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใด ๆ เท่าที่จาเป็นไว้ด้วยก็ได้ ”ส่วนประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253
พ.ศ. 2515 ที่กาหนดห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 6 ตามความในกฎหมายว่าด้วยสุรา
หรือบุค คลใดซึ่งกระทาการเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุ ญ าตขายสุ ราดังกล่าวจาหน่ายสุ ราทุ กชนิด ในเวลาอื่น
นอกจากตั้งแต่ 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา การ
กาหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือในช่วงที่มีประชาชนจานวนมากเดินทาง
โดยเฉพาะในการรณรงค์ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ในขณะที่ร้านขายบางแห่งยังคงฝ่าฝืนกฎหมาย ยังขายในช่วงเวลาที่
กฎหมายกาหนดห้ามขาย เนื่องจากระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดยังไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะยังมี
เวลาที่เป็นช่องให้หาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้และช่วงเวลาที่ปล่อยให้มีการจาหน่ายก็เป็นก็เวลาที่เลิกเรียน จึงทาให้
เยาวชนสามารถเข้าไปซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ทาให้การกาหนดวันเวลาห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่
ได้ผล แม้วา่ จะมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ไม่จับและไม่ได้นามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
2) ปัญหาที่เกิดจากผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ปฏิบัตติ ามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
(1) ปั ญ หาเจ้า หน้าที่ รัฐ ปล่ อ ยปละละเลยต่อ การบั งคั บใช้ก ฎหมาย ไม่ ว่าจะเป็ น เจ้ าหน้า ที่ ต ารวจ
สรรพสามิต ศุลกากร หรือองค์กรที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มบี ุคลากรน้อย และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มอี ัตรากาลังเพียง
พอที่ จ ะบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายทุ ก บททุ ก มาตรา อี ก ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายบางส่ ว นขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถ่องแท้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติและนาสู่ปัญหาการ
บั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย รวมถึ งการที่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบอาจรู้ เห็ น เป็ น ใจกั บ ผู้ ป ระกอบการเห ล่ า นั้น เพราะได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอนแทนนอกระบบ หรืออาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์/สินบน จึงทาให้ไม่สามารถควบคุมการจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งปัญหานีเ้ ป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น
(2) การบังคับใช้กฎหมายที่ยังขาดความต่อเนื่ องจริงจังและไม่มีความสม่าเสมอ มีการบังคับใช้อย่าง
จริงจังในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดสาคัญ เช่น ในช่วงสงกรานต์ ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจาก การที่กฎหมายกาหนดให้มี
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากหลายหน่ ว ยงานเป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ได้ แ ก่ ข้ า ราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ข้ า ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการสังกัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ข้าราชการสรรพสามิต ศุลกากร และตารวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตารวจมี
ภาระหน้ า ที่ ในการบั ง คั บ ใช้ ต ามกฎหมายอื่ น ๆ ค่ อ นข้ า งมากและมองว่า กฎหมายนี้ มิ ใช่ก ฎหมายที่ จั ด การกั บ
อาชญากรรมโดยตรง แต่เป็นกฎหมายที่ช่วยลดการเกิดอาชญากรรม เมื่อกฎหมายนี้ใช้บังคับจึงต้องรอการประสาน
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการบังคับใช้ตรวจจับดาเนินคดี ทาให้เกิดปัญหาขึ้นตอนต้นว่า ไม่มีหน่วยงาน
ใดเป็นผู้นาในการปฏิบัติ ขาดหน่วยงานที่เป็นผู้นาจึงทาให้ขาดการบังคับใช้อย่างจริงจังสม่าเสมอ
(3) ความเข้ า ใจด้ า นเนื้ อ หาของกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติค วบคุ ม เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้ งในกรณี ของสถานที่ ห้ า มจ าหน่ าย สถานที่ ห้ ามดื่ ม
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ช่วงเวลาห้ามจาหน่าย บุคคลที่ห้ามจาหน่าย การโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น รวมถึง
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยกาหนดห้ามมิให้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมี
อายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้อ งมีความรู้ กาหนดอายุของเยาวชน การดาเนินคดีกับ
เยาวชน ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
(4) ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝ่าฝืนกฎหมาย
โดยตรง โดยการอ้างความไม่รู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน พระราชบัญญัติการสุรา พ.ศ. 2493
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการสุ รา พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29, 30, 32 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 มาตรา 26(10) ที่ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่อายุต่ากว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์ เนื่องมาจากอั ตราโทษจากการฝ่าฝืนการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอัตราโทษต่า ก าไรจากการขายมี
มากกว่าโทษที่ได้รับ ทาให้ผู้ประกอบการ/ร้านค้าไม่เกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับ ทาให้มีการฝ่าฝืนกันอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
(5) ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พยายามเลี่ยง
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในการฝ่า
ฝืนข้อกาหนดในการซือ้ ขายให้กับเยาวชน เนื่องจากได้กาไรจากการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ไม่ได้รับความ
ร่วมมือส่งผลให้ไม่สามารถที่จะควบคุมการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนได้ รัฐต้องมีมาตรการในการ
ควบคุม การออกใบอนุญาตจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มงวด รัดกุม และมุ่งปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค
เป็นหลัก ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการออกใบอนุญาตที่ลดความสะดวกของผู้ขอ เพิ่มเงื่อนไขการออกใบอนุญาต เพิ่ม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตและขายสุราในอัตราที่สูงขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อควบคุมจานวนร้านค้าและสถานบริการ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลง
ในส่วนของเยาวชนที่เป็นผู้ซื้อมักจะอ้างว่ามีอายุมากกว่า 20 ปี ทาให้สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความเป็น “คนในพื้นที่” ของเยาวชนที่มีความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ ร้านค้าจาหน่ายในพื้นที่ ความดื้อรั้นของเยาวชนใน
การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และค่านิยมของเยาวชนที่เพื่อนมีอิทธิพลในการดาเนินชีวิต ความต้องการได้รับการยอมรับ
จากเพื่อน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับเพื่อนทาให้เกิดการชักจูงกันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ปัญหาดังกล่าวนี้รัฐ
ควรออกข้อก าหนดเช่นเดี ยวกั บพระราชบัญ ญั ติควบคุ มผลิ ตภัณ ฑ์ยาสู บ พ.ศ. 2560 เกี่ ยวกั บอายุ ของผู้ ซื้ อ ที่ผู้ขาย
สามารถแจ้งให้ผู้ซือ้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของผู้ซอื้ ได้
(6) ปั ญ หาทั ศ นคติข องเยาวชนกั บเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ สาเหตุ สาคั ญ ที่ เป็ น แรงจู งใจให้ ด่ืม หรือ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ เพื่อนและการที่สามารถหาซื้อได้ง่าย เพื่อให้ความมุ่งหมายในกฎหมายการห้ามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนสัมฤทธิ์ผล คือ การลดอิทธิพลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้มี
การดื่มหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือเป็นค่านิยมของสังคมไทย เพื่อลดนักดื่ม
ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน การเปลี่ยนค่านิยมของคนในสังคมไทยให้เห็นว่า การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งที่ดี เป็นสิ่งก่อปัญหา จึงเป็นการที่แก้ไขได้ตรงจุดมากที่สุด การปรับเปลี่ยนความเชื่อตลอดจน
ทัศนคติของคนและสังคมให้เห็นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง และไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคม แม้จะมีการออกกฎหมายอย่างไรก็ตามแต่ถ้าทัศนคติความเชื่อของคนและสังคมไม่เปลี่ยนปัญหาที่เป็นอยู่ย่อม
แก้ ไขได้ ลาบาก จึงต้อ งแก้ ที่ตั วบุ ค คล เริ่ มที่ ต นเองโดยการตระหนัก รู้ก่ อ น จากนั้น จึ งขยายออกไปยั งเพื่ อน และ
ครอบครัว วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ขยายไปยังชุมชนให้กว้างขึน้ ไปจนถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะต้องให้
การศึกษา ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ให้เยาวชนเกิดปัญญา มีความตระหนักรู้ มีความรู้เข้าใจว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผล
ต่อตนครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างไร
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4. อุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
1) การบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ยังไม่ครอบคลุม ในแง่การป้องกัน กล่าวคือ
เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่ งผิ ด กฎหมายในตั วเอง เพราะเป็ นเรื่อ งที่รัฐ ส่ งเสริม การผลิ ตหรือ อนุ ญ าตให้ ผ ลิ ตได้
แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับสร้างผลกระทบต่อสังคมหลายด้าน เมื่อการห้ามผลิตหรือเลิกผลิตไม่สามารถกระทาได้
ในภาวะปัจจุบัน
2) การด าเนิน นโยบายเพื่อ ลดปั ญ หาที่ เกิด จากเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ที่ผ่ า นมาอาจยั งไม่ค รอบคลุ ม
โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับ จนกลายเป็นค่านิยมสังคมที่ผิดในสังคม ว่าการดื่มเป็นสิ่งที่สมค วร
การมีผู้ด่ืมเกิดขึ้นใหม่ ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนั้น จึงไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยควรยอมรับเช่นนั้น ปัญ หาการสร้าง
แรงจูงใจ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาสมัยใหม่ ในแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นกาไรมาก ๆ
จาเป็นต้องขยายฐานลูกค้าหรือผู้ด่ืม ดังนัน้ หากยังไม่มมี าตรการที่รัดกุมเพียงพอ ในการปล่อยให้มีการชักจูงใจให้เด็ก
และเยาวชนตลอดจนผู้คนในสังคมหลงไปกับค่านิยมการบริโภค ก็จะส่งผลเป็นปัญหาสังคมหรือผลเสียมากกว่าผลดี
3) กลไกและการทางานของผู้ใช้บังคับกฎหมายให้ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพ นั่นคือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นพนัก งานเจ้าหน้าที่ต ามกฎหมาย ตลอดจนภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่ มผู้ไม่บริโภค กลุ่ ม
ผู้ประกอบการร้านค้ าและสถานบริก ารสถานบั นเทิ งต่าง ๆ ภาคประชาสังคมกลุ่ ม ผลประโยชน์ องค์ ก รเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ในการนากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ หรือกระบวนการของกฎหมายที่ผู้เกี่ยวข้องในกฎหมายนั้น ๆ จะต้อง
ดาเนินการให้กฎหมายมีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้
5. การแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
1) แก้ไขพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ให้กาหนดบุคคลซึ่งมีอายุ
ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เว้นแต่บุคคลนั้นจะบรรลุนติ ิภาวะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 และมาตรา
20 ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อ ผู้ขายสามารถแจ้งให้ผู้ซือ้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐาน
อื่นที่แสดงอายุของผู้ซอื้ ได้
2) ปัญ หาเกี่ ยวกั บการก าหนดสถานที่ จาหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ควรกาหนดโซนการจาหน่า ย
ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา
3) ปัญหาเกี่ยวกับวันเวลาห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรกาหนดเวลาห้ามจาหน่ายตัง้ แต่ 11.00
– 02.00 นาฬิกาของวันถัดไป ยกเว้นสถานที่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายเฉพาะที่บริโภค
ในสถานที่เท่านัน้
4) ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ค วรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 32
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือ
โดยอ้อมทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือโฆษณาที่อาคารสาธารณะหรือบริเวณส่วนของอาคารสาธารณะ ในหรือที่ขนส่ง
มวลชน สนามกีฬา งานประเพณีหรืองานต่าง ๆ ที่เด็กหรือเยาวชนเข้าร่วมโดยสิ้นเชิง
5) ปัญหาบทลงโทษแก่ผู้กระทาความผิดควรเพิ่มเติมบทกาหนดโทษให้รับโทษหนักขึน้ ทั้งโทษจาคุกและ
โทษปรับ
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึ ก ษาสรุ ปได้ ว่า อั ต ราการบริโภคเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทุ ก ชนิด ของเยาวชนในจั งหวั ด พะเยา
มีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
เยาวชนในปัจจุบันยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอที่จะบังคับใช้เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
ให้น้อยลงได้ มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยูต่ ามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นัน้ ทา
ให้เกิดปั ญ หาไม่ว่าจะเป็ นปั ญ หาเกี่ ยวกับการห้ ามจาหน่ายเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอ ายุต่ ากว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์ ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดสถานที่ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกี่ยวกับวันเวลาห้ามจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกี่ยวกับ การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนด
โทษแก่ผู้กระทาความผิด รวมถึงมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
เยาวชนอันเป็นบ่อเกิดปัญหาของสังคม ซึ่งผลจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเป็นสาเหตุประการสาคัญ
ที่สุดต่อการเกิดความเสียหายทางสังคมโดยรวม และในส่วนตัวบุคคลย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเป็ น
โรคภัย ประสิทธิภาพของการเรียนลดลงและสุดท้ายส่งผลต่อการเสียชีวติ
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บทบาทพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก
The role of an inquiry official in reconciling differences, to establish mutual
agreement: A study about the mediation of damages in the civil case of a
land traffic act dispute
คมสันต์ กันธะป้อง1* และไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์1
Komsan Kantapong1* and Pairush Teerachaimahit1
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง บทบาทพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีไกล่เกลี่ย
ข้อ พิพ าทค่าเสี ยหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก ได้ มีการบั งคั บใช้กฎหมายเพื่อแก้ ไขปั ญ หาจราจรทางบกซึ่งไม่
สามารถบรรลุตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบกได้ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถปกป้องความปลอดภัยทางด้าน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ทุกวันนี้ได้มีผู้ขับขี่และผู้สัญจรบนท้องถนนจานวนมากได้รับความเสียหายและส่ง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สนิ เพราะว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่มอี ยู่ไม่เกิดความ
คล่องตัวของพนักงานสอบสวน ทาให้ประชาชนผู้มสี ่วนได้เสียในคดีที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางจราจรเกิดความเสียหายใน
หลายด้าน
ทั้งนี้หากพนักงานสอบสวนสามารถยุติข้อพิพาททางแพ่งในชั้นสอบสวน จะมีผลดีคือสามารถประหยัดเวลา
และงบประมาณของรัฐและประชาชน ด้วยเหตุน้ีการที่พนักงานสอบสวนนาเอากระบวนการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์
มาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบกซึ่งจะทาให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับโอกาสในการ
เยียวยา ทาให้เป็นผลดี สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา ดังนัน้ ประชาชนจึงได้รับประโยชน์จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เชิงสมานฉันท์
คาสาคัญ: พนักงานสอบสวน, การไกล่เกลี่ย, คดีจราจรทางบก
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Abstract
An independent study about the role of inquiry official to reconcile differences and to establish mutual
agreement of: A study about the reconciliation of damages in the dispute of civil land traffic cases. There is law
enforcement for problem-solving of land traffic issues that aren’t achieved in the land Traffic Act. Therefore, this
act isn’t able to protect the lives and property of the population.
Nowadays, there are many drivers and travelers on the road which affects the nation’s economy and
social life because the law isn’t convenient to inquiry officials, So members of the population who are involved in
traffic accidents may be subject to many damages.
If inquiry officials are able to reconcile disputes, it will have many benefits, such as saving time, saving
money on the annual government statement of expenditure, as well as to the overall population itself. Therefore,
when the inquiry official contributes to the process of reconciliation of the damages in dispute of civil land traffic
cases, It means both sides will have a satisfactory conclusion in the matter.
Keywords: Inquiry official, conciliation, Civil case of land traffic act

บทนา
ปัจจุบันสถานการณ์ข้อพิพาทของไทยทางแพ่งที่ตกลงกันไม่ได้โดยเฉพาะข้อพิพาททางแพ่งในคดีจราจรทางบก
เกิดมากขึ้น มีปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องในทุก ๆ ปี
เนื่องจากที่ผ่านมาคนไทยละเมิดกฎหมายจราจร คดีขับรถโดยประมาททาให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เป็นการเพิ่มภาระ
ให้ผู้พิพากษาสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก เมื่อมีการกระทาผิดเกิดขึ้นจะมีบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย และ
บุคคลที่เป็นผู้กระทาความผิดตามแนวคิดปัจจุบันเป็นแนวคิดที่เน้นถึงเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น ผู้กระทาความผิดจะต้องถูก
ลงโทษ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการลงโทษผู้กระทาความผิด โดยเน้นไปที่การมุ่งพิสูจน์ความผิดของจาเลย ซึ่งต้องพิสูจน์
หลักฐานซึ่งกันและกันเพื่อหาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษให้ได้ มิได้มองถึงตัวผู้เสียหายและผู้กระทาผิดว่าได้รับการเยียวยา
อย่างไรบ้าง ค่าเสียหายเท่าไร
จากสถานการณ์ข้างต้น กระบวนการยุติธรรมทางเลือกจึงได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรม ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเป็นกระบวนการในการแสวงหาความยุติธรรมที่มีกระบวนการ
รูปแบบการปฏิบัตินอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ใช้แนวคิดการหันเหคดีออกจากศาล กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้กระทาผิด ผู้เสียหายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ มีความมุง่ หวังเพื่อลดจานวนการเป็นคดีความระหว่างผู้กระทาความผิดและผู้เสียหาย
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มุ่งเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายเป็นสาคัญและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
กระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นกระบวนการที่ เปลี่ยนประธานของกระบวนการจากผู้ กระทาความผิ ดให้เป็ น
ผู้เสียหาย ซึ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวคือ การไกล่เกลี่ยมีการดาเนินการให้ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้เข้ามา
ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านคนกลาง ช่วยให้ผู้เสียหายรู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลายความทุกข์ อีกทั้งจาเลยยังได้รับรู้ถึง
ผลของการกระทาของตน ส่งผลให้เกิดการสานึกผิด และเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกันว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทาการเยียวยาอย่างไร จะป้องกันการกระทาผิดอย่างไร และจะป้องกันไม่ให้
เกิดการกระทาผิดซ้าอีก
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กระบวนการเชิงสมานฉั นท์ ในรูปแบบการไกล่ เกลี่ย นั้ น เป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้นามาปรับใช้ในศาล
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศนิวซีแลนด์มีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้และพบว่าเกิดประโยชน์หลาย
ประการ (สรวิศ ลิมปรังษี, 2550, หน้า 1) กล่าวโดยสรุปคือ ในด้านการเยียวยาผู้ที่เป็นเหยื่อ ในด้านการทาให้จาเลย
เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลเสียอันเกิดจากการกระทาความผิดของตน ในด้านการทาให้ความรู้สึกตระหนักและ
เข้าใจในผลกระทบอันเกิดจากการกระทาความผิดที่มีต่อผู้ที่เป็นเหยื่อ ในด้านการพยายามกระตุ้นและดาเนินการให้
จาเลยจัด มาตรการเยียวยาที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ เป็น เหยื่อ และผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง ในด้านการพยายามค้น หาหนทางที่จ ะ
สมานฉันท์และประสานรอยร้าวอันเกิดขึ้นในระหว่างเหยื่อและจาเลยผู้กระทาความผิดในกรณีที่เป็นไปได้ และในด้าน
การพยายามช่วยให้ผู้ที่เป็นเหยื่อและจาเลยสามารถกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ดังเดิม และรวมทั้งในประเทศ
ไทยเองได้นามาปรับใช้ในศาล โดยศาลได้ออกระเบียบปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ สามารถ
นามาใช้เพื่อช่วยในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดได้ทั้งในด้านทางกายและทางจิตใจ และ
ยังส่งผลให้ผู้กระทาผิดรู้สกึ สานึกอีกทัง้ ตัวผู้เสียหายได้บรรเทาความหวาดกลัวอีกด้วย
เมื่อกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือที่เรียกว่าระงับข้อ
พิพาทโดยการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ ข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก ผู้ที่มีบทบาทคือ พนักงาน
สอบสวน ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ด ารงต าแหน่งพนั ก งานสอบสวน มีห น้าที่ จ ะต้ อ งปฏิบัติในด้ านอ านวยความยุ ติธรรมให้ กั บ
ประชาชนในชั้นสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดและเอาตัวผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดี เพื่อให้
ได้ รับโทษตามกฎหมาย การปฏิบัติห น้าที่ จาเป็ น จะต้อ งใช้ศิล ปะการทางานเช่นเดี ยวกับอาชีพ อื่น ๆ ซึ่ งพนั กงาน
สอบสวนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวบทกฎหมาย ความรู้เชิงวิชาการ การวิเคราะห์วิจัยและจิตวิทยาเป็น
พื้ น ฐาน ประกอบกั บ ประสบการณ์ ก ารท างานมี เทคนิ ค วิ ธี จู ง ใจผู้ อ่ื น ตลอดจนการเป็ น นั ก เจรจาไกล่ เกลี่ ย
ประนีประนอมให้คพู่ พิ าททุกฝ่ายพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการนั้นอย่างทั่วถึงและยุตธิ รรม
ปริม าณงานที่ มีจานวนมากอั น เกิ ด ขึ้น จากสั งคมได้ ขยายตั วไปพร้อ มกับ จานวนประชากรที่ อยู่ห นาแน่น
โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับคดีจราจรทางบก ซึ่งโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกระทบกระทั่งละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกัน
และกันก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวย่อมจะส่งผลกระทบต่อการทางานของพนักงานสอบสวนได้รับภาระงานที่เพิ่มมาก
ขึน้ ก็จะส่งผลต่อการทางานสอบสวนสุ่มเสี่ยงที่จะทาให้การรวบรวมพยานหลักฐานนัน้ เกิดข้อบกพร่องมากขึ้น ดังนั้น
แม้วา่ ภาระงานจะหนักเพียงใดก็ตามพนักงานสอบสวนจาเป็นต้องมีโอกาสพูดคุยทาความเข้าใจกับผู้เสียหายให้มากขึ้น
เพื่อให้เขาได้เข้าใจขั้นตอนการทางานและให้ความรู้สึกความเอาใจใส่ของพนักงานสอบสวนเมื่อเขามาเรียกร้องความ
ยุติ ธรรมจากกฎหมายและจะต้อ งพั ฒ นาตนเองให้ มีทั ก ษะการท างาน มีค วามรู้ ทัน เหตุ ก ารณ์ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย
ระเบียบ คาสั่งที่ปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ ศรัทธาในอาชีพพนักงานสอบสวนมีปณิธานที่จะนาความรู้ความสามารถของ
ตนเองไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือ
โดยต้องดาเนินการให้ได้รับความสะดวกในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดประณีตและในทุกวิถีทางที่จะทาให้เขาได้
สบายใจ และรู้สึกได้ถึงการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดยไม่คาดหวังผลประโยชน์ผลตอบแทนใด ๆ จากการช่วยเหลือนั้น
ในฐานะที่ประกอบวิชาชีพเป็นพนักงานสอบสวนจึงมีความสนใจศึกษา “บทบาทการระงับข้อพิพาทของพนักงานสอบสวน
ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ศึกษาขั้นตอนหรือกระบวนการที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการ
ระงับข้อพิพาทคดีแพ่งในชัน้ พนักงานสอบสวนเป็นอย่างไร” พนักงานสอบสวนควรมีบทบาทในกระบวนการดังกล่าว หรือ
ควรจะมี พนั กงานสอบสวนเป็ นผู้ เข้ าร่วมในกระบวนการยุ ติ ธรรมเชิงสมานฉั นท์ ในการระงั บข้ อพิ พาทด้ วย เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพให้เกิดประสิทธิผลและเพื่อลดปริมาณคดีลงได้ในที่สุด เพราะพนักงานสอบสวนเป็นต้นธาร
แห่งความยุติธรรม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพนักงานสอบสวนต่อการไกล่เกลี่ยเชิง
สมานฉันท์ กรณีข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบกในชั้นสอบสวน
2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และลักษณะความผิดทางแพ่ง
ที่สามารถนาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
3. เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางนามาใช้เป็นข้อเสนอแนะ บทบาทของพนักงานสอบสวนในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในชั้นสอบสวน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบการศึ ก ษาอิ ส ระ (Independent study) โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) แบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Document)
ได้แก่บทบัญ ญั ติก ฎหมายและเอกสาร ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) ได้แก่ ตารา คาอธิบายกฎหมาย และ
ทฤษฏีทางกฎหมาย รายงานการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูลแล้วจะนาไป
วิเคราะห์ศกึ ษาต่อไป

ผลการวิจัย/อภิปรายผล
ผลการวิจั ย บทบาทพนั ก งานสอบสวนในการไกล่ เกลี่ ย เชิง สมานฉั น ท์ : ศึ ก ษากรณี ไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก
การเกิดคดีจราจรซึ่งนาไปสู่คดีแพ่ง สาเหตุใหญ่ ๆ ที่ทาให้เกิดอุบัตเิ หตุ คือรถเฉี่ยวชนกัน ผู้ขับขี่ใช้ความเร็ว
เกินกฎหมายกาหนด เลี้ยวรถตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด เปลี่ยนช่องทางเดินรถ หยุดรถ เลี้ยวรถโดยไม่ให้
สัญญาณล่วงหน้า ขับรถในขณะที่ร่างกายหย่อนความสามารถในการขับขี่หรือผู้ขับขี่อยูใ่ นอาการมึนเมา
กรณีเลี้ยวรถทางขวาหรือกลับรถ ห้ามกระทาเมื่อมีรถสวนทางมาในระยะห่างน้อยกว่า 100 เมตร (มาตรา
52) ผู้ขั บขี่รถต้อ งให้ สัญ ญาณก่ อ นที่ จ ะเลี้ยวรถเปลี่ ยนช่องทางเดิน รถ จอดรถในระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(มาตรา 36)
การขับขี่รถขึ้นหน้ารถอื่นหรือแซงรถ ต้องแซงทางด้านขวาเว้นในกรณีที่รถที่ถูกแซงกาลังจะเลีย้ วขวาหรือเป็น
ถนนที่แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตัง้ แต่สองช่องขึ้นไป (มาตรา 45)
การขับขี่แซงขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถซึ่งมิได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลาย ๆ
ครั้งหรือให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา เมื่อเห็นว่าไม่เป็นการกีดขวางและทาได้อย่างปลอดภัยจึงจะแซงขึ้นหน้าได้ (มาตรา 44)
ผู้ขับขี่รถแซงขึน้ หน้ารถอื่นเป็นฝ่ายที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง
ผู้ขั บขี่รถคั น ที่ จะแซง เมื่อ จะให้ รถอื่น แซงหน้าต้องให้ ไฟสั ญ ญาณกระพริบเหลือ งอาพั น ที่ ติด อยู่ท้ายรถ
ด้านซ้ายหรือไฟเลี้ยวซ้าย (กรณีแซงด้านซ้ายเป็นเรื่องห้ามแซงตามที่ได้กล่าวไปแล้ว) ข้อนี้เป็นเรื่องของมารยาทการ
ขับขี่รถ (มาตรา 38 อนุ 3)
กรณี ห้ามแซงเด็ด ขาดเมื่อรถก าลังขึ้น ทางชัน ขึ้นสะพาน อยู่ในทางโค้ง (เว้นแต่จ ะมีเครื่อ งหมายให้ แซง
ภายในระยะ 30 เมตร) ก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียน ทางเดินที่ตัดกับทางรถไฟ เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น
หรือควัน ทาให้ไม่อาจมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย (มาตรา 45)
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ในทางเดินรถให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่ ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ชนหรือโดนคนเดินเท้า (มาตรา 32)
(กฎหมายบังคับให้คนผู้ขับรถต้องระมัดระวังคนเดินเท้า)
แต่ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถชนหรือโดนคนเดินเท้าที่ข้ามถนนทางนอกทางข้าม (เมื่ออยูใ่ นเขตที่บังคับให้ต้องข้าม
ในทางข้าม) หรือลอดหรือผ่านสิ่งปิดกั้น ห้ามข้ามทาง ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าผู้ขับขี่ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอ
แล้ว มีอานาจปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีหลักประกันได้ (มาตรา 145)
กฎหมายห้ามขับขี่รถคร่อมเส้นแบ่งช่องทางเส้นทางใดที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ก็ให้ถือแนวกึ่งกลาง
ถนนเป็นแนวเส้นแบ่ง การขับรถตามกันให้เว้นระยะห่างพอสมควรพอที่ผู้ขับขี่รถคันหลังจะหยุดรถได้ทันเมื่อมีเหตุเกิด
ขึน้ กับรถที่ขับขี่อยูข่ ้างหน้า (มาตรา 40)
เรื่องการเว้นระยะห่างนี้ศาลฎีกาเคยพิพากษาเป็นบรรทัดฐานว่าอย่างน้อย 15 เมตรและถ้าหากรถมี
ความเร็วต้องเว้นระยะห่างมากยิ่งขึน้ ความเร็วของรถยนต์ในเมืองสูงสุดได้ไม่เกิน 90 ก.ม./ช.ม. และเมื่อขับขี่เข้าเขต
เทศบาลหรือผ่านทางแยกต้องลดความเร็วลงครึ่งหนึ่ ง ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎแล้วไม่มีทางที่รถจะโดนกันได้เลย เว้น
แต่จงใจจะขับชน
เนื่องจากจานวนผู้ขับขี่และผู้สัญจรบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก เป็นผลให้เจ้าหน้าที่พนักงานจราจรซึ่ง
มีจานวนน้อยไม่อาจควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายจราจรได้ทั่วถึง ในการสร้างบรรทัดฐานให้ความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิขั้นพื้น ฐาน และก่อ ให้ เกิ ดวินั ยในการใช้เส้ นทางจราจรร่วมกั นให้ แก่ ประชาชน โอกาสที่จ ะเกิ ดความขัด แย้ง
กระทบกระทั่งละเมิดสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน ผู้ใช้รถขาดระเบียบวินัยต่างคนต่างละเมิดกฎหมายจราจร ผู้ใช้รถไม่
เกรงกลั ว กฎหมายเนื่ อ งจากการบั งคั บใช้ก ฎหมายในปั จ จุ บั น ขาดประสิ ทธิ ภ าพ ขาดความเด็ ด ขาดและต่อ เนื่อ ง
สม่าเสมอ จึงนาไปสูข่ ้อพิพาทของคูก่ รณี
เมื่อเกิดคดีแพ่ง ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องสิทธิค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการละเมิดนั้นเป็นเรื่อง
ในทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ตาม มาตรา 438 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัย ตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่ง
ละเมิด” หมายความว่าการฟ้องคดีแพ่งในเรื่องค่าสินไหมทดแทนนัน้ กฎหมายให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินจิ ว่าจะชดใช้กันแค่
ไหนเพียงใด มิใช่ว่าคู่ความฟ้องไปจานวนเท่าใด ศาลจะต้องพิพากษาตามนั้นทุกกรณี ค่าสินไหมทดแทน กรณีทาให้
เสี ย ชีวิต (หมายถึ ง การเสี ย ชีวิต เนื่อ งจากการละเมิด ทุ ก กรณี ไม่ได้ ห มายความว่าเฉพาะกรณี ถู ก รถชนเท่ า นั้น )
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ (มาตรา 443 และ 445) ก าหนดประเภทค่ า สิ น ไหมทดแทนไว้ 6 กรณี คื อ
(1) ค่าปลงศพ (2) ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นในการจัดงานศพ (3) ค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวติ (4) ค่าขาดประโยชน์ทามา
หาได้กอ่ นเสียชีวติ (5) ค่าขาดไร้อุปการะ (6) ค่าขาดแรงงาน
1. ค่าปลงศพ คือค่าทาศพเป็นการจัดการศพตามประเพณีตามลัทธิศาสนา ตายแล้วต้องมีหีบศพ แต่งตัวให้
ศพ ค่าแต่งศพ รวมทั้งค่ารดน้า ค่าสวดศพ ค่าเผาศพ ค่าเมรุเผาศพ ฯลฯ ในกรณีที่มีคนเอาเงินมาช่วยค่าทาศพ ทาบุญ
งานวันสวด วันฝัง วันเผา เงินจานวนนี้ไม่ใช่ค่าปลงศพที่ฝ่ายผู้ทาละเมิดจ่าย ดังนั้นผู้ทาละเมิดจะมาขอหักจากค่า
สิ น ไหมทดแทนที่ ต้ อ งชดใช้ แ ก่ ผู้ ถู ก ท าละเมิ ด ไม่ ได้ เพราะเงิ น จ านวนนี้ เป็ น เรื่อ งช่ว ยค่ า ท าศพ ไม่ ใช่ ค่ า ปลงศพ
2. ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นในการจัดการศพ คือค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มเวลางานสวด ค่าหนังสือแจก ค่าของ
ชาร่วย ค่าของที่ระลึกในวันฌาปนกิจ ฯลฯ
3. ค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต คือค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ได้รั บบาดเจ็บเสียไปเท่าไหร่ก่อนเสียชีวิต ผู้ทา
ละเมิดก็ต้องเป็นผู้จ่ายทดแทนให้ตามความเป็นจริง เช่นจ่ายค่ายา ค่าห้องพักในโรงพยาบาล ค่าป่วยการแพทย์ที่รักษา
ค่าพาหนะไปหาแพทย์ หรือค่ายานพาหนะในการไปกลับจากโรงพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนตรงนี้จะมีปัญหากรณีที่มี
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คนมาช่วยค่ารักษาพยาบาล (ไม่ใช่คนทาละเมิด) หรือเบิกจากทางราชการกรณีเป็นข้าราชการ หรือเบิกจากสวัสดิการ
ทายาทยังเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนนีไ้ ด้ ไม่ถือว่าเป็นการซ้าซ้อน
4. ค่ าขาดประโยชน์ทามาหาได้ก่อนเสียชีวิต คือถ้ าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ มีรายได้จากเงิน เดือ น หรือ การทามา
ค้าขายใดก็ตามหากก่อนเสียชีวิต ในระหว่างรักษาตัวอยู่ ผู้ทาละเมิดจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าถึงแก่
ความตายทันทีก็ไม่มคี ่าขาดประโยชน์ทามาหาได้กอ่ นตายอันจะเรียกร้องได้
5. ค่าขาดไร้อุปการะ การเรียกค่าขาดไร้อุปการะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายไม่ต้องคานึ งว่าผู้เสียชีวิตได้
อุปการะจริงหรือไม่ มีงานทาหรือไม่ หรือผู้เสียชีวติ ยังเป็นเด็กอยู่ ศาลกาหนดให้ได้เพราะเป็นค่าอุปการะตามกฎหมาย
ไม่ใช่ค่าอุปการะตามความเป็นจริง บิดามารดาต้องให้อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์ ใครทาให้
บิดามารดาเสียชีวิต บุตรย่อมฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทาละเมิดได้ คู่สมรสมีหน้าที่อุปการะเลีย้ งดูซึ่งกันและ
กัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวติ ก็เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทาละเมิดได้ บุตรจาต้องเลีย้ งดูหรืออุปการะบิดามารดา
ใครไปทาละเมิดบุตรถึงแก่ความตายบิดามารดาก็ยอ่ มเรียกร้องจากผู้ทาละเมิดได้ ข้อสังเกตของการฟ้องเรียกค่าขาด
ไร้อุปการะในเรื่องของค่าขาดไร้อุปการะ รวมถึงบุ ตรบุ ญ ธรรม และผู้รับบุ ตรบุ ญ ธรรม เพราะถื อว่ามีฐานะอย่าง
เดียวกันกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย(ผู้สืบสันดาน) มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทาละเมิดได้ ส่วนบิดา
นอกกฎหมาย (กรณี บิ ด ามารดาไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นสมรสกั น ) แม้ จ ะได้ รับรองบุ ต รโดยพฤติ นั ย ตามมาตรา 1627
หากบิดาเสียชีวิตเนื่องจากมีผู้ทาละเมิด บุตรจะฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทาละเมิดไม่ได้ คงฟ้องได้แต่ค่า
รักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ก่อนเสียชีวิต แต่หากบิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้วหรือ
ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายกาหนดหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกันไว้ จึงมีสิทธิ
เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะได้ แต่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลพิพากษาก่อนบิดาเสียชีวติ ถ้าบุตรของผู้เสียชีวิต
จากการทาละเมิดเป็นผู้เยาว์ เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะได้จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ แต่หากบุตรเป็นผู้ทุพพลภาพ
สามารถเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะได้ แม้จะบรรลุนิติภาวะแล้ว คู่สมรสเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะได้ จนกว่าจะ
สมรสใหม่ กรณีผู้เสียชีวิตมีประกันชีวิต แม้สามีภรรยาหรือบุตรของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันชีวติ แล้ว ก็หาเป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทาละเมิดไม่ ผู้เสียชีวติ เป็นผู้เยาว์ หรือ
ยังเป็นนักเรียน นักศึกษา แม้จะไม่ได้ให้การอุปการะบิดามารดาในขณะก่อนเสียชีวิต หากมีผู้ทาละเมิดเป็นเหตุให้
เสียชีวติ บิดามารดามีสทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อเหตุขาดไร้อุปการะได้
6. ค่ า ขาดแรงงาน ค่ า ขาดแรงงานของบุ ค คลภายนอก คื อ บุ ค คลภายนอกในครั ว เรือ นกรณี ห นึ่ ง กั บ
บุคคลภายนอกครัวเรือนอีกกรณีหนึ่ง สาหรับค่าขาดแรงงานกับบุคคลในครัวเรือน ผู้ตายมีหน้าที่ชว่ ยเหลือทาการงาน
ในบ้านในครัวเรือน เมื่อถูกทาละเมิดก็เรียกค่าขาดแรงงานจากผู้ทาละเมิดได้ ในกรณีคู่สมรส ถ้าทาคู่สมรสถึงแก่
ความตายทาให้คู่สมรสที่อยู่ต้องไปจ้างคนอื่นมาทาครัวแทนก็เรียกได้ กรณี ที่สามีภรรยาร่วมกันประกอบกิจการ
ร้านอาหารแล้วคนหนึ่งถูกทาละเมิดถึงแก่ความตาย กิจการร้านอาหารต้องจ้างอีกคนหนึ่งมาทาเป็น กุ๊กหรือเป็ น
แคชเชียร์ถือว่าขาดแรงงานในครัวเรือน แม้วา่ จะเป็นกิจการค้าร้านอาหารก็ตาม พ่อแม่มสี ิทธิใช้งานลูกในครัวเรือนได้
เพราะฉะนั้ น ถ้ า ท าให้ ลู ก ตาย พ่ อ แม่ ก็ ฟ้ อ งผู้ ท าละเมิ ด ที่ ท าให้ ข าดแรงงานได้ ส าหรั บ ค่ า ขาดแรงงานส าห รั บ
บุคคลภายนอกครัวเรือนต้องเป็นเรื่องค่าขาดแรงงานของบุคคลผู้มีความผูกพันที่จะต้องทางานให้แก่บุคคลภายนอกใน
อุตสาหกรรมของเขา เพราะฉะนั้น ลูกจ้างในบ้าน คนใช้ในบ้าน เด็กเสิร์ฟร้านอาหาร ไม่ใช่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ต้องเป็นพวกโรงงาน
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จะเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนนั้น กฎหมายให้อานาจศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินจิ ว่าจะชดใช้กันแค่ไหนเพียงใด คู่ความ
ฟ้องไปจานวนเท่าไหร่ศาลจะต้องพิพากษาตามที่ศาลใช้ดุลพินิจ ทาให้ผู้เสียหายไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามจานวน
ที่ต้องการ และ พนักงานสอบสวนไม่มีอานาจที่จะใช้ดุลพินิจเพราะกฎหมายไม่ให้อานาจไว้ ในทางปฏิบัติพนักงาน
สอบสวนมีหน้าที่ดาเนินการสอบสวนคดีอาญา ส่วนกรณีค่าเสียหายในทางแพ่ง มีหน้าที่อานวยความสะดวกให้คู่กรณี
ตกลงกันหากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องดาเนินการฟ้องร้องในทางแพ่งต่อไป พนักงานสอบสวนอาจมีหน้าที่ตอ้ งไปเป็นพยาน
ในคดีแพ่งอีก
แต่พนักงานสอบสวนจะไปยุง่ กับค่าเสียหายในคดีจราจรไม่ได้ เช่น มีสว่ นได้เสียกาหนดค่าสินไหมทดแทนต่าง
ๆ เป็นหน้าที่ของคู่กรณี ในทางแพ่งที่ต้องพิจารณาเองซึ่งประชาชนทั่วไปบางครั้งไม่ทราบก็จะขอให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
เรียกร้องให้ตามที่ตนเองต้องการ
บทบาทของพนักงานสอบสวนในการเข้ามาไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ในคดี ข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดี
จราจรทางบก เช่น ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่เป็นจริงและเป็นธรรมแก่
คู่กรณี การดาเนินการสามารถทาให้กระบวนการสอบสวนในคดีจราจรทางบกนั้นลดความยุ่งยากเนิ่นช้า ลดปัญหา
ก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่กรณี ในทุกด้านสมตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ในเรื่องการสอบสวนทุกประการ
ถ้ า ท าเช่ น นี้ ได้ สามารถยุ ติ ข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง ในชั้ น สอบสวนมี ผ ลดี ม ากกว่ า ผลเสี ย คื อ ลดการน าคดี ขึ้ น สู่ ศ าล
ประหยัดเวลา ทาให้คู่กรณีเสียเวลาน้อยลง เพราะสามารถลดระยะเวลาและความยุ่งยากซับซ้อน ในการะบวนการ
ยุ ติ ธรรม ลดค่ า ใช้จ่ า ยในการฟ้ อ งร้อ งคดี ลดปั ญ หาความขั ด แย้ง ในชุม ชน ลดการทุ จ ริ ต ของเจ้ า พนั ก งาน และ
งบประมาณของภาครัฐ
ทาให้คกู่ รณีทั้งสองฝ่ายได้รับโอกาสในการเยียวยา เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถตก
ลงกันได้ในชั้นพนักงานสอบสวน ดังนั้นประชาชนจึงได้รับประโยชน์จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์

สรุป/ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสรุปได้วา่ บทบาทพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก จะเห็นว่า ปริมาณงานที่มีจานวนมาก โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับคดี
จราจรทางบกซึ่งเกิดความขัดแย้ง กระทบกระทั่ง ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ย่อมส่งผล
กระทบต่อพนักงานสอบสวนได้รับภาระงานเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ควรจะมีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการหรือตัวแทนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์เพื่อไกล่ เกลี่ย
ข้อพิพาทในเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก ควรกาหนดคุณสมบัติบางประการที่เป็นประโยชน์
ช่วยในการไกล่เกลี่ย ได้แก่ ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง รักษาความลับของคู่พิพาท มีความอดทน ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาเรื่องที่พิพาท มี ความสามารถในการเจรจาและติดต่อสื่อสาร มีความรู้และ
ประสบการณ์ ในการไกล่ เกลี่ ย จะท าให้ เกิ ด ประโยชน์ ในเรื่อ งความสะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย รั ก ษา
สัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่พพิ าท สร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน ลดปริมาณคดีของศาล
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ เป็นการสรรหารูปแบบเพื่อสร้างความโปร่งใสเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาข้อพิพาทในการทุจริตคอรัปชั่นของพนักงานสอบสวน
จากการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษามีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ควรให้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีจราจร ใช้หลักการสอบสวนโดยเคร่งครัด ละเอียดรอบคอบ ใน
การแสวงหาพยานหลักฐาน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จะทาให้การ
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สอบสวนเกิดความเป็นธรรมและมีมาตรฐานมากขึ้นโดยมีใบประกอบวิชาชีพการสอบสวน(เชี่ยวชาญด้านคดีจราจร)
รวมถึงให้พนักงานสอบสวนมีอานาจเป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรในระดับสถานีตารวจ ให้เข้ามา
ไกล่เกลี่ยค่าเสียหายทางแพ่ง เช่นค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่เป็นจริง
และเป็นธรรมแก่คู่กรณี รวมทั้งมีการกาหนดในเรื่องของการเปรียบเทียบปรับ ที่เป็นดุลพินจิ ของพนักงานสอบสวนให้
เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เกิดความโปรงใสโดยให้ความสาคัญกับประชาชนผู้ไม่มีอานาจต่อรองในสังคม
หากถูกเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคดีจราจรอาจเกิดจากคู่กรณีที่มฐี านะในสังคมกับผู้ยากจนหากรัฐได้เข้ามาดูแลจะ
ทาให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากขึน้ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีฐานะทางสังคมสูงกว่า ก็จะทาให้ประชาชน
ได้ประโยชน์สูงสุด
2. พนักงานสอบสวนเป็นองค์กรแรกในกระบวนการยุติธรรมที่มีความสาคัญ เพราะเป็นผู้กาหนดรูปคดีจน
อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นธารแห่งความยุติธรรม หากเริ่ม ต้นทาการสอบสวนคดีที่ดี คดีก็จะมีประสิทธิภาพทาให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คกู่ รณีและสังคมได้รับประโยชน์
พนักงานสอบสวนเป็นผู้ที่ทราบข้อเท็จจริงในคดีเป็นคนแรก ซึ่งหากเป็นผู้มปี ระสบการณ์แล้วย่อมจะทราบว่า
คดีลักษณะต่าง ๆ นัน้ ควรจะจัดการอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากกว่า ในกระบวนการยุตธิ รรมหากพนักงานสอบสวนไม่
ดาเนินคดีโดยไม่ทาการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานหรือดาเนินตามกฎหมายที่กาหนดหรือบังคับให้ต้องทาแล้ว
ตัวพนักงานสอบสวนก็อาจจะถูกดาเนินคดีเสียเอง กล่าวคือกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยกฎหมายกาหนดให้
พนักงานสอบสวนไม่สามารถใช้ดุลพินจิ ที่จะไปดาเนินคดีได้
กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับ
ยุคสมัย โดยคานึงถึงบริบทอื่น ๆ ด้วย
ควรจะมีการสรรหากระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อนามาแก้ ปัญ หา ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ ย
ประกอบด้วย 1. ตัวแทนของคู่กรณีแต่ละฝ่าย 2. ทนายความจากสภาทนายความ 3. ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัด 4.
ตั วแทนจากบริษั ทกลางคุ้ ม ครองผู้ ประสบภั ย จากรถ หรือ ตั วแทนจากบริษั ทประกั น ภั ย (ถ้ า มี) และ 5. พนั ก งาน
สอบสวน ร่วมกันดาเนินการไกล่เกลี่ยและพิจารณาข้อพิพาทในเรื่องค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบกที่เข้าสู่
กระบวนการฯ โดย คดีจราจรที่จะเข้าสู่กระบวนการนั้นจะต้องเป็นคดีมีปัญหา ดังนี้ 1. คดีที่มีความเสียหายจานวน
มาก เช่น คู่กรณีถึงแก่ความตายหลายคน หรือมีทรัพย์สินเสียหายจานวนมาก และไม่สามารถตกลงกันได้ 2. รถ
คู่ ก รณี เป็ น รถยนต์ ส าธารณะหรื อ รถของส่ ว นราชการ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น และเกิ ด เหตุ จ านวนหลายคั น หรื อ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจานวนมาก 3. คู่กรณีเป็นบุคคลสาคัญหรือมีฐานะมีช่อื เสียงและเป็นที่สนใจของสังคม คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมในการยุติปัญหาทางแพ่งให้มากที่สุด
3. การไกล่เกลี่ ยก็ มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการยุติปัญหาข้อพิพาทที่มีอยู่ของคู่พิพาท ส่ วนการสมานฉันท์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้จาเลยรู้เข้าใจถึงการกระทาและผลแห่งการกระทา ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ซึ่งผลแห่งการสมานฉันท์นั้น
จะทาให้การกระทาผิดได้รับการแก้ไขหรือผลร้ายแห่งการกระทาจะได้รับการบรรเทาผลร้ายเยียวยาให้ได้มากที่สุด อันจะ
เป็นผลดีต่อจาเลยที่มีโอกาสที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดี ผู้เสียหายจะไม่เดือดร้อนที่ต้องไปเรียกค่าเสียหายกันใหม่
การไกล่เกลี่ยหรือการสมานฉันท์จะประสบผลสาเร็จได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่จะเข้ามาทาหน้ าที่ในการ
ไกล่เกลี่ยหรือสมานฉันท์ บุคคลเหล่านี้จึงต้องมีความรู้ ความสามารถในรอบด้านไม่ว่า จะเป็นทางด้านกฎหมาย ด้าน
สังคม การวางตัว จิตวิทยาในการเจรจา เป็นต้น อีกทั้งเวลาในการทาการไกล่เกลี่ยหรือสมานฉันท์ก็ยังมีส่วนสาคัญ
อีกด้วย ดังนั้นควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ อีกทั้งควรมีการตั้งคณะทางาน
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ในการไกล่เกลี่ยหรือสมานฉัน ท์เป็ นการเฉพาะเพื่อรับผิด ชอบและทาหน้าที่ ช่วยเหลื อพนั กงานสอบสวนในส่วนนี้
โดยตรงเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและวิธีการมีการพัฒนาประสบผลสาเร็จ
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แนวคิ ด สิ ท ธิ ชุ ม ชนและการมี ส่ ว นร่ ว มส าหรั บ การอนุ รั ก ษ์ การใช้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
การเข้ าถึงและแบ่ งปั น ผลประโยชน์ ตามอนุ สั ญ ญาว่าด้ วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ: กรณีการอนุรักษ์พื้นที่ม่อนหินเขียว ชุมชนห้วยยางขาม พะเยา
Community right approach and participation for conservation, sustainable
use, access and benefit sharing on the biological diversity convention: A case
of the green-stone conservation Huay-Yang-Kham community Phayao
ขวัญดาว ไชยมงคล1* และ ธิติ ไวกวี1
Kwandao Chaimongkol1* and Thiti Waikavee1
บทคัดย่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity)เป็นปัจจัยพื้นฐานของระบบนิเวศที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ
มนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน แต่เนื่องด้วยการใช้ประโยชน์ที่เกินขีดจากัดของทรัพยากรชีวภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ด้วยสาเหตุน้ีจึงเกิดเครื่องมือในทางระหว่างประเทศเพื่อ การใช้ประโยชน์และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือดังกล่าวคือ มาตรการทางกฎหมายตามอนุสัญ ญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์สาคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการกากับดูแลทรัพยากรชีวภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้ให้การรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น และมี สิ ท ธิ ในการจั ด การ บ ารุ ง รั ก ษาและใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละควา ม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยผู้วจิ ัยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพหลาย
ฉบับซึ่งมุ่งคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพโดยรัฐเป็นผู้มีอานาจจัดการแต่เพียงผู้เดียว และไม่คานึงถึงหลักการมี
ส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานวิจัยนี้นาเสนอแนวคิด “สิทธิชุมชน” ในการอนุรักษ์การใช้อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
ตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันหรือธรรมนูญชุมชน
คาสาคัญ: สิทธิชุมชน, การอนุรักษ์และใช้อย่างยั่งยืน , อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, ธรรมนูญ
ชุมชน,ม่อนหินเขียว
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Abstract
Biodiversity is a fundamental factor of ecosystem sustaining human wellbeing. Due to the lack of over
exploitation. the negative result impact ecosystem as a whole. There is an international tool for sustainable use
and development. One of these tools. is: legal measure of the Convention on Biological Diversity,1992 (CBD), an
international agreement that aims to conserve and use sustainable on biological resources.
In Thailand, the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2 5 6 0 recognizes rights in the
preservation, restoration of arts, culture, localcustoms, sustainable main tenance, utilization of natural resources
and biodiversity. However, it is a conceptual problem in the existing legislation relation biological diversity which
is privileged state as absolute ownership of territorial biodiversity in Thailand. So, the principle of community
right and the role of local government are discardedin the eyes of state authority.
The research proposed the community right as a way for community to participate in biodiversity
conservation based on the CBD’s guideline.
Keywords: Community rights, Conservation and sustainable use, The biological diversity convention,
Local Constitution, Green Stone Hill

บทนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ทรัพยากรจากป่า เป็นทรัพยากรร่วมซึ่งแต่ดั้งเดิมอาศัยกฎเกณฑ์จารีตประเพณี
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการปกป้องรักษา ต่อมา เมื่อมีระบบรัฐชาติ รัฐจึงเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรร่วมทั้งหมด
เพียงผู้เดียวภายใต้หลักอธิปไตยเหนือดินแดน [1] โดยเชื่อว่าหากรัฐไม่เข้ามาควบคุมกากับทรัพยากรธรรมชาติจะถูก
ทาลายจนหมดสิ้นโดยผู้เข้าใช้ประโยชน์ และนาไปสู่โศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วม (Garrett Hardin’s the Tragedy
of the commons) [2] แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การบริหารจัดการทรัพยากรโดยรัฐไม่เกิ ดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
ดังนัน้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรชีวภาพในปัจจุบันจึงให้ความสาคัญกับประชาชนและชุมชน
เข้ามามีส่ วนร่วมกั บรัฐ [3] เช่น การตรากฎหมายให้ บุคคลที่รวมตั วกั นเป็ นชุมชนมีส่ วนร่วมในการจัด การและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43
ได้ให้การรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ บารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญั ติ นอกจากนี้กฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อานาจหน้าที่แก่องค์การบริหารส่วนตาบลในการคุ้มครอง ดูแล และ
บารุงรักษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการยอมรับบทบาทของภาคส่วนอื่นในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตินอกจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหน่วยงานรัฐแต่เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ การยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญา จารีตประเพณี แนวปฏิบัติซึ่งเป็นการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพ ยากรชีวภาพอย่างยั่ งยืน เข้ ามามีส่ วนร่วมในการอนุ รัก ษ์ ทรัพ ยากรชีวภาพ ยั งปรากฏหลั กการใน
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งการยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพตามอนุสัญ ญาฯดังกล่าวมีความสอดคล้องกันกับแนวคิด “สิทธิชุมชน”
ในสังคมไทยที่สบื ทอดมาตั้งแต่อดีตและมีการเรียกร้องให้รัฐรับรองสิทธิชุมชนดังกล่าวตลอดมา
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แม้ปัจจุบันสิทธิดังกล่าวของบุคคลและชุมชนจะได้รับรองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อันเป็นยอมรับและลด
การผูกขาดการใช้อานาจอธิปไตยของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแต่ผู้เดียว แต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้รับการแก้ไขให้มีหลักการมีส่วนร่วมหรือสิทธิชุมชน กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรค
สาคัญในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ
เช่นเดียวกับพื้นที่ม่อนหินเขียว ห้วยยางขาม พะเยา ซึ่งอยูภ่ ายใต้การจัดการของหน่วยงานรัฐภายใต้กฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ในพื้นที่มอ่ นหินเขียวมีทรัพยากรหินสีเขียวซึ่งเป็นทรัพยากรที่มคี ุณค่าเป็นเอกลักษณ์สาคัญ
ของตาบลห้วยยางขาม เนื่องจากบรรพบุรุษในอดีตของชุมชนห้วยยางขามมีภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์หินสีเขียว
ในทางพระพุทธศาสนา โดยยึดโยงกับหลักความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ เช่น แกะสลักเป็นพระพุทธรูป นามาสร้างฐานพระ
ธาตุ ทาเป็นหินสีมา บรรจุหินในพระธาตุ ซึ่งการใช้ประโยชน์หินสีเขียวตามจารีตประเพณีพุทธศาสนาจากัดอยู่เพียง
ชุมชน จึงไม่เกิดปัญหาการลักลอบขุดทาลาย ต่อมารัฐได้ประกาศพื้นที่ “ม่อนหินเขียว” เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ความเชื่อใน
หินศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวได้ลบเลือนหายไปส่งผลให้เกิดปัญหาการลักลอบขุดนาหินสีเขียวจาหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่าง
มากในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2538-2546 ด้วยเหตุน้ีการใช้อานาจเด็ดขาดของรัฐผ่านระบบกฎหมาย จึงไม่น่าจะใช่แนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
งานวิจัยชิ้น นี้นาเสนอ แนวทางการจัดการทรัพยากรร่วมภายใต้กรอบสิทธิและหน้าที่ของชุมชน องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล และหน่ ว ยงานรั ฐ ตามที่ ก ฎหมายให้ ก ารรั บ รองหรือ ให้ อ านาจหน้ าที่ ไว้ อั น เป็ น แนวทางของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนามาซึ่งการอนุรักษ์พ้ืนที่ม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาหลักการมีส่วนร่วม สิทธิและหน้าที่ชุมชนในการอนุรักษ์การใช้อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
2.เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พ้ืนที่ม่อน
หินเขียว ตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
3.เพื่อเสนอแนะมาตรการในการอนุ รัก ษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพ ยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้ข้อ ตกลง
ธรรมนูญชุมชน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตวิจัยเชิงพื้นที่ ม่อนหินเขียว ตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. ขอบเขตวิจัยเชิงเอกสาร ศึกษาและวิเคราะห์หลักการมีส่วนร่วม สิทธิและหน้าที่ชุมชนในการอนุรักษ์การใช้
อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชนจากทรัพยากรชี วภาพตามอนุสัญ ญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายไทยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
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สมมุติฐานงานวิจัย
การจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชน กรณีม่อนหินเขียว จะเกิดได้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
หากแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพได้นาแนวคิดสิทธิชุมชน การมีส่วนร่วม และข้อเสนอแนะตาม
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพมาพิจารณาเป็นข้อตกลงร่วมกัน (ธรรมนูญชุมชน)

ระเบียบวิธีการศึกษา
1. วิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ จากหนังสือ ตารา วารสาร ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ บทความและข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในเรื่องสิทธิชุมชน หลักการมีส่วนร่วม สิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
2. วิจัยภาคสนาม (Field Research) จากกรณี ศึกษา (Case Study) ชุมชนห้วยยางขาม ตาบลห้วยยางขาม
อาเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม เป้ าหมาย ศึกษาจากข้อมูลในระดับปฐมภู มิด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(Interview) เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ และ ศึก ษาจาก
ข้อมูลในระดับทุติยภูมิ ได้แก่ข้อมูลทั่วไปของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยางขาม

ผลการวิจัยเชิงเอกสาร
1. ที่มาแห่งการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์และหรือทรัพย์สิน สามารถสืบค้นได้ถึงกฎหมายโรมันโบราณ ซึ่ง
ต่อมาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นา “หลักการยึดถือครอบครอง” (Property Law based on Common law
of Rule of Capture) หรือ “สิทธิของผู้มาก่อน” (the Right of the First Taker) มาตีความบังคับใช้ ดังนั้นหากเอกชนจะ
ถือครองเป็น เจ้ าของ “สิ่ งต่าง ๆ” ต้อง“เข้ายึดถื อ” (completeness) และ “สามารถที่ จะหวงกั น ” (exclusivity) และ
“โอนสิทธิ-ส่งมอบ” (transferability) หากครบสมบูรณ์ตามนี้ ผู้นั้นย่อมอ้าง “กรรมสิทธิ์” เหนือ “สิ่งต่างๆ” นั้น ดังนี้
เพื่อความเข้าใจถึงที่มาของระบบกฎหมายทรัพย์แบบตะวันตก ผู้วิจัยขออธิบายว่า ในระบบกฎหมาย Civil Law นั้น
ตั้งแต่อารยะธรรมกฎหมายโรมันโบราณ (Roman’s Property Jurisprudence) ได้พยายามแบ่ง “สิ่งต่าง ๆ” (Things) ที่
เกิดขึน้ บนโลก เพื่ออานวยความเป็นธรรมต่อการใช้สอยประโยชน์และสามารถแสดงถึงความรับผิดชอบและความเป็น
เจ้ า ของภายใต้บ ริบทของค าว่า “Res” หรือ “ทรัพ ย์ ” โดยกฎหมายโรมั น โบราณในยุ ค นี้ ไม่ว่าจะเป็ น Gaius และ
Justinian จัดแบ่งประเภทของ “สิ่งต่าง ๆ” เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ [4]
(ก) “สิ่งต่าง ๆ ของเทพเจ้า” Diviniiuris [5] สิ่งต่างๆของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายนั้นจัดอยู่ในหมวด “สิ่งของอัน
ศักดิ์สิทธิ”์ Res sacrae (Sacred things), “สิ่งของทางพิธีกรรม” Res religiosae (Religious things) [6] และ สิ่งต่างๆของเทพ
เจ้า Res sanctae (Holy things) [7] ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับการปกป้องและคุ้มครองโดยข้อห้ามและกฎหมาย [8]
(ข) “สิ่ งต่างๆของมนุ ษย์ ” Humaniiuris สิ่ งต่ าง ๆ ของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นของสาธารณะ (Public goods) หรือ
ส่ วนตั ว (Private goods) ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์ที่ จั บต้องได้ และจั บต้ องไม่ ได้ (Tangible/corporeal and intangible/incorporeal
properties) [5] ซึ่งได้มาโดยหลักการการยึดถือครอบครอง (Rules of Capture in Common Law or the Right of the First
Taker in Civil Law) ซึ่งในบริบทการยึดถือสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์น้ี Justinian แยกแยะลักษณะของ “สิ่งต่าง ๆ ของเทพเจ้า”
ที่อยูใ่ นความครอบครองของมนุษย์ออกเป็น
(1) Res nullius สิ่งซึ่งไม่สามารถตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใครได้ ซึ่งอาจจะถูกหลงลืม ทิ้งร้างแต่ไม่สามารถ
ถูกครอบครองยึดถือเป็นเจ้าของ (cannot owned or to be abandoned but can be captured)
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(2) Res communes สิ่ งซึ่ งตามธรรมชาติ ไม่ ส ามารถตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องใครได้ และเปิ ด เผยให้ กั บ
สาธารณชนทุกคนได้ใช้สอยโดยทั่วไป (cannot be owned and is open to everyone in general)
(3) Res publicae สิ่ งต่ า ง ๆ ของสาธารณรั ฐ หรือ รั ฐ เป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลให้ ใช้ (owned by the public and
opened to public by law)
(4) Res universitatis สิ่งต่าง ๆ ซึ่งตกเป็นเจ้าของโดยกลุ่มชนหรือชุมชน (owned by a particular group or
community) [8]
ต่อมาเมื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมเข้ามาเป็นระบบหลักของสังคม การแบ่งประเภทของ
ลักษณะทรัพย์ต่าง ๆ จึงอิงแอบอยู่กับการตีราคามูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ ซึ่งโดยทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์แบ่ง
ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ระบบกรรมสิทธิ์สว่ นบุคล (private property regime) หรือทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล
2. ระบบกรรมสิทธิ์ที่รัฐเป็นเจ้าของ (state property regime) หรือทรัพย์สนิ ของรัฐ
3. ระบบกรรมสิ ท ธิ์ แ บบเปิ ด กว้ า ง (open access) หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ม่ มี เจ้ า ของ มี ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ
ไม่สามารถแบ่งแยกการใช้ได้อย่างชัดเจน ทาให้ยากที่จะกีดกันไม่ให้คนอื่นมาใช้
4. ระบบกรรมสิ ทธิ์ ร่ว ม (commom property regime) หรือ ทรั พ ย์สิ น ร่ว ม หรือ ทรั พ ย์ สิ น ของชุม ชน เช่น
ป่าชุมชน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้านที่ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและมีกฎเกณฑ์ในการจัดการปฏิบัตริ ่วมกันที่ชัดเจน
อาจเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นจารีตประเพณี หรือ มีกฎหมายรองรับ [9]
2. อานาจอธิปไตยของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 หลั กอ านาจอธิ ปไตยถาวรเหนื อทรั พยากรธรรมชาติ (The Principle of Permanent Sovereignty over
Natural Resoures) หลักการนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นอธิปไตยของรัฐ รัฐมีเสรีภาพบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ หลักอานาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 15 วรรคแรกของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) โดยมีการรับรองยืนยันหลักอานาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติใน
ดินแดนของประเทศผู้ให้ เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ โดยรัฐผู้ให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพสามารถก าหนดกฎระเบี ยบและ
เงื่อนไขในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมได้ แต่ตอ้ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา [10]
2.2 หลักสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากร (Sovereign Rights) สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ถูก
นามาใช้ครัง้ แรกในอนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป (Convention on the Continental Shelf,1958)และต่อมาในอนุสัญญาของ
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nation Convention on the Law of the Sea,1982) เพื่อรองรับสิทธิและ
อานาจของรัฐชายฝั่ง(Coastal State) เหนือฐานทรัพยากรแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิต(Living Organism) โดยรัฐชายฝั่งมีสิทธิ
และอานาจในการศึกษา ใช้ประโยชน์ทรัพยากร ออกกฎเกณฑ์นโยบายหรือกฎหมายเพื่อกากับการดูแลใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร เป็นการสร้างความผูกพันทางกฎหมายและหน้าที่แก่รัฐอื่นที่ต้องเคารพสิทธิและอานาจดังกล่าว [11]
3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมในประเทศไทย
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมในประเทศไทย มีอย่างน้อย 2 แนวคิด คือ
3.1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรโดยรัฐหรือเอกชน เช่น จัดตั้งเขตป่าสงวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และทรัพยากรอื่นๆภายในป่า โดยกันมิให้ผู้ใดเข้าไปใช้ ประโยชน์ใด ๆ จากป่าได้เลย หรือ การที่รัฐให้สัมปทานกับ
เอกชนในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากร แนวคิดนีอ้ ยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่าคนไม่สามารถร่วมมือกันในการดูแลรักษา
หรือจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมได้ แต่จะแย่งกันใช้ทรัพยากรจนกระทั่งทรัพยากรหมดหรือเสื่อมสภาพ รัฐจึงต้ องเข้า
มาจัดการ
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3.2 แนวคิดการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน คือแนวคิดในการจัดการทรัพยากรร่วมที่มชี ุมชนเป็นตัวหลัก
ในการจั ด การ ทรัพ ยากรเป็ นกรรมสิ ทธิ์ร่ว มของชุม ชน ผู้ ใช้ท รัพ ยากรเป็ น ผู้ ก าหนดกติก าในการใช้แ ละการดู แ ล
ทรัพยากรเหล่านั้นเอง เช่น กรณีป่าชุมชน หรือ การจัดการน้าระหว่างหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้าร่วมกัน [12]
Elinor Ostrom, Walker James และ Gardner Roy กล่าวว่ากลไกสาคัญในการช่วยบริหารจัดการ ดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดคื อการใช้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมหรือ สิ ทธิชุม ชน Ostrom เสนอว่า
ระบบกรรมสิทธิ์ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรร่วมได้สาเร็จโดยปราศจากการควบคุมโดยอานาจจากส่วนกลางหรือ
การทาให้ทรัพยากรร่วมกลายเป็นทรัพย์สินเอกชน สิ่งสาคัญที่ตอ้ งคานึงถึงคือ การทาความเข้าใจคาว่าทรัพยากรร่วม
(Common-pool Resources) มีค วามแตกต่ างกั บสิ น ค้ าเอกชนและสิ น ค้ าสาธารณะ เพราะทรั พ ยากรร่ว มมี ก ารใช้
ร่วมกันและเมื่อใช้ร่วมกันก็ย่งิ ลดจานวนลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Ostrom (1990) เชื่อว่า กลไกชุมชนที่สามารถสร้างสิ่งที่
เรียกว่า “บรรทัดฐาน”(Norm) ในการอยู่ร่วมกันที่จะเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมและกาหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
จนถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ในทรั พ ยากรร่ ว ม การสร้ า งให้ ชุ ม ชนเป็ น สถาบั น รู ป แบบหนึ่ ง ในการดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากการควบคุมโดยอานาจส่วนกลางหรือการนาทรัพยากรไปให้สัมปทานแก่เอกชน
ซึ่งชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรได้ยั่งยืนถาวรด้วยการออกแบบ กฎกติกาของชุมชนแต่ละชุมชน [13]
4. แนวคิดสิทธิชุมชน
แต่เดิ ม ชุม ชนอาศั ยฐานทรัพ ยากรในการด ารงชีพ และมีก ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติต ามภู มิปัญ ญา
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีการยอมรับร่วมกันและปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนแต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้อานาจการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐ ก่อให้เกิดปัญ หาการทาลาย
ทรัพ ยากรธรรมชาติ เกิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้งขึ้น ระหว่างชุม ชนและหน่ว ยงานรั ฐ แนวคิ ด สิ ทธิชุม ชนจึ งเกิ ด ขึ้น มา
เนื่องจากปัญหาดังกล่าว [14]
สิทธิชุมชนเป็นระบบสิทธิที่เกิดขึ้นเองเนื่องจากมนุษย์มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ในชุมชน
จึงมีความจาเป็นที่ต้องจัดระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสงบเรียบร้อยและยั่งยืนในการอยู่ร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมชน เมื่อการจัดระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรได้รับการยอมรับโดยสมาชิกของชุมชนเป็นเวลานาน จึง
ได้กลายเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒ นธรรมในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชน โดยมี
อานาจส่วนรวมของชุมชนที่จะบังคับการให้เป็นไปตามแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้ [15]
สิท ธิชุม ชน หมายถึ ง สิ ทธิที่ชุม ชนได้ ปฏิบัติสืบทอดกั น มาตั้งแต่อ ดี ต เป็ น กระบวนการที่ สั ม พั น ธ์กั น ของ
องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และองค์ประกอบด้านอานาจชุมชน
โดยอานาจของชุมชนในการจัดการดูแลการใช้ทรัพยากร ชุมชนสามารถจัดระเบียบความสัมพันธ์ในการเข้าถึงและใช้
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ในลั กษณะส าคั ญ 4 ประการ คื อ ประการแรกคือ การให้ค วามสาคัญ กั บสิ ทธิของผู้ มาก่อ น
ประการที่สองให้ความสาคัญกับการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ ประการที่สามให้ความสาคัญกับการครอบครอง
ทรัพยากรในจานวนจากัดเฉพาะที่ใช้ประโยชน์ ประการสุดท้ายให้ความสาคัญกับสิทธิโดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือ
ละเมิดสิทธิผู้อ่นื [16]
สิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่มนุษย์รวมตัวกันเป็นชุมชนสิทธิ
ชุมชนมิได้เกิดจากอานาจรัฐ แต่เกิดจากจารีตประเพณีและปรากฏการณ์ในสังคม [17]
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หากพิเคราะห์สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 ให้การรับรอง
สิ ท ธิ ข องชุม ชนไว้ว่ า ชุม ชนย่อ มมี สิ ท ธิ จั ด การ บ ารุ ง รั ก ษาและใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งสิทธิของชุมชนดังกล่าวรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐในการดาเนินการด้วย ดังนัน้ ชุมชนย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมจัดการ บารุงรักษา ซึ่งย่อมหมายรวมถึงการอนุรักษ์
และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการใช้สิทธิ
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการ บารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว ชุมชนอาจใช้สิทธิโดย
ลาพังหรือชุมชนอาจใช้สิทธิดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐก็ได้ ดังนัน้ สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญให้
การรับรองไว้จึงไม่ครอบคลุมถึงสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ตามหลักการของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
5. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
พระราชบั ญ ญั ติป่า ไม้ พ.ศ. 2484 เป็ น กฎหมายควบคุ ม และอนุ ญ าตให้ ทาไม้ในป่ า กฎหมายห้ า มการ
ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทาด้วยการใด ๆ อันเป็นการทาลายป่าหรือเข้าไปยึดครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
เว้นแต่จะกระทาภายในเขตที่ได้จาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรั ฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
โดยได้รับอนุญ าตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า พระราชบัญ ญั ติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มิได้ มี
หลั ก การเรื่อ งการมีส่ ว นร่ วมของประชาชนเนื่ อ งจากเป็ น กฎหมายเก่ า ก่ อ นมีก ารตระหนั ก ถึ งการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นกฎหมายเพื่อออกมาใช้แทน พระราชบัญญัติคุ้มครองและ
สงวนป่า พ.ศ. 2481 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในบริเวณที่สงวนให้มี
สภาพอุดมสมบูรณ์ โดยกาหนดเขตที่ดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรเข้าไปยึดครองทาประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทาไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทาการใดๆ ซึ่งทาให้
เสื่อมเสียสภาพของป่า เว้นแต่เป็ นการทาไม้ห รือเก็บหาของป่ าโดยได้รับอนุญ าตจากพนัก งานเจ้าหน้าที่หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา16 มาตรา16
ทวิ 16 ตรี หรือได้รับอนุญาตในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเป็นกรณีการเข้าไปผ่าน หรือใช้ทาง การนาหรือ
ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป ตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด หรือการได้รับอนุญาตให้ทาการปลูกป่าหรือปลูกสร้าง
สวนป่าหรือไม้ยนื ต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม [18]
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กฎหมายมีความเคร่งครัดในการเข้าไปในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าโดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปนอกจากพนั กงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ ได้รับอนุญ าตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
กฎหมายมีข้ อ ห้ า มในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติในเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ป่า ตามมาตรา 38 เช่น ห้ า มยึด หรือ
ครอบครองที่ดนิ ก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทาลายต้นไม้ ไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน
หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้น
เหือ ดแห้ ง เป็ น พิ ษหรือ เป็ น อั น ตรายต่อ สั ต ว์ป่า แต่ในกรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปฏิบั ติก ารอย่า งใดอย่า งหนึ่ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการให้ การศึก ษา หรือ พัก อาศัย หรืออ านวยความสะดวกความปลอดภั ย หรือ ให้ค วามรู้แก่ประชาชน
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือกรมประมงสามารถกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยต้องได้รับ
คาสั่งเป็นหนังสือจากอธิบดีและต้องปฏิบัตติ ามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและ
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คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันถือตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าพ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 [19]
6. หลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์การใช้อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญในการดารงชีวิ ตอยู่ของมนุษย์โลกมาเป็นเวลา ช้านาน
ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกทั้งด้านระบบนิเวศ พันธุกรรม สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์
วัฒนธรรม ความบันเทิง สันทนการ จากปัญ หาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาที่เป็นการทาลาย
สิ่งแวดล้อม ทั่วโลกจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้เกิดความตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เช่ น อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ (The Biological Diversity
Convention) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ อนุสัญญาฯมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 บทบัญญัติของ
อนุสัญญาฯกล่าวถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งประเทศภาคีต้องอนุวัติการกฎหมายภายในของประเทศให้
เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฯ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยได้ให้สั ตยาบันต่ออนุสัญ ญาฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 [20]
ต่อมาได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่ งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.
2554 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยระเบียบได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้
เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป่าไม้
กฎหมายอุทยานแห่งชาติ กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมถึงหน่วยงานรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพ ใช้
เป็นมาตรฐานกลางกรณีหน่วยงานของรัฐไม่มมี าตรฐานในการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือมาตรฐานในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ [21]
จากการศึกษาหลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์การใช้อย่างยั่ งยืน การเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพบว่า อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(The Biological Diversity Convention ) มีวัตถุประสงค์สาคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งอนุสัญญาได้ยอมรับว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรชีวภาพมาช้า
นานแต่สมัยบรรพบุรุษ มนุษย์มีภูมิปัญญาในการนาทรัพยากรชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น ในมาตรา 8 (ญ)
ของอนุ สัญ ญาฯจึงกาหนดพั นธกรณี ทางกฎหมายให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องให้ การเคารพ สงวน ดารงไว้ ซึ่งภู มิ
ปัญญา ประดิษฐกรรม การปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นเมืองในชีวิตประจาวันซึ่งมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์
และใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงประเทศภาคีต้องมีกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน ประเทศภาคีสมาชิก
ต้องสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญ ญา ประดิษฐกรรม การปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น ให้มีการใช้อย่างกว้างขวาง
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญา ประเทศภาคีสมาชิกต้องส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จาก
การใช้ภูมิปัญญา ประดิษฐกรรม การปฏิบัติ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ซึ่งการยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เป็นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างมากวิธีหนึ่ง
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ในมาตรา 10 (ค) ของอนุสัญญาฯได้กาหนดพันธกรณีเชิงนโยบายในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยัง่ ยืน ซึ่งหมายถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นได้ในระยะยาว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณทรัพยากรนั้นในอนาคต
และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นหรือความหลากหลายทางชีวภาพอื่น ซึ่งวิธีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น
ประเทศภาคีสมาชิกให้ความคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชีวภาพตามธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัตติ าม
จารีตประเพณีซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจากชุมชน
ท้องถิ่นหรือพื้นเมืองได้ใช้ทรัพยากรชีวภาพในทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ การใช้
ประโยชน์มักสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความสามารถในการสนองประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ ดังนั้น
ต้องมีกฎระเบียบควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ การดาเนินงานของประเทศภาคีตามพันธกรณีนี้ เช่น แยก
ประเภทการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพตามธรรมเนียมปฏิบัติและภูมปิ ัญญาตามจารีต ประเพณี ปรับปรุงกฎหมาย
ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิเคราะห์นโยบายและสถาบันต่างๆที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
ตามธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น สร้างกลไกที่มปี ระสิทธิภาพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ เช่น พื้นที่คุ้มครอง
การกาหนดสถาบันหรือองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร [22]
หากพิ เคราะห์ ค วามหมายสิ ท ธิ ชุม ชนที่ นั ก วิชาการไทยได้ ให้ ค วามหมายไว้ เป็ น การยอมรั บ ว่า ชุม ชนมี
ความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นเวลาช้านาน จนทรัพยากรธรรมชาติเป็นเสมือนกรรมสิทธิ์ร่วมกันของคน
ในชุมชน ชุมชนมีภูมิปัญญาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนมีแนวทางการปฏิบัติในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยอมรับร่วมกันและมีการปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาจนกลายเป็นจารีตประเพณี ซึ่งจารีตประเพณี
ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาจนกลายเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมา เช่น ข้อบั งคับชุมชน แต่จารีตประเพณี
หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวรัฐยังไม่ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการ จนเมื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้อานาจ
การตัดสินใจของหน่วยงานรัฐ ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึน้ ระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ จึงมีการเรียกร้องให้รัฐ
ให้การยอมรับสิทธิชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยตรากฎหมายรับรองสิทธิชุมชนดังกล่าว ดังเช่นการเรียกร้องให้ตราร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน แม้ภายหลังประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 แต่ประเทศ
ไทยยังมิได้นาหลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพิจาณาปรับใช้
โดยตรากฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยในมาตรา 8(ญ) และมาตรา 10(ค) ของอนุสัญญาฯ
ให้ความสาคัญ กับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากแนวปฏิบัติหรือภูมิ
ปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน จึงกาหนดหน้าที่ให้ประเทศ
ภาคีสมาชิกต้องปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์แนวปฏิบัติหรือภูมปิ ัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมหมายถึงการยังคงยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาดังกล่าวมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากรชีวภาพ และอนุสัญ ญาฯยังให้ประเทศภาคีส่ งเสริมให้มีการแบ่ งปั น
ผลประโยชน์ จ ากการใช้ประโยชน์ภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น แก่ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น ในฐานะเจ้ าของภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น การให้
ความสาคัญกับบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแงปันผลประโยชน์จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ
แม้ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 จะเคยกาหนดให้บุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีส่วนร่วมใน
การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ตาม หรือปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ทธศั ก ราช 2560 มาตรา 43 ก าหนดให้ บุ ค คลและชุม ชนมี สิ ทธิ จั ด การ บารุงรั ก ษา และใช้ประโยชน์จ าก
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ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด ซึ่งสิทธิของชุมชน
ดังกล่าวรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรือรัฐในการดาเนินการด้วย หากพิเคราะห์สิทธิในการ
จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา 43 ดังกล่าว ย่อมหมายถึงสิทธิในการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการใช้สิทธิของชุมชนดังกล่าว ชุมชนสามารถใช้สิท ธิได้
โดยล าพั ง หรื อ ชุ ม ชนอาจใช้ สิ ท ธิ ด าเนิ น การร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ รั ฐ ก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น สิ ท ธิ ต ามที่
รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้จึงไม่ครอบคลุมถึงสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ตามหลักการของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ปัจจุบันนอกจากไม่มีกฎหมายให้ การรับรองสิ ทธิชุม ชนอย่างเป็ นทางการแล้ ว กฎหมายที่เกี่ยวกั บ
ทรัพยากรชีวภาพยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญ ทาให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับรัฐหรือสิทธิชุมชน ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ ตามหลักการ
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ยากที่จะเกิดขึน้ ได้จริงในบริบทสังคมไทย ซึ่งหากในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพได้นาหลักการมีส่ว น
ร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพิจาณาปรับใช้ ย่อมทาให้ชุมชนที่มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน มีสิทธิในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์หากมีการใช้ประโยชน์จากภูมปิ ัญญาท้องถิ่นนั้น
อันเป็นแนวทางที่นาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
7. หลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักการกระจายอานาจซึ่งเป็นหลักการใช้อานาจบริหารที่รัฐส่วนกลางมอบอานาจบางประการให้
ประชาชนในท้องถิ่นบริหารปกครองตนเอง โดยชุมชนท้องถิ่นจะรับรู้ปัญหาและความต้องการของตนเองภายใต้ฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของประชาชนในท้องถิ่นเป็นองค์กรใช้อานาจแทน
ประชาชนตามเจตนารมณ์ หรือความต้อ งการของประชาชน [23] การกระจายอานาจให้แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น คือ การมอบอานาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการผ่านกฎหมายหลักสาคัญ คือ กฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ
และบริหารงานบุคคล ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจึงเป็ นองค์กรที่ ใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นที่สุ ด รับรู้ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมากที่ สุด เป็นองค์ กรใช้อานาจแทนประชาชน โดยมีการจัดทากิจกรรมโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ ในการปฏิบัตติ ามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มาตรา 69/1 ของพระราชบัญญัติสภาตาบลฯ ให้คานึงประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งหนึ่งในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
อานาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
อานาจหน้าที่หนึ่งขององค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักการกระจายอานาจ ปรากฎในพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) ที่ให้อานาจองค์ การ
บริหารส่วนตาบลในการคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญ ญั ติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(24) ให้อานาจ
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องค์การบริหารส่วนตาบล ในการจัดการ การบารุงรักษา และใช้ประโยชน์ จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ใ นขณ ะเดี ย วกั น หน่ ว ยงานรั ฐ อื่ น ยั ง มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พ.ศ.2484
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบั ญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535 อยู่ [24] จึงเป็นความซ้าซ้อนในเรื่องของอานาจ
หน้าที่ ของหน่วยงานรัฐกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังขาดความชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
สามารถใช้อานาจหน้าที่ได้ในขอบเขตเพียงใด
การกระจายอานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแผนปฏิบัตกิ ารกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถ่ายโอนภารกิจงานพัฒนาป่าชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ยกเว้นพื้นที่อนุรักษ์
ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตพื้นที่ต้นน้าลาธาร หากองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการอยู่
แล้ วให้ ถ่ ายโอนภารกิ จ ให้ ทั น ที โดยมีเงื่อ นไขว่า พื้ น ที่ ป่า ต้อ งอยู่ติด กั บชุม ชนหรือ ชุม ชนได้ ดู แ ลป่ า อยู่แ ล้ ว โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลป่าไม้และวางแผนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในท้องถิ่นของตน แต่ภารกิจดังกล่าวมิได้ถา่ ยโอน
บุคลากรและงบประมาณมาให้ การดาเนินการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบร่ วมกับราชการส่วนกลางมีการจัดฝึกอบรมให้
ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ.2484 แต่งตัง้ บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจหน้ าที่ ในการป้ อ งกั น จั บ กุ ม
ปราบปรามผู้กระทาผิดและยึดของกลางตามพระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พ.ศ.2484 ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ซึ่งอานาจ
หน้าที่ดังกล่าวยังเป็นลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เน้นการบังคั บใช้กฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนเป็นหลัก โดยไม่
เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชน [25] เมื่อ
หน่วยงานรัฐที่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายเดิม เช่น พระราชบัญญัตปิ ่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัตอิ ุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทาให้ท้องถิ่นอยูใ่ นภาวะไม่กล้าดาเนินการตาม
สิทธิในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากกลัวว่าเป็นการดาเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ดาเนินการส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม [26]
ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัตทิ ้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยอ้างอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย อาจเกิดปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของข้อบัญญัติ
ชุมชนห้ วยยางขามอยู่ภายใต้ก ารบริห ารขององค์ ก ารบริห ารส่วนตาบลห้วยยางขาม บทบาทหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางขามในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พ้ืนที่ม่อนหินเขียวนั้น เนื่องจากพื้นที่
ม่อนหินเขียวอยู่ในเขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกอบกับหน่วยงานรัฐอื่น
ยังมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อยู่ ดังนั้นอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลจึงมีความซ้าซ้อนกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น และยังไม่มีความชัดเจนว่าองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะใช้อานาจหน้าที่ได้ในขอบเขตเพียงใด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางขามจึงไม่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ม่อนหินเขียวได้โดยการตราข้ อบัญญัติตาบลในการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวได้ เนื่องจากอาจจะเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เมื่อขอบเขตอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลยังขาด
ความชัดเจนการให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมจึงเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดขึน้ ได้ หากมีการตราข้อบัญญัตติ าบลเรื่องการอนุรักษ์
ม่อนหินเขียวโดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการโดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ที่ให้สิ ทธิไว้อาจนามาซึ่งความขัดแย้งกั บหน่วยงานที่ ใช้อ านาจตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เนื่องจาก
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพไม่มหี ลักการมีส่วนร่วม
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แม้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นอุปสรรคสาคัญในการที่ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบล
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ม่อนหินเขียว แต่เพื่อให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรหินสีเขียวบนม่อนหินเขียว
เป็นไปอย่างยั่งยืน หลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิชุมชนใน
สังคมไทยเป็นสิ่งที่ควรให้เกิดขึ้นจริงในแนวทางการอนุรักษ์มอ่ นหินเขียว ซึ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ม่อน
หินเขียวอาจอยู่ในรูปแบบของธรรมนู ญชุมชน โดยธรรมนู ญชุมชนเกิดขึ้นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรับทราบถึ งปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่และได้ร่วมกันกาหนดกติกาเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว โดยผ่าน
กระบวนการมี ส่ วนร่ วม และผ่ านความเห็ นชอบร่ วมกั นของผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ เป็ นการใช้ สิ ทธิ อ านาจตามที่
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2560 ให้ การรับรองไว้ เพื่อน าสิ ทธิอ านาจที่ มีอยู่ตามรัฐธรรมนู ญ
ดังกล่าวมาปฏิบัตใิ ช้ ธรรมนูญชุมชนจึงเป็นจิตสานึกของคนในพื้นที่และเป็นการนาไปปฏิบัตใิ ช้ [27]
8. หลักการมีส่วนร่วม
แต่เดิมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นอานาจหน้าที่ของรัฐฝ่ ายเดียว แต่เนื่องจากความ
ขัดแย้งระหว่างองค์กรรัฐกับประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความล้มเหลวในการป้องกันปัญหา
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงมองเห็นถึงปัญหา ความสาคัญและความจาเป็นที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ [28] การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดจากแนวคิดที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะนาไปสู่กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม ยิ่งขึน้ [29]

ผลการวิจัยเชิงพื้นที่
ในพื้นที่ม่อนหินเขียวซึ่งมีทรัพยากรหินสีเขียว ในอดีตเมื่อประมาณ 700-800 ปีที่ผ่านมาบรรพบุรุษของชุมชน
ห้วยยางขามซึ่งอาศัยอยูใ่ กล้กับแหล่งทรัพยากรหินสีเขียวและมีความเชื่อทางพุทธศาสนา จึงเกิดภูมิปัญญาในใช้ประโยชน์
หิ นสี เขียวตามจารีตประเพณี ทางพุ ทธศาสนา ข้ อมู ลจากการให้ สั มภาษณ์ ของพระครูสุ จิ ณรั ตนคุ ณ (พระหน่อแก้ ว
ถาวรธัม เมืองมูล) กล่าวว่าในการบูรณะกู่(วัดร้าง) หมู่ที่ 4 (พระธาตุตาหนักธรรมในปัจจุบัน) ปรากฏการค้นพบ หินสี
เขียวมรกตเช่นกันแต่ไม่มาก พบพระพุทธรูปหินสีเขียวอ่อนแบบพระสิงห์ ขนาด 3 นิ้ว ซึ่งเป็นศิลปะคล้ายพระแก้วที่วัดพระ
ธาตุลาปางหลวง จังหวัดลาปาง แต่เป็นสีเขียวคนละแบบกับพระแก้วมรกต อยู่ภายในองค์ธาตุ ส่วนกู่(วัดร้าง) หมู่ที่ 2
ซึ่ งปั จจุ บั นถู กขุ ดค้ นจนไม่ มี สภาพเดิ ม มี การค้ นพบกองอิ ฐและหิ นที่ บรรพบุ รุ ษในอดี ตได้ น ามาสร้ างวั ดและเจดี ย์
พบพระพุทธรูปหินทรายและก้อนหินสีเขียวมรกตแตกหักทั้งขนาดเล็กและใหญ่เป็นจานวนหลายก้อน (ผู้ให้สัมภาษณ์บาง
รายกล่าวว่าหินสีเขียวดังกล่าวมีลักษณะกลมเช่นเดียวกับหินสีมา) ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของครูบามานพ กล่าวว่าใน
การบูรณะกู่(วัดร้าง) หมู่ที่ 3 (พระธาตุสามดวงในปัจจุบัน) ได้พบหินมีลักษณะกลมสวยงามมากเป็นก้อนตามธรรมชาติ
บรรจุในพระธาตุจึงเอาไปล้างดูพบว่าเป็นหินสีเขียว จึงได้นาเอาไปบรรจุไว้ในพระธาตุตามเดิม คนโบราณตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันถือว่าหินสีเขียวเป็นหินแก้วที่สวยและเป็นสิริมงคล จึงได้เก็บไว้เป็นของดีถือว่าให้ความเขียวชอุ่มแก่ชีวิตจิตใจ
ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้ มี กฎกระทรวงฉบั บที่ 779 ซึ่ งออกตามความพระราชบั ญ ญั ติ ป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507
กาหนดให้ป่าน้าแวนและป่าห้วยไคร้ในท้องที่ตาบลลอ อาเภอจุนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ม่อนหินเขียวจึงอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดบริเวณที่ดินป่าน้าแวนป่าห้วยไคร้ ในท้องที่ตาบลห้วย
ยางขาม ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ปัจจุบันม่อนหินเขียวจึงอยูใ่ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
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ภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียวของชุมชนห้วยยางขาม เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2538
โดยชุมชนห้ วยยางขามซึ่ งมี ความเชื่อทางพุ ทธศาสนาที่ สื บทอดจากบรรพบุ รุษในอดี ตและมี ความใกล้ ชิดกั บแหล่ ง
ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียว จึงเกิดภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียวเช่นเดียวกับบรรพบุรุษในอดีต
โดยนามาแกะสลักเป็นพระพุ ทธรูปเพื่อสักการบูชาในครัวเรือน เพื่อ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวัด แกะสลักเป็ น
พระพุทธรูปนามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ บรรจุไว้ใต้ฐานพระประธาน สร้างเป็นฐานตั้งพระประธาน ประดับตกแต่งพระ
อุโบสถเพื่อความสวยงามเพื่อสั กการบูชาและเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางศิลปวัฒนธรรม(วัดบุญเรือง) แต่เนื่องด้วย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ไม่มีหลักการมีส่วนร่วม กฎหมายมีข้อห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมายห้ามมิให้กระทาการใด ๆ ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เช่น ห้ามยึดหรือครอบครองที่ดิน ห้าม ขุดหาแร่ ดิน หิน เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้นแม้
ชุมชนจะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดทรัพยากรธรรมชาติและมีภูมิปัญญาจารีตประเพณีในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหินสีเขียวที่เป็น
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มาก่อนรัฐตรากฎหมายกาหนดพื้นที่ป่าดังกล่าวอยูใ่ นความดูแลของรัฐ เมื่อชุมชน
มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมถึงการได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ ชุมชนจึงมิได้รู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของทรัพยากรที่ต้องดูแลรักษาไว้ให้ลูกหลาน ประกอบกับหน่วยงานรัฐไม่สามารถดูแลรักษาทรัพยากรได้
อย่างทั่วถึง ทาให้ป่าซึ่งอยู่ภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์รัฐ (state property regime) กลายเป็นระบบกรรมสิทธิ์แบบเปิดกว้าง
หรือเสรี (open access) ที่ไม่มีใครดูแลรักษา [30] จึงเกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหินสีเขียวในทางพาณิชย์โดยมี
การนาหินสีเขียวออกจากพื้นที่ส่งขายต่ออาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเป็นจานวนมาก และมีการนาหินสีเขียวส่งขายต่อ
แก่บุคคลภายนอกจานวนมาก ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2538-2546
เมื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐเป็นที่ประจักษ์วา่ ไม่สามารถคุ้มครองดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตามแนวทางที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้สิทธิไว้ ตามหลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวคิดสิทธิชุมชนในสังคมไทย จึงน่าจะเป็นแนวทางที่นาไปสู่การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรหินสีเขียวบนม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึก ษาพบว่า จัด การทรัพ ยากรธรรมชาติโดยรั ฐผู ก ขาดการจั ด การมิได้ น ามาซึ่ งการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง เช่น
ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นแนวทางที่นาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตามหลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญ ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้
ความสาคัญ กับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่มีภูมิปัญ ญา
ธรรมเนียมประเพณี หรือการปฏิบัตติ ามจารีตประเพณีที่เป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
แต่ในแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย
เนื่องจากแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิจัดการ บารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือแผนจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ของสานัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ให้ความสาคัญ ต่อบทบาทและสิทธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิชุมชนอย่างเป็นทางการ
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และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญ กฎหมายไม่มี
หลั ก การมีส่ว นร่ว ม นอกจากนี้แม้จะมีก ฎหมายให้ อ านาจหน้าที่ อ งค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลในการคุ้ ม ครอง ดู แ ล
บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายยังขาด
ความชัดเจน และหน่วยงานรัฐยังมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติอยู่เช่นเดิม องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยางขามจึงไม่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวโดยการตราข้อบัญญัติตาบลในการอนุรักษ์
ม่อนหินเขียวได้ เนื่องจากอาจจะเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หากมีการตรา
ข้อบัญ ญั ติต าบลเรื่องการอนุรักษ์ม่อนหิน เขียวโดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการโดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้สิทธิไว้ อาจนามาซึ่งความขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐที่ใช้อานาจตามกฎหมาย
เกี่ ยวกับทรัพ ยากรชีวภาพ เนื่องจากกฎหมายเกี่ ยวกับทรัพ ยากรธรรมชาติไม่มีห ลัก การมีส่ วนร่วม ดังนั้น ในแนว
ทางการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน จึงควรอยู่ในรูปแบบข้อตกลงร่วมกันที่เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชน” ธรรมนูญ
ชุมชนมิได้ปรากฎอยู่ในลาดับชั้นของกฎหมายดังเช่นข้อบัญญัติตาบล ซึ่งอยู่ในลาดับชั้นกฎหมายลาดับรองที่ตราขึ้น
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แต่
ธรรมนูญชุมชนเกิดขึ้นจากความตกลงของประชาชนหรือหน่วยงานรัฐในแต่ละพื้นที่โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
และมีผลผูกพันบังคับใช้ระหว่างผู้ที่ร่วมตกลงด้วยกัน ซึ่งธรรมนูญชุมชนที่มี การยอมรับร่วมกันและมีการปฏิบัตใิ ช้จริง
ในพืน้ ที่อาจมีการพัฒนาให้อยูใ่ นรูปของข้อบัญญัติตาบลได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน
เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปปรับใช้ในการดาเนินงานต่อไป
ร่างธรรมนูญชุมชนห้วยยางขามเพื่อการอนุรักษ์มอ่ นหินเขียวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ปรัชญา แนวคิด
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยแผนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน แผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แผนการแบ่งปันผลประโยชน์
แผนการบริหารจัดการม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน แผนการอนุรักษ์ หินสีเขียวบนม่อนหินเขียว ม่อนดอยอื่น ลาห้วย
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ถือเป็นสมบัติร่วมกันของชุมชนห้วยยางขามและทุกคนใน
ชาติร่วมกัน ชุมชนห้วยยางขามและทุกคนในชาติมหี น้าที่ชว่ ยกันสอดส่องดูแลรักษา มิให้มกี ารนาทรัพยากรชีวภาพหิน
สีเขียวไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ แผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บุคคล ชุมชน กลุ่ม องค์กรหรือหน่วยงานรัฐใด ๆ
ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียวในทางพาณิชย์อันเป็นการทาลายทรัพยากรหินสี เขียว
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพ ยากรชีวภาพหินสีเขียวของบุคคล ชุมชน กลุ่ม องค์กรหรือหน่วยงานรัฐใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามภูมิปัญญาและจารีตประเพณีทางพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชี ว ภาพหิ น สี เขี ย วได้ ใ นปริ ม าณที่ ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ปริ ม าณทรั พ ยากรหิ น สี เขี ย วในอนาคต แผนการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ ภูมิปัญญาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียวตามจารีตประเพณีทางพุทธศาสนา
ของชุมชนห้วยยางขามที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของชุมชนห้วยยางขาม
หากผู้ใดนาภูมิปัญญาของชุมชนห้วยยางขามดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ไม่วา่ ในทางใดๆและนามาซึ่งผลประโยชน์ทั้งที่เป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่าวแก่ชุมชน ห้วยยางขาม
ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนห้วยยางขามเพื่อการอนุรักษ์มอ่ นหินเขียวอย่างยั่งยืน
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ปัญ หาจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรค สาม:
กรณีจาเลยในคดีอาญาต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลขณะยื่นอุทธรณ์
Problems arising from the amended Criminal Procedures section 198
subsection 3: A case of the defendant in a criminal case must appear to the
court officer while appealing
พิทยา เขียวดอกน้อย1*
Pitaya Khiawdoknoi1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์คาพิพากษาคดีอาญาของจาเลยในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาลงโทษ
จาคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจาเลยไม่ได้ถูกคุมขัง กฎหมายบัญญัติให้จาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดง
ตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์ เป็นกรณีที่กฎหมายได้กาหนดเงื่อนไข
จากัดสิทธิของจาเลยในการยื่นอุทธรณ์อันเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ข้ึนมาใหม่แตกต่างจากที่เคยมีมาก่อน บทความนี้จึง
ได้ทาการศึกษาว่า บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องดังกล่าวมีปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้ มีลักษณะขัดหรือแย้งกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องการอุทธรณ์ และมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
คาสาคัญ: การอุทธรณ์, จาเลย, โทษจาคุก, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Abstract
This research focuses on rights 0f the accused for appealing a court conviction where the court sentenced an
imprisonment or a heavier penalty in a case of the defendant is not detained. The Criminal Procedures requires the
accused willing to file an appeal to appear to the court officer. Otherwise, the court may issue an order not to receive
the appeal. It is a case where the law restricts the right of the accused to file an appeal, which adjusted the rules
differently from what it was before. This article studies that when there the amended provisions caused problems in
the implementation. The contradictory to the spirit of the law on appeals, and does it affect law enforcement in other
matters?
Keywords: Appeal, the accused, imprisonment, the Criminal Procedures
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บทนา
การอุทธรณ์คาพิพากษาของจาเลยในคดีอาญาในกรณีศาลมีคาพิพากษาลงโทษจาคุก เมื่อศาลชัน้ ต้นได้มคี า
พิพากษาให้ลงโทษจาคุกจาเลยในคดีอาญากฎหมายให้สิทธิจาเลยสามารถยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลได้ ทั้งใน
ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา 193 ทวิ (1) การยื่นอุทธรณ์นั้นกฎหมายกาหนดให้จาเลยทาเป็นอุทธรณ์
แล้ ว น ามายื่น ต่อ ศาลชั้น ต้น เพื่ อ จะได้ ส่ งต่อ ไปให้ ศ าลอุ ท ธรณ์ พิ จ ารณา ส าหรั บระยะเวลาในการยื่น อุ ท ธรณ์ นั้ น
กาหนดให้ยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง โดยในการยื่นคาฟ้องอุทธรณ์
นัน้ จาเลยอาจยื่นคาฟ้องอุทธรณ์ด้วยตนเองต่อศาลชั้นต้นหรือทาหนังสือมอบอานาจให้ทนายความทาคาฟ้องอุทธรณ์
และยื่นอุทธรณ์ แทนจาเลยโดยจาเลยไม่ต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานศาลในวันยื่นอุทธรณ ต่อมาปรากฏว่ามี
จาเลยบางคนได้หลบหนีไปในระหว่างที่ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ และศาลไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวจาเลยขณะที่ใช้สิทธิ
ยื่นอุทธรณ์ หรือไม่ จึงได้มีการแก้ไขหลั กเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ หาจาเลยในคดีอาญา โดยกาหนดให้ จาเลยที่ ศาล
พิพากษาลงโทษจาคุก จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานในวันยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญั ติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2560 อัน เป็น การ
กาหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการยื่นอุทธรณ์ของจาเลยในคดีอาญา
บทความนี้ เป็นความพยายามในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical analysis) หลักกฎหมายในมาตรา 198 วรรคสาม
ว่าเป็นการบัญญั ติกฎหมายที่มีลักษณะขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องการยื่นอุทธรณ์ หรือไม่ และการ
บังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายอื่นหรือไม่ พร้อมกับข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพื่อไห้บทบัญญัติในเรื่องนี้มีสภาพบังคับใช้ที่สมบูรณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาว่าบทบัญ ญั ติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา198 วรรคสาม เป็นการบัญ ญั ติ
กฎหมายที่มลี ักษณะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องการอุทธรณ์หรือไม่
2. ศึกษาถึงสภาพปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา198 วรรคสาม ที่
กาหนดให้ จาเลยที่ศาลมีคาพิพากษาลงโทษจาคุกและมิได้ถูกควบคุมตัว จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล
ในขณะยื่นอุทธรณ์
3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราอื่น อันเกิดจากการบังคับ
ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา198 วรรคสาม
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญ หาและมาตรการที่เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ให้บังเกิดผล
ในทางปฎิบัติ

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษาถึงสภาพปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา198
วรรคสาม ที่ก าหนดให้ จาเลยซีงศาลมีค าพิพ ากษาลงโทษจาคุ กและมิได้ถู กควบคุ ม ตัวจะต้องมาแสดงตั วต่อ เจ้ า
พนักงานศาลในและยื่นอุทธรณ์ และผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย สาหรับวิธีดาเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย
เอกสาร (documentary research) ซึ่งผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการวิจัยเอกสาร วิเคราะห์กฎหมาย รวบรวมกฎหมายต่างๆ
เป็นหลักสาคัญของการวิจัยครั้งนี้ โดยการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ คาพิพากษาของศาล รวมทั้งกฎหมาย
ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์เพื่อเป็นแนวทางประกอบการศึกษาและวิเคราะห์
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ผลการศึกษา
1. สิทธิการอุทธรณ์คาพิพากษาในคดีอาญาของประเทศไทย
“การอุทธรณ์” คือ การร้องขอให้ศาลที่สูงกว่าตรวจสอบคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลล่าง ทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกเพิกถอนคาวินิจฉัยของศาลชัน้ ต้น ลักษณะของการอุทธรณ์
จึงเป็นกระบวนการที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดคดีโดยศาลที่สูงกว่า
การอุทธรณ์คดีอาญา เมื่อศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่ง หากโจทก์หรือจาเลยไม่พอใจในผลแห่งคา
พิพากษา มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ ได้ทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและปัญ หาข้อเท็จจริง เว้นแต่ปัญ หาข้อเท็จจริงบางอย่างที่
กฎหมายได้กาหนดห้ามมิใช้คู่ความอุทธรณ์ แต่การห้ ามก็มิได้เป็นการห้ามอย่างเด็ดขาด กฎหมายยังให้อานาจผู้
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องห้าม ยื่นคาร้องขอให้ ผู้พิพากษาที่นั่งพิพากษาคดีมีคาสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์ได้ จึงถือ
ได้ว่า การยื่นอุทธรณ์เป็นสิทธิอย่างหนึ่งของโจทก์และจาเลย
ศาลที่มหี น้าที่ในการรับอุทธรณ์ กฎหมายกาหนดว่าให้ผู้อุทธรณ์ย่นื อุทธรณ์ต่อศาลชัน้ ต้น และกาหนดให้เป็น
หน้าที่ของศาลชั้นต้น ที่จะตรวจรับอุทธรณ์หรือไม่ กรณีผู้อุทธรณ์ซึ่งต้องขังหรือต้องจาคุกในเรือนจา อาจยื่นอุทธรณ์
ต่อพัศดีภายในกาหนดอายุอุทธรณ์ เพื่อให้สง่ ต่อไปยังศาลชั้นต้น
หลักเกณฑ์ในการยื่นอุทธรณ์ กฎหมายกาหนดว่า อุ ทธรณ์ ต้องทาเป็นหนั งสือระบุข้อเท็ จจริงโดยย่อ หรือ ข้อ
กฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง โดยต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อา่ นคาพิพากษาหรือคาสั่งให้
คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง ดังนัน้ ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ของโจทก์หรือจาเลยจึงอาจไม่ตรงกันก็ได้
นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคสาม โดยได้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นอุทธรณ์ เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ แตกต่างจากหลักเกณฑ์ ที่เคยได้บัญ ญั ติไว้ก่อนหน้า โดยได้
บัญญัติว่า “ในกรณีที่ตามคาพิพากษา จาเลยต้องรับโทษจาคุกหรือโทษสถานหนักกว่านั้น และจาเลยไม่ได้ถูกคุมขัง
จาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์ ...”
โดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพื่อให้ศาลสามารถตรวจสอบได้วา่ จาเลยยังมีตัวตนอยูห่ รือไม่ และเป็นการปิดโอกาสมิให้จาเลย
ที่อยู่ในระหว่างการหลบหนีสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ดังนั้น การยื่นอุทธรณ์ของจาเลยในคดีอาญา นอกจากจะต้องทา
เป็นอุทธรณ์ย่ืนต่อศาลชั้นต้นภายในหนึ่งเดือนแล้ว หากคดีใดศาลพิพากษาลงโทษจาคุก แล้วจาเลยประสงค์จะยื่นอุทธรณ์
จาเลยจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลด้วยเสมอ อันมีลักษณะเป็นมาตรการกาหนดเงื่อนไขจากัดสิทธิของ
จาเลยในการยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา
2. สิทธิการอุทธรณ์คาพิพากษาในคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (common law) สิทธิในการดาเนินคดี
อาญาโดยทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ สาหรับเอกชนมีอานาจดาเนินคดีอาญาได้
เองในบางกรณี สาหรับสิทธิในการฟ้องคดีอาญาใช้หลั กกฎหมายเรื่องฟ้องซ้า หรือ Double Jeopardy กล่าวคือ คดีใด
ที่ศาลได้มีคาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว จะนาคดีเรื่องเดียวกันมาฟ้องใหม่ไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันบุคคลจากการต้องถูก
ฟ้องร้องในเรื่องเดียวกันซ้าอีก ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ได้นาไปใช้กับสิทธิในการอุทธรณ์ด้วย กล่าวคือ โจทก์ผู้ฟ้องคดี
จะอุทธรณ์คดีนั้นไม่ได้ เนื่องจากขัดกับหลัก Double Jeopardy ไม่ว่าการปล่อยตัวนั้นจะเนื่องมาจากการสาคัญผิดหรือไม่ก็
ตาม โจทก์ไม่มีอานาจอุทธรณ์คดีนั้นได้ เว้นแต่การอุทธรณ์คาสั่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับความผิดหรือ
ความบริสุทธิ์ของจาเลย แต่หากคดีใดศาลตัดสินลงโทษจาเลย ต่อมาได้มีการอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษา
กลับคาพิพากษาศาลล่างเป็นปล่อยตัวจาเลย ในกรณีเช่นนี้ โจทก์มีอานาจที่จะอุทธรณ์ต่อไปได้
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ด้ ว ยเหตุ น้ี สิ ท ธิ ข องโจทก์ ใ นการอุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาในคดี อ าญาของศาลชั้ น ต้ น ครั้ ง แรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หากคดีใดศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยตัวจาเลย โจทก์ไม่มีอานาจอุทธรณ์ คาพิพากษาของศาลได้
แต่หากคดีใดมิใช่คดีที่ศาลพิพากษาให้ปล่อยตัวจาเลย โจทก์มสี ิทธิอุทธรณ์ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดย
ไม่มกี ารจากัด แม้เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเหมือนอย่างของประเทศไทย
สาหรับสิทธิในการอุทธรณ์ คาพิพากษาของจาเลยในคดีอาญา จาเลยมีสิทธิในการอุทธรณ์ โดยอัตโนมัติ
โดยถือว่าเป็นสิทธิขั้นมูลฐาน (matter of right) แม้สิทธิในการอุทธรณ์ จะไม่ได้บัญ ญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐ เหมือนอย่างสิทธิขั้นมูลฐานอื่น ๆ แต่กฎหมายของทุกมลรัฐและรัฐบาลกลางต่างก็ได้รับรองสิทธิของจาเลยใน
การอุทธรณ์ กล่าวคือ หากคดีใดจาเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษ ไม่ว่าความผิดประเภทใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ได้
อย่างน้อยหนึ่งครัง้ ไปยังศาลในระดับสูงกว่าโดยไม่คานึงว่าจะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย โดย
ไม่มขี ้อจากัดไม่วา่ ด้วยประการใด
ประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในการอุทธรณ์ขั้นแรกเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง ดังนั้นการอุทธรณ์จึงไม่ มขี ้อจากัดใด ๆ
ทั้งสิน้ สาหรับความผิดอาญาที่มีอัตราโทษเล็กน้อยที่อยู่ในอานาจพิจารณาของศาลแขวง หากคู่ความประสงค์จะอุทธรณ์
ก็ให้ย่ืนอุทธรณ์ไปยังศาลที่มีอานาจทั่วไป สาหรับ ความผิดที่มีอัตราโทษรุนแรงอยู่ในอานาจพิจารณาของศาลที่มีเขต
อานาจทั่วไป กฎหมายให้อานาจคู่ความอุทธรณ์ ได้ทั้งปัญ หาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และไม่มีบทบัญ ญั ติห้าม
คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเหมือนเช่นประเทศไทย เนื่องจากการอุทธรณ์ในชั้นแรกของสหรัฐอเมริกาถือว่า
เป็นสิทธิ
3. สิทธิการอุทธรณ์คาพิพากษาในคดีอาญาของประเทศเยอรมนี
ประเทศเยอรมนี เป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบซีวลิ ลอว์ (Civil law) กฎหมายให้อานาจโจทก์และจาเลยต่างมี
สิทธิที่จะอุทธรณ์โดยเท่าเทียมกัน ไม่มมี าตรการในการจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ของโจทก์และจาเลยต่างกันเหมือนอย่าง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จากัดสิทธิห้ามโจทก์อุทธรณ์ในคดีที่ศาลพิพากษาปล่อยตัวจาเลย ด้วยเหตุน้ีหากโจทก์
หรือจาเลยไม่พอใจในคาพิพากษาของศาล โจทก์หรือจาเลยก็มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ได้ เนื่องจากกฎหมายให้ สิทธิในการ
อุทธรณ์ของโจทก์และจาเลยเท่าเทียมกัน ทั้งนีต้ าม German Code of criminal Procedure section 296
ประเทศเยอรมนี คดีอาญาที่มีอัตราโทษไม่ร้ายแรงอยู่ในอานาจพิจารณาของศาลแขวง กฎหมายให้อานาจ
โจทก์และจาเลย มีสิทธิอุทธรณ์ได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยไม่มีข้อจากัดสิทธิแต่ประการใด ดังเช่น
ประเทศไทยที่กฎหมายกาหนดห้ามคู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีบางประเภท เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต
หรือรับรองจากผู้พิพากษา ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนียอมให้มกี ารอุทธรณ์อย่างน้อยหนึ่งชัน้ เพื่อแก้ไขความ
ไม่ถูกต้องในการกาหนดข้อเท็จจริงที่อาจผิดพลาดในศาลชั้นต้นได้ เรียกว่า “Berufung” เป็นการอุทธรณ์ของศาลแขวง
ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะความผิดที่มีโทษไม่รุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพิจารณาคดีอาญาที่ร้ายแรงโดย
องค์คณะที่เรียกว่า “Grosse strafkammer” ซึ่งองค์คณะประกอบด้วย ผู้พิพากษาอาชีพ 3 นาย และผู้พิพากษาสมทบอีก
2 นาย การพิจารณาข้อเท็จจริงโดยองค์คณะดังกล่าวเป็นที่สุด คงอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายเท่านัน้
ประเทศเยอรมนี การอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลแขวงไปยังศาลจังหวัด กฎหมายให้สิทธิโจทก์และจาเลย
เท่าเทียมกันในการยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา โดยสามารถอุทธรณ์ได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายโดยไม่มี
ข้อจากัดสิทธิแต่อย่างใด เว้นแต่คดีใดที่ตัดสินโดยองค์คณะ Grosse strafkammer คดีดังกล่าวไม่อาจอุทธรณ์ในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้แต่คคู่ วามสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายได้
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4. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบ อั นเกิดจากการกาหนดให้จาเลยที่ศาลมีคาพิพากษาลงโทษ
จาคุกและไม่ได้ถูกควบคุม จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะอุทธรณ์
4.1 เป็ น การบั ญ ญั ติกฎหมายที่ มีลั กษณะสอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องกฎหมายในเรื่อ งการ
อุทธรณ์หรือไม่
การบัญญัติกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะกั บคู่ความฝ่ายจาเลย มิให้ใช้สิทธิย่นื อุทธรณ์คาพิพากษาของ
ศาลชัน้ ต้นที่ลงโทษจาคุกและจาเลยไม่ได้ถูกควบคุมตัว เว้นแต่จาเลยจะได้มาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่น
อุทธรณ์เป็นการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องการอุทธรณ์หรือไม่
เนื่องจากสิทธิในการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาล กฎหมายบัญญัติขนึ้ มาโดยมีเจตนารมณ์มงุ่ ที่จะคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ จากการตัดสินลงโทษโดยผิดพลาดและการลงโทษที่รุนแรงเกินสมควร ด้วยเหตุน้ี สิทธิในการ
อุทธรณ์ กฎหมายจึงมีเจตนารมณ์มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ ของจาเลยมากกว่าโจทก์ เนื่องจาก
จาเลยเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคาพิพากษาให้ลงโทษในคดีอาญาโดยตรง พิจารณาประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ (1) เรื่องการจากัดสิทธิของคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
หากคดีนั้นศาลพิพากษาลงโทษจาคุกจาเลย กฎหมายให้อานาจจาเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือ
ได้ว่าเป็นหลักประกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของจาเลยในคดีอาญาเพื่อให้โอกาสจาเลยในการต่อสู้คดีเพื่อ
พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของตน ทาให้พิจารณาได้ว่า การจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ในคดี อาญานั้น กฎหมายมุ่งใช้
บังคับกับโจทก์มากกว่าจะใช้บังคับกับฝ่ายจาเลย นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิในการอุทธรณ์ของ
คู่ความในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ว่าเมื่อศาลแขวงได้มีคาพิพากษา กฎหมายให้อานาจ
คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์คาพิพากษาได้โดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มีข้อจากัดสิทธิ เว้นแต่คดีใดที่ศาลแขวงได้มคี าพิพากษาปล่อย
ตัวจาเลย โจทก์จะอุทธรณ์ไม่ได้โดยเด็ดขาด พิจารณาได้ว่ากฎหมายให้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ของจาเลยมากกว่าสิทธิ
ของโจทก์ ส่ ว นสิ ทธิ ในการยื่น อุ ท ธรณ์ ข องประเทศเยอรมนี กฎหมายได้ ก าหนดหลั ก เมื่ อ ศาลได้ มี ค าพิ พ ากษา
กฎหมายให้สิทธิโจทก์และจาเลยสามารถอุทธรณ์ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่มีข้อจากัด เป็นกรณีที่กฎหมายให้สิทธิโจทก์
และจาเลยมีสทิ ธิในการยื่นอุทธรณ์เหมือนกัน
พิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์ของจาเลย
ประกอบกับสิทธิของจาเลยในการอุทธรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี กฎหมายให้ความคุ้มครอง
เรื่องสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ของจาเลยมากกว่าโจทก์หรือไม่น้อยกว่าสิทธิของโจทก์ ทาให้พิเคราะห์ได้ว่าบทบัญญัติของ
กฎหมาย มาตรา 198 วรรคสาม เป็นการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่อง
การอุทธรณ์ที่มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ของจาเลยมากกว่าสิทธิของโจทก์
4.2 เป็ นการบั ญญั ติกฎหมายที่ มี ลั กษณะสอดคล้ องกั บรัฐธรรมนู ญ ปฏิ ญญาสากลว่าด้ วยสิ ท ธิ
มนุษยชน และกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมืองหรือไม่
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ได้บัญ ญั ติหลักว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปกป้องสิทธิที่จะพึงมีพึงได้ ” ขณะที่ องค์การสหประชาชาติให้การ
รับรองสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการดาเนินคดีและสิทธิในอัน ที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ เรื่องสิทธิของ
จาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมในระหว่างการดาเนินคดีอาญา ข้อ 10 “บุคคลทุก
คนชอบที่จะได้รับความเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ในอันที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาล ซึ่ง
เป็นอิสระและไร้อคติในการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนข้อที่ถูกกล่าวหาใด ๆ ทางอาญา” และข้อ 11 (5)
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สิทธิจะได้รับการสั นนิษฐานไว้ก่อนว่า จะพิสูจน์ว่าผู้ นั้นกระทาความผิดตามกฎหมายภายในการพิจารณาคดี โดย
เปิดเผย และผู้นั้นมีหลักประกันที่จาเป็นในการต่อสู้คดี และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการ
เมือง โดยรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะได้รับการพิจารณาของศาลในคดีอาญาไว้ในข้อ 14 (1) ว่า “บุคคลทุกคนจะ
ได้รับการพิจารณาคดีอาญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเปิดเผยในศาลที่มีอานาจอิสระและเป็นกลาง ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย” และในข้อ 14 (5) “บุคคลทุกคนที่ถูกพิพากษาตัดสินว่าได้กระทาความผิดอาญาย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้ คา
พิพากษาที่ตัดสินลงโทษและโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น จะได้รับการพิจารณาทบทวนอีกครั้งโดยศาลสูงตามที่ กฎหมาย
บัญญัติ” แม้ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สามารถที่จะกาหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการที่จาเลยซึ่ง
ต้องคาพิพากษาสามารถใช้สิทธิในการอุทธรณ์ได้ก็ตาม แต่เงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 198 วรรคสาม ที่บัญญัติ
ให้ จาเลยที่ต้องคาพิพากษาให้ ลงโทษจาคุก จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล มิฉะนั้นให้ศาลมีคาสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ เป็นการกาหนดเงื่อนไขโดยเด็ดขาด และมีลักษณะเป็นการตัดสิทธิของจาเลยในการยื่นอุทธรณ์ พิเคราะห์ได้
ว่าบทบัญญัติของมาตรา 198 วรรคสาม เรื่องการกาหนดเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ของจาเลยเป็นการบัญญัติกฎหมายที่
ไม่สอดคล้อง อันมีลักษณะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
กติก าระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ พ ลเมือ งและทางการเมือ ง ที่ ว่าด้ วยสิทธิ ของบุ ค คลในการเข้ าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม อันมีลักษณะกระทบต่อสิทธิของบุคคลและเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างจาเลยที่ต้องคาพิพากษาจาคุกและ
หลบหนีจากการคุมขัง กับจาเลยที่ ไม่หลบหนีการคุมขัง การมอบอานาจให้ทนายความยื่นอุทธรณ์แทนจาเลย ซึ่งมี
ลักษณะการบังคับใช้กฎหมายที่ให้สิทธิของจาเลยแตกต่างกัน ทั้งนี้ หากกฎหมายมุ่งป้องกันจาเลยใช้สิทธิอุทธรณ์คา
พิพ ากษาโดยไม่สุจ ริต ปั จ จุบันมีบทบั ญ ญั ติก ฎหมายเกี่ ยวกั บการกระทาความผิด ต่อเจ้ าพนัก งาน ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 137 มาตรา 177 และมาตรา 180 เรื่องการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน การเบิกข้อความอันเป็น
เท็จและการนาสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จลงโทษอยูแ่ ล้ว เพราะการจากัดสิทธิโดยเด็ดขาดในการอุทธรณ์
ของจาเลยอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาพิพากษาของศาลได้ และอาจส่งผลกระทบต่อจาเลยที่จะใช้สิทธิ
ทางศาลโดยสุจริตด้วย
นอกจากนี้ แม้กฎหมายจะกาหนดให้จาเลยที่ไม่สามารถแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์
ให้ มี อ านาจยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาแสดงตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ก็ตาม แต่ก็ถือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่จาเลยที่ไม่ได้มีเจตนา
หลบหนี แต่มีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลและมีความประสงค์ต้องการใช้สิทธิอุทธรณ์
และมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 198 วรรคสาม ที่กฎหมายมุ่งใช้บังคับกับจาเลยที่มีเจตนาหนี
เท่านัน้
แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีพระราชบัญญัตวิ ธิ ีพจิ ารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ที่บัญญัตใิ ห้ จาเลยที่ศาลมีคา
พิพากษาลงโทษจาคุกจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์แต่บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับคดีที่มีลักษณะเฉพาะซึ่ง ผู้กระทาความผิดในคดีดังกล่าว ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ มี
อิทธิพลและมีเครือข่ายของกระบวนการในการกระทาความผิดสามารถที่จะหลบหนีได้โดยง่าย นอกจากนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับอายุความในคดีค้ามนุษย์แตกต่างไปจากคดีอาญาทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กล่าวคือพระราชบัญ ญั ติวิธีพิจารณาคดีค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 21 ได้ก าหนดมิให้นั บ
ระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และในคดีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
จาเลย แต่จาเลยหลบหนี ได้กาหนดมิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความล่วงเลยการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 98 มาใช้บังคับ ดังนั้นคดีค้ามนุษย์ แม้ผู้กระทาความผิดจะหลบหนีไปเป็นเวลานานเท่าใดก็ตาม คดีก็ไม่ขาด
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อายุความจึงทาให้จาเลยต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลเนื่องจากกฎหมายไม่นาระยะเวลาที่ หลบหนีรวมเข้ากับ
กาหนดอายุความในการดาเนินคดีอาญา
พิเคราะห์ได้วา่ เป็นการกาหนดบทบัญญัติและวิธีพิจารณาคดีค้า มนุษย์ให้มีลักษณะพิเศษและแตกต่าง
จากการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป ดังนัน้ การกาหนดเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ของจาเลยในคดีอาญาทั่วไป ให้มีลกั ษณะ
เหมือนคดีค้ามนุษย์ จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะบังคับใช้ไม่เหมาะสมกับการดาเนินคดีอาญาโดยทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4.3 ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 198 วรรคสาม
ผลกระทบเรื่อ งการใช้สิ ทธิ ย่ืน อุ ทธรณ์ ที่ มีลั ก ษณะกระทบต่ อ สิ ท ธิข องจ าเลยที่ หลบหนี ในการเข้ าถึ ง
กระบวนการยุตธิ รรมในการใช้สิทธิอุทธรณ์ และมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างจาเลยที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและมิได้
อยู่ในความควบคุมกับจาเลยที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุกและอยูใ่ นความควบคุมในการใช้สิทธิอุทธรณ์ โดยจาเลยที่
หลบหนีการจับกุมจะยื่นอุทธรณ์จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในการยื่นอุทธรณ์ หากไม่มาแสดงตน ให้ศาลมี
คาสั่งไม่รับอุทธรณ์ ในขณะที่จาเลยที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกและอยู่ในความควบคุม จาเลยอาจยื่นอุทธรณ์ของตนต่อ
ศาลด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ทนายจาเลยมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์แทนจาเลยได้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 62 โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
พิเคราะห์ได้ว่ามีข้อแตกต่างเรื่องการมอบอานาจให้ทนายยื่นอุทธรณ์แทนระหว่างจาเลยที่หลบหนีกับ
จาเลยที่ไม่ได้หลบหนีทั้งที่กฎหมายมิได้กาหนดว่าการดังกล่าวจะมอบอานาจไม่ได้
ผลกระทบต่อการทาคาพิพากษาของศาลในคดีเดียวกัน ระหว่างจาเลยที่หลบหนีการจับกุมกับจาเลยที่
ไม่ได้หลบหนีการจับกุมในคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกจาเลยในคดีเดียวกัน จาเลยที่หลบหนีการจับกุมไม่สามารถ
ยื่นอุทธรณ์ได้ ในขณะที่จาเลยที่อยู่ในความควบคุมของศาลมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ ได้ หากปรากฏต่อมาว่า ศาลในคดีที่
จาเลยได้ย่นื อุทธรณ์คาพิพากษามีคาพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ก็ไม่สามารถทาคาพิพากษายกฟ้องไปถึงจาเลยที่
ไม่ได้อุทธรณ์คาพิพากษาและหลบหนีได้ แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 จะกาหนดให้ในคดี
ที่มีจาเลยหลายคน หากมีจาเลยผู้หนึ่งอุทธรณ์คาพิพากษาและมูลแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน หากศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ
คาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นให้ศาลอุทธรณ์มีอานาจพิพากษาถึงจาเลยที่มไิ ด้อุทธรณ์ให้มิตอ้ งรับโทษดุจเดียวกับจาเลย
ผู้อุทธรณ์ก็ตาม
แต่บทบัญญัตดิ ังกล่าวก็ใช้บังคับเฉพาะจาเลยในคดีเดียวกันและอยูใ่ นความควบคุมของศาลเท่านัน้ ไม่ให้
มีผลถึงจาเลยที่ได้หลบหนีการคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี ทั้งนี้เทียบกับคาพิพากษาฎีกาที่ 9366/2553 ศาล
ชั้นต้นออกหมายจับจาเลยที่ 3 และจาเลยที่ 4 ที่หลบหนีจากการคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และมีคาสั่งให้
จาหน่ายคดีของจาเลยที่ 3 และจาเลยที่4 ชั่วคราว การดาเนินกระบวนพิจารณาหลังจากนั้นไม่ได้กระทาโดยเปิดเผย
ต่อหน้าจาเลยที่ 3 และจาเลยที่ 4 ถือว่าไม่ได้ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในส่วนจาเลยที่3 และจาเลยที่4 คงเป็นเรื่อง
ที่ศาลชั้นต้นดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในส่วนของจาเลยอื่นที่ไม่ได้ถูกจาหน่ายคดี แม้คดีน้จี ะฟังข้ อเท็จจริงได้ดังที่ว่า
จาเลยที่3 และจาเลยที่4 อ้างว่าไม่มีความผิดก็ตาม ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุในลักษณะคดีตามประมาลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 213 ให้มีผลถึงจาเลยที่ 3 และจาเลยที่ 4 ด้วย เนื่องจากถือไม่ได้ว่าจาเลยทั้งสอง เป็น
จาเลยในคดีเดียวกันกับจาเลยที่1 และจาเลยที2่ ในขณะที่ศาลชัน้ ต้นมีคาพิพากษา
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พิเคราะห์ได้ว่าจากกรณีดังกล่าว ทาให้คาพิพากษาของศาลในการกระทาความผิดอันเดียวกันของจาเลย
หลายคนมีผลแห่งคดีต่างกัน จาเลยคนหนึ่งได้รับโทษแต่อีกคนไม่ได้รับโทษ อันส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและ
เชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในคาพิพากษาของศาลอันเกิดจากการ
กระทาเดียวกันของจาเลยหลายคน
4.4 มาตรการที่กฎหมายนามากาหนดเป็นเงื่อนไขในการจากัดสิทธิอุทธรณ์
ข้อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ มาตรา 195 และ
มาตรา 196 จะได้กาหนดห้ามไว้ก็ตาม แต่สิ่งที่กฎหมายนามาเป็นเงื่อนไขจากัดสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ กฎหมายใช้บังคับ
กับลักษณะของความผิดบางประเภท หรือการห้ามอุทธรณ์ในปัญหาที่คู่ความไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาล
ล่าง หรือห้ามอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งไม่ทาให้คดีเสร็จเด็ดขาด พิเคราะห์ได้ว่าแม้จะมีข้อจากัดสิทธิในการ
ยื่นอุทธรณ์ก็ตาม แต่สิ่งที่กฎหมายนามาเป็นเงื่อนไขบังคับในการจากัดสิทธิ กฎหมายมิได้ถือเอาตัวของจาเลยมาเป็น
เงื่อนไขในการจากัดสิทธิในการอุทธรณ์แต่อย่างใด ด้วยเหตุน้ี การจากัดสิทธิอุทธรณ์โดยการถือเอาตั วจาเลยที่ไม่มา
แสดงตนต่อเจ้าพนักงานมาเป็นเงื่อนไข มิได้ถือเอาเงื่อนไขลักษณะของความผิดมาเป็นเงื่อนไขจากัดสิทธิ ถือเป็นการ
กาหนดเงื่อ นไขจากั ดสิ ทธิอุทธรณ์ ที่มีลัก ษณะแตกต่างจากที่ ก ฎหมายเคยกาหนดมา และเป็ นการจากั ดสิ ทธิที่มี
ผลกระทบกับจาเลยโดยตรง อันมีลักษณะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เรื่องการอุทธรณ์
สาหรับสิ ทธิเรื่องการอุ ทธรณ์ คู่ ความมีสิทธิอุทธรณ์ ได้ทุกเรื่อง แม้จะมีบทบั ญ ญั ติจากั ดสิ ทธิในการ
อุทธรณ์อยูบ่ ้าง แต่ก็ไม่เป็นบทบัญญัตทิ ี่จากัดสิทธิเด็ดขาด เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
193 ตรี ได้ บัญญั ติให้ สิทธิ คู่ ความไว้ กล่าวคื อ ในคดี ที่ต้องห้ ามอุทธรณ์ ในปั ญ หาข้อ เท็ จ จริง หากผู้ พิ พ ากษาที่ นั่ ง
พิจารณาหรือทาคาพิพากษา พิเคราะห์เห็นว่าข้อความนั้นเป็นปัญหาสาคัญและอนุญาตให้อุทธรณ์ผู้อุทธรณ์สามารถ
อุทธรณ์ได้ พิเคราะห์เปรียบเทียบกับบทบัญญัติมาตรา 198 วรรคสาม ที่ห้ามจาเลยที่หลบหนีจากการคุมขังและไม่แสดง
ตนต่อเจ้าพนักงานศาลยื่นอุทธรณ์ พิจารณาได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะห้ามโดยเด็ดขาด แม้ว่าผู้พิพากษาที่นั่ง
พิจารณาหรือทาคาพิพากษาจะเห็นว่าเป็นปัญหาสาคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ ก็ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เลย กรณี
ดังกล่าวถือได้วา่ เป็นบทบัญญัติที่มลี ักษณะต้องห้ามโดยเด็ดขาด ซึ่งอาจทาให้การดาเนินกระบวนพิจารณาเกิดความ
ผิดพลาด เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบการทาคาพิพากษาโดยศาลสูง
5. ผลกระทบต่อการใช้บังคับกฎหมายในมาตราต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ประกอบกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 15 กล่าวคือ ในการยื่นอุทธรณ์กฎหมายบัญญัติให้ คู่ความสามารถมอบอานาจให้ทนายความยื่น
อุทธรณ์แทนได้ โดยให้ทนายความเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทน ดังนั้น จาเลยซึ่งประสงค์จะอุทธรณ์คาพิพากษาสามารถมอบ
อานาจให้ทนายความลงลายมือชื่อในอุ ทธรณ์ และยื่นอุทธรณ์แทนจาเลยได้ โดยจาเลยไม่จาต้องไปแสดงตนต่อเจ้า
พนักงานศาล ทั้งนี้ โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ประกอบกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 15 ดังนั้น การกาหนดให้จาเลยต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในการยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง ทาให้เกิด
สภาพปัญหาในการใช้บังคับของบทกฎหมายในเรื่องดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อสิทธิของจาเลยในการมีทนายความ
ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (2) ได้กาหนดสิทธิแก่จาเลยในการแต่งตั้งทนายความแก้ต่างในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นอุทธรณ์และชัน้ ฎีกา ด้วยเหตุน้ี การที่มาตรา 198 วรรค
สาม กาหนดเงื่อนไขดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันการอุทธรณ์จาเลยสามารถมอบอานาจให้ทนายความเป็นผู้ย่ืนแทน
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จาเลยได้การกาหนดให้จาเลยต้องมาแสดงตน จึงจะสามารถอุทธรณ์ได้ จึงมีสภาพการใช้บังคับที่ขัดกับมาตรา 8 (2)
ที่บัญญัติให้ในกรณีที่จาเลยมีทนายความ ทนายความย่อมมีสิทธิในการต่อสูค้ ดีเช่นเดียวกับจาเลย
5.2 ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ได้กาหนดให้สิทธิ
ว่า หากเป็ นการยื่นอุ ทธรณ์ ในปัญหาข้อกฎหมายในคดีอาญา ซึ่งถือว่าเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน กฎหมายให้สิทธิคู่ความมีสิทธิยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ พิเคราะห์ได้ว่า หากจาเลยที่ถูกศาลพิพากษา
จาคุกและมิได้มาแสดงตนต่อศาลและมีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย การที่มาตรา 198 วรรคสาม
ตัดสิทธิของจาเลยในการอุทธรณ์ไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หากจาเลยไม่ได้แสดงตน
ในเวลายื่นอุทธรณ์ ทาให้สภาพบังคับกฎหมายมาตรา 195 วรรคสอง ที่ให้สิทธิคคู่ วามไม่สามารถใช้บังคับได้
5.3 ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง กฎหมายบังคับ
ให้ศาลชั้นต้นส่งคาพิพากษาให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอีกครั้ง หากคดีนั้นศาลพิพากษาโทษประหารชีวติ หรือจาคุกตลอด
ชีวติ และไม่มคี ู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า จาเลยได้หลบหนีจากการคุมขังและไม่ได้มาแสดงตนต่อ
เจ้าพนักงานในการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ กฎหมายห้ามมิ ให้จาเลยอุทธรณ์ ทาให้เกิดปัญหาการตีความและ
สภาพปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้มาตรา 245 วรรคสอง กล่าวคือ การส่งคาพิพากษาให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาตาม
มาตรานี้ จะต้องมีตัวจาเลยมาแสดงในขณะส่งสานวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาด้วยหรือไม่ และหากไม่ต้องมีตัว จาเลย
ด้วย ทาให้พิเคราะห์ได้วา่ ในคดีที่ศาลชั้นต้นใช้อานาจตามมาตรานี้ ไม่ว่าจาเลยจะแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลหรือไม่
คดีของจาเลยก็ได้รับการพิจารณาจากศาลสูงเสมอ แต่หากคดีใดโทษไม่ถึงเกณฑ์ตามมาตรา 245 วรรคสอง จาเลย
จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาคดีจากศาลอุทธรณ์ ทาให้พิจารณาได้วา่ หากคดี
ใดที่ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต อาจเป็นช่องทางให้จาเลยมีแนวคิดว่าควรที่จะหลบหนีไปก่อน เพราะอย่างไรเสีย
คดีก็ได้รับการพิจารณาจากศาลสูง เพราะหากศาลสูงยกฟ้อง จาเลยก็ไม่ตอ้ งรับโทษต่อไป
5.4 ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา มาตรา 108 วรรคสี่ กรณีจาเลยได้รับ
การปล่อยชั่วคราวและมีการนาอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์มาใช้บังคับและอยู่ในภาวะที่สามารถติดตามตัวจาเลยมาได้
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล จึงเป็นกรณีที่ตกอยู่ภายใต้
บังคับข้อกฎหมาย มาตรา 198 วรรคสาม ทาให้เกิดภาระหน้าที่แก่จาเลยเกินสมควร แม้กฎหมายให้อานาจยื่นคาร้อง
ขอขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์ก็ตาม แต่จาเลยก็ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรขอขยายเวลา
ในการยื่นอุ ทธรณ์ ประกอบกับการอนุญ าตให้ขยายระยะเวลาตามมาตรา 23 เป็น ดุลพินิจของผู้พิพ ากษา มิได้ มี
หลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว
5.5 ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ กรณีศาลชั้นต้นมีคาสั่ง
ไม่รับ อุท ธรณ์ กฎหมายให้อานาจผู้อ ุทธรณ์ยื่น ค าร้อ งอุทธรณ์คาสั่ง ศาลชั้น ต้น ที ่ ไม่รับอุทธรณ์ ได้ภ ายใน 15 วัน
โดยยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษา พิเคราะห์ได้ว่าหากจาเลยต้องการใช้
สิทธิตามมาตรา 198 ทวิ โดยการยื่นคาร้องอุทธรณ์ คาสั่งศาลที่ไม่รับอุทธรณ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวกฎหมายมิได้กาหนดให้
จาเลยต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่ง ทาให้สภาพการใช้บังคับในเรื่องการยื่นอุทธรณ์
และการยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ แม้จาเลยจะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้
เพราะไม่สามารถแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล แต่จาเลยก็สามารถยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้ โดยจาเลย
ไม่ตอ้ งมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล
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6. สภาพปัญหา ในเรื่องการตีความ บทบัญญัตมิ าตรา 198 วรรคสี่
6.1 สภาพปัญหา ในเรื่องเขตอานาจศาลในการแสดงตน
การฟ้องคดีอาญา ประมวลกฎมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 22 ให้อานาจโจทก์เสนอคาฟ้องได้หลาย
ศาล คดีอาญาเรื่องหนึ่งศาลที่มีเขตอานาจในการชาระคดี คือ ศาลที่ความผิดอาญาได้เกิดขึน้ อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
ในเขตอานาจหรือศาลที่ผู้ตอ้ งหามีที่อยูห่ รือถูกจับหรือศาลที่พนักงานสอบสวนได้ทาการสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด
ที่อยู่ในเขตอานาจ แต่มาตรา 198 วรรคสาม กาหนดให้ จาเลยที่อุทธรณ์ จะต้องมาแสดงตนต่อศาลที่รับอุทธรณ์
พิเคราะห์ได้ว่ากรณีดังกล่าวอาจทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่า ในกรณีที่จาเลยไม่ได้อยู่ในเขตอานาจศาลที่พิจารณาชี้
ขาดตัดสินคดี จาเลยจะต้องไปแสดงตนต่อเจ้าพนักงานที่อยูใ่ นเขตอานาจของศาลใด
6.2 สภาพปัญหา ในเรื่องคาสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาแสดงตน
มาตรา 198 วรรคสาม ได้กาหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ กรณีที่จาเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์
โดยกาหนดให้จาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากศาลให้ขยายระยะเวลาแสดงตน มิฉะนั้นให้ศาลมีคาสั่งไม่รบั อุทธรณ์
พิเคราะห์ได้ว่า หากจาเลยไม่สามารถแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่น อุทธรณ์ ได้ กฎหมายให้
อานาจจาเลยยื่นคาร้องขอขยายเวลาแสดงตนต่อศาลได้ และหากศาลเห็นสมควรก็ให้ศาลมีคาสั่งอนุญาตตามคาขอขยาย
เวลาแสดงตน ทาให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมาย ในเรื่องการมีคาสั่งอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาแสดงตนของจาเลย
ซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังต่อเจ้าพนักงานศาลได้ว่า คาสั่งของศาลที่อนุญาตให้ขยายเวลาในการแสดงตน มีผลเป็นการอนุญาต
ให้ขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์ของจาเลยไปโดยปริยายหรือไม่ เนื่องจากหากจาเลยยื่นคาร้องขอขยายเวลาแสดงตน
ต่อ เจ้ า พนั ก งานศาล ในช่ว งเวลาใกล้ ค รบก าหนดระยะเวลายื่น อุ ท ธรณ์ อุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาแล้ ว ก็ จ ะส่ งผลให้
กาหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์คาพิพากษากฎหมายขยายออกไปด้วย อันทาให้เกิดผลกระทบต่อบทบัญญัติมาตรา 198
ที่บัญญัติให้ การยื่นอุทธรณ์ให้ย่ืนต่อศาลชั้นต้นในกาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันมีคาพิพากษาหรือถือว่าได้อ่านคาพิพากษา
หรือคาสั่งให้คคู่ วามฝ่ายที่อุทธรณ์นั้น
7. สภาพปัญหา ความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุตธิ รรมจากการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา 198 วรรคสาม
คดีอาญาที่มีอัตราโทษไม่ร้ายแรง กฎหมายให้อานาจผู้พพิ ากษานายเดียวเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดี เช่น
คดีอาญาที่มอี ัตราโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคดีอาญาที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลแขวง ทาให้โอกาสในการผิดพลาดหรือความไม่ละเอียดรอบคอบในการพิจารณาสั่งคดีอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากผู้
พิพากษาที่รับราชการประจาศาลชั้นต้นถือได้ว่าเป็นผู้ พิพากษาที่มีลาดับอาวุโสน้อย บางครั้งอาจขาดความละเอียด
รอบคอบในการพิจารณาสั่งคดีได้
พิจารณาได้ว่า ในคดีอาญาที่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษานายเดียวและตัดสินเป็นโทษแก่
จาเลย หากปรากฏว่าจาเลยหลบหนีจากการคุมขังไม่แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล จาเลยก็ต้องถูกห้ ามมิให้อุทธรณ์
โดยอัตโนมัติ ทาให้โอกาสในการตรวจสอบทบทวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ได้รับการตรวจสอบโดยศาลสูง ซึ่ง
กรณีดังกล่าวทาให้เสี่ยงต่อการผิดพลาดในการพิจารณาสั่งคดีได้
หากเปรี ย บเที ย บคดี อ าญาที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาของศาลแขวงของต่ า งประเทศ เช่ น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ซึ่งต่างได้รับการรับรองให้อุทธรณ์คดีอาญาที่อยู่ในอานาจศาลแขวงได้อย่างไม่มีการ
จากัดสิทธิแต่อย่างใด โดยคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ได้เท่าเทียมกัน ไม่มีมาตรการจากัดสิทธิในการอุทธรณ์แต่อย่างใด และไม่
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ต้องได้รับอนุญาตหรือรับรองให้มีการอุทธรณ์ได้ โดยถือว่าคู่ความมีสิทธิย่นื อุทธรณ์ได้อย่างน้อยชั้นหนึ่งเพื่อแก้ไขความ
ไม่ถูกต้องในเนื้อหาของคาพิพากษาและการพิจารณาอุทธรณ์จะมีลักษณะเป็นการพิจารณาใหม่ทั้งคดี

สรุปผล
การอุทธรณ์ เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของจาเลยในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม เนื่องจากจาเลยเป็นคู่ความฝ่ายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคาพิพากษาลงโทษ ดังนั้น การ
อุทธรณ์จึงถือได้วา่ เป็นสิทธิอย่างหนึ่งของจาเลยและกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของจาเลยมากกว่าสิทธิของโจทก์
แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะสามารถกาหนดเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ได้ก็ตาม แต่การกาหนดเงื่อนไข
ของการอุทธรณ์ต้องไม่มีลักษณะห้ามโดยเด็ดขาด ด้วยเหตุน้ี การกาหนดให้จาเลยต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล
ในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้น ให้ศาลมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์เป็นการกาหนดขึ้นมาใช้บังคับกับจาเลยเท่านั้น อันเป็นการ
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่ มี ลั ก ษณะให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องจ าเลยน้ อ ยกว่ า โจทก์ แ ละมี เงื่อ นไขบั ง คั บ โดยเด็ ด ขาด
นอกจากนี้ การใช้บังคับของกฎหมายในเรื่องดังกล่าวนี้ ยังก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องอื่น ๆ ที่ได้มี
การบัญญัติไว้ด้วย จึงพิเคราะห์ได้วา่ มาตรา 198 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่มีสภาพปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ

ข้อเสนอแนะ
1. สภาพบังคับการห้ามใช้สิทธิอุทธรณ์ ตามมาตรา 198 วรรคสาม ไม่ควรเป็นสภาพบังคับโดยเด็ดขาด แต่
ควรให้อานาจผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีหรือทาคาพิพากษามีอานาจใช้ดุลพินจิ ทาคาสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์ได้ หากผู้
พิพากษาเห็นว่าคดีนมี้ ปี ัญหาสาคัญสมควรได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลอุทธรณ์ต่อไป
2. มาตรา 193 วรรคสาม เป็นการห้ามอุทธรณ์คดีควรมีการจากัดเงื่อนไขประเภทของคดีที่ห้ามอุทธรณ์ เช่น
การห้ามใช้สิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ไม่ควรจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ ในปัญหาข้อกฎหมายด้วย เนื่องจาก
ปัญหาข้อกฎหมายในคดีอาญา ถือได้วา่ เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สาคัญและมาตรา 195 วรรค
สอง ให้สิทธิคคู่ วามและศาลมีอานาจยกขึ้นอุทธรณ์ได้ แม้จะไม่ได้ยกขึน้ ว่ากล่าวโดยชอบในศาลชั้นต้น
3. นาเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ที่ใช้บังคับกับการสืบพยานบุคคล ในกรณีมี
เหตุจ าเป็ นไม่สามารถนาพยานบุ คคลมาเบิกความที่ ศาลได้ ตามกฎหมายลั กษณะพยานมาใช้บังคั บกั บจ าเลยที่ ไม่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาลที่พิจารณาคดีและไม่สามารถมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล หรือจาเลยที่เจ็บป่วยถึงขั้นไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่ได้มี พฤติการณ์หลบหนีการคุมขัง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นการสร้างภาระแก่
จาเลยที่ไม่ได้มีพฤติการณ์ ที่จะหลบหนีการคุมขัง อันถือเป็นวิธีการที่ช่วยอานวยความสะดวกและทาให้กระบวนการ
พิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. กาหนดหลักการเกี่ยวกับอายุความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติม กล่าวคือ กาหนด
มิให้นับระยะเวลาที่จาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความและในกรณีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาเลยแต่
จาเลยหลบหนี กาหนดมิให้นาบทบัญญัตเิ กี่ยวกับอายุความล่วงเลยการลงโทษตามมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้บังคับ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาสให้จาเลยมีสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเป็น
หลักประกันของความยุติธรรมในการทาคาพิพากษา แม้ว่าจาเลยอาจหลบหนีการคุมขังกี่ปีก็ตาม หากศาลพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกจาเลยก็ไม่มวี ันหลุดพ้นจากการลงโทษอันถือเป็นการป้องกันจาเลยมิให้หลบหนีจากการคุมขัง
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ปัญ หาการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
พ.ศ. 2497
The problem of land inspection for title deed in the forest area according to
the ministerial regulation No.43 (BE 2537) issued under the provisions of the
Land Code, BE 2497
พงศธร บุญประเสริฐ1* และไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์1
Phongsathorn Boonprasert1* and Pairush Teerachaimahit1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการออกโฉนดที่ดิน ในกรณีที่ต้องมี
การตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497 รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดที่ดนิ ในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ แนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หาและอุ ป สรรค โดยการศึ ก ษาว่ า ประมวลกฎหมาย และกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 43
(พ.ศ. 2537) มีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกโฉนดที่ดินอย่างไร มีขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) และแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร และมีปัญหาใดในทางปฏิบัติ เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไข โดยเป็นการวิจัยด้วยเอกสารซึ่งค้นคว้าจากบทบัญญัติของกฎหมาย เอกสาร คาอธิบาย ตลอดจน
หนังสือเวียน ระเบียบและคาสั่งของกรมที่ดนิ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่าแม้จะมีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการออกโฉนดที่ดิน ในกรณีที่ต้องมี
การตรวจพิ สู จน์ ที่ดิ นตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 43 (พ.ศ.2537) ไว้ รวมถึ งกรมที่ ดิ นได้ มี การวางแนวทางปฏิบั ติ เพื่ อให้
คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดนิ ถือปฏิบัตเิ พื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัตแิ ล้วยังคงเกิดปัญหาและอุปสรรค
หลายด้าน เช่น การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมักเป็นไปด้วยความล่าช้าสืบเนื่องจากการที่มีระเบียบ
คาสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวนมาก และมีความแตกต่างในการปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์และ
จุดมุง่ หมายในการใช้กฎหมายที่ต่างกัน ความไม่เป็นเอกภาพของระเบียบและคาสั่งของแต่ละหน่วยงาน เป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ในการให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในเรื่องของการออกโฉนดที่ดิน ผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยให้มีการกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้โดยชัดแจ้ง มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการที่แน่นอนโดยการพิจารณา
สร้างหลักเกณฑ์ร่วมกัน โดยความเห็นชอบของแต่ละหน่วยงาน การอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รวมถึงการสร้าง
จิตสานึกที่ดใี นการบริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
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Abstract
This research aims to study the criteria, procedures and conditions of the title deed in case of where
land inspection is required under the Ministerial Regulation No. 43 (BE 2537) issued under the provisions of the
Act, the Land Code BE 2497 shall be applied. Moreover, problems and obstacles analysis of issuing land title
deeds are conducted in order to know suggestions and guidelines for improving problems and obstacles. The
research procedure focuses on studying Law Code, Ministerial Regulation No. 43 (BE 2537) in the aspects of
rules, procedures and conditions of issuing title deeds. Besides, land inspection under Ministerial Regulation No.
43 (BE 2537) and officer’s working process are examined as well. In addition, problem in practical way is
surveyed to find suggession for the solution. This research is conducted by reviewing documents from Law
provisions, explanations, circulars and regulations and orders of the Department of Lands, Ministry of Interior and
other related departments.
The results of the research found that, although there is somelaws regulating rules, procedures and
conditions of issuing the deeds in the case where land inspection is required under the Ministerial Regulation No.
43 (BE 2537). Besides, the Land Department has a guideline for the land inspection committee to be
implemented in the same way. However, in practice, many problems and obstacles, still remain such as the
coordination among related departments is often delayed due to the large number of legal orders involved.
Moreover there are differences in the practice in each unit. It has the purpose of applying different laws.
Disunity of orders and commands of each department can cause some problems among the committee’s
opinions. About issuing land title deeds, the researcher suggests to solve the problem by defining the duties and
responsibilities of the committee explicitly. There is a definite duration of action by establishing common rules
together by the approval of each department. In addition training and educating to create understanding of these
guidelines to the officer of each department to ensure compliance with the guidelines. Including a good
consciousness in public service to solve this problem.
Keywords: Land inspection, Title deed Forest area

บทนา
โฉนดที่ดินเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าราษฎรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นัน้ ตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานของรัฐคือ กรมที่ดนิ มีนโยบายที่จะเร่งรัดการออกโฉนดที่ดนิ ให้กับประชาชนทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการหลายประการ ตัวอย่างเช่น การออกโฉนดที่ดินใน
บริเวณที่มีการกาหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดนิ หรือการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี นอกจากจะต้อง
ดาเนินการตามกระบวนการออกโฉนดที่ดินโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้ว ยังต้องใช้หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43
(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ในเรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดิน
โดยต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ โดยมี
กระบวนการและขั้นตอนในการพิสูจน์ที่ดิน ทั้งก่อนการตรวจพิสูจน์ที่จะต้องตรวจสอบว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดอยู่ในเขต
สงวนหวงห้าม เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตที่ได้จาแนก
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ให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ อันเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ รวมถึงระหว่างการตรวจพิสูจน์ที่
มักจะมีปัญหาในการให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างกัน อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และขอบเขตของที่ดินสงวนหวงห้ามที่ไม่ชัดเจน มีความทับ
ซ้อนกันในระหว่างพื้นที่สงวนหวงห้ามแต่ละประเภท เป็นเหตุให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยง่าย เป็นผลให้ราษฎร
ที่ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินได้รับความเดือดร้อน ไม่เป็นธรรม เนื่องจากการไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้หรือ
ออกได้โดยล่าช้า ซึ่งขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิในที่ดินทากินของประชาชน รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และได้รับการ
อานวยความสะดวกในการบริการที่ดจี ากทางราชการ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาขั้นตอนในการออกโฉนดที่ดิน หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขของการออกโฉนดที่ดนิ ในกรณีที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดนิ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)
การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการดังกล่าวในทางปฏิบัติ รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเป็น
การคุ้มครองสิทธิในที่ดินทากิน ซึ่งรัฐมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองแก่ประชาชน ให้เกิดความเป็นธรรม เป็นไปโดยรวดเร็ว
และชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการออกโฉนดที่ดินในกรณี ที่ตอ้ งมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดที่ดินในกรณีที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)
3. เพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดที่ดินใน
กรณีที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดนิ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ปัญหาการออกโฉนดที่ดินในกรณีที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) มี
ขั้นตอนการดาเนินการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่ ซับซ้อน อันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงเรื่องสภาพพื้นที่และขอบเขตของ
ที่ดินสงวนหวงห้ามที่ ไม่ชัดเจน มีก ฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อ งหลายฉบับ เกี่ยวพั นกับหน่วยงานของรัฐหลาย
หน่วยงาน ขั้นตอนและการปฏิบัตเิ ป็นไปด้วยความล่าช้า เป็นผลให้ราษฎรที่ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินต้องประสบ
ความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งไม่ได้รับการอานวยความสะดวกในการบริการที่ดจี ากทางราชการ

วิธีวิทยาการวิจัย
วิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าจาก
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย เอกสารต ารา ค าอธิ บ าย ตลอดจนหนั ง สื อ เวี ย น ระเบี ย บและค าสั่ ง ของกรมที่ ดิ น
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.2497
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ผลการศึกษา
1. หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน กรณีทั่วไป
การออกโฉนดที่ดินในปัจจุบันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมาย ที่ดิน
พ.ศ.2497 โดยแบ่งรูปแบบการออกโฉนดที่ดนิ เป็น 3 วิธีการ คือ
1.1 การออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน มีหลักการและจุดมุ่งหมายที่จะทาให้การออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชนให้
เป็นไปได้โดยจานวนมากที่สุด ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และประชาชนเสียค่าใช้จ่ายในจานวนที่ไม่มากจนเกินไป โดย
การใช้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางของกรมที่ดินไปเข้า ไปดาเนินการในท้องที่ โดยการลงพื้นที่เพื่อทาการรังวัดทาแผนที่
หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดิน โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการโดยสรุป คือ กรม
ที่ดินจะตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมประกอบกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเมื่อเห็นสมควรจะให้มี
การเดิน สารวจออกโฉนดที่ ดินในพื้นที่ จังหวัดใด ปี ใด กรมที่ดิ นจะทาการเสนอเรื่องราวต่อ รัฐมนตรีเพื่อประกาศ
กาหนดจังหวัดที่จะทาการสารวจในราชกิจจานุเบกษา เมื่อได้รัฐมนตรีได้ทาการประกาศดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในท้องที่ที่รัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการเดิน สารวจ จะต้องทาการประกาศกาหนดท้องที่และวันเริ่มต้นการเดิน
สารวจอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นการกาหนดพื้นที่ที่จะทาการเดินสารวจย่อยลงไปอีก โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานที่ดิน
ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเริ่มต้นเดินสารวจไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยเมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว บุคคลตาม
มาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (1) (2) หรือ (3) หรือตัวแทน จะต้องมานาพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทาการเดินสารวจตามวัน
เวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย กล่าวคือ บุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้ ซึ่ งมี ห ลั ก ฐานการแจ้ ง การครอบครองที่ ดิ น มี ใบจอง ใบเหยี ย บย่ า หนั งสื อ รั บ รองการท า
ประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มสี ิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดนิ เพื่อ
การครองชีพ
2. ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี หมายถึงบุคคลผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อน
ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ใช้บังคั บ โดยไม่มี ห นั ง สือ ส าคั ญ แสดงกรรมสิ ท ธิ์ และมิ ได้ แ จ้ ง การครอบครองที่ ดิ น เมื่ อ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แต่ได้มาแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิ น ภายใน
กาหนด 30 วัน นับแต่วันปิดประกาศกาหนดท้องที่และวันเริ่มดาเนินการเดินสารวจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหากมิ
ได้มาแจ้งภายในกาหนด 30 วันดังกล่าว แต่ได้มานาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสารวจตามวันเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้นัดหมาย ก็ยังถือว่าบุคคลดังกล่าวยังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดนิ อยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดนิ ให้ได้
3. ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทาประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และ
ไม่มใี บจอง ใบเหยียบย่า หรือไม่มหี ลักฐานว่าเป็นผู้มสี ิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทาการสารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ของ
บุคคลตามที่กล่าวมาแล้ว หากปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลดังกล่าวได้ครอบครองนัน้ เป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้
และเมื่อได้ดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินต่าง ๆ จนครบถ้วน โดยไม่มีข้อขัดข้องประการใด
แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะทาการออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่บุคคลดังกล่าวต่อไป
1.2 การออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดินสารวจเพื่อเปลี่ยนหนังสือรับรองการทาประโยชน์(น.ส. 3 ก.) เป็น
โฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสารวจเพื่อเปลี่ยนหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์(น.ส. 3 ก.) เป็นโฉนดที่ดิน ถือเป็นการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินวิธีหนึ่ง โดยมีข้อแตกต่างจาก
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วิธีการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ คือไม่ตอ้ งทาการสารวจรังวัดทาแผนที่ โดยตามมาตรา
นี้รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดท้องที่และวันที่เริ่มดาเนินการในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ทราบทั่วกันเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งต่างจากวิธีการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ที่การประกาศดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หลังจากนั้นมีวิธีการดาเนินการคือการจัดทาแผนที่
เพื่อออกโฉนดที่ดินโดยนาหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูปถ่ายทางอากาศซึ่งใช้กับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ประเภท
น.ส. 3 ก. มาปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ พร้อมตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
เจ้าของที่ ดิน ประวัติความเป็ นมาตลอดจนรายการภาระผูกพั นจากสารบบที่ดิน ของสานัก งานที่ดิ น โดยไม่มีการ
สอบสวนบุคคลผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หลังจากนั้น เจ้าพนักงานที่ดิน
จะต้องทาการประกาศกาหนดวันที่จะแจกโฉนดที่ดินซึ่งได้ดาเนินการจัดทาเสร็จ โดยขั้นตอนนี้มคี วามสาคัญเนื่องจาก
เมื่อถึงวันที่กาหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกล่าว หนังสือรับรองการทาประโยชน์(น.ส. 3 ก.) สาหรับที่ดินแปลง
นัน้ จะเป็นอันยกเลิกไปทันที และที่ดินดังกล่าวจะกลายเป็นที่ดนิ ที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดนิ นับแต่นนั้
1.3 การออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา 59 และ 59 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย สามารถแยกการพิจารณาได้เป็นสองกรณี
กล่าวคือ
1) กรณีตามมาตรา 59 เป็นกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน โดยอาจจะมีหลักฐานแสดงว่ าเป็นผู้มี
สิทธิครอบครอง เช่น แบบการแจ้งการครอบครอง(ส.ค.1) ใบจอง หนังสือรับรองการทาประโยชน์ หนังสือแสดงการทา
ประโยชน์ หรืออาจเป็นกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นผู้มีสิทธิครองครองที่ดิน ซึ่งอาจไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มี
สิทธิครองครอง เช่น การได้มาซึ่งที่ดินของวัด หรือเจ้าของที่งอก เป็นต้น ได้มายื่นคาขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะ
รายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ จะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 58 แล้วหรือไม่ก็ตาม โดยผู้มสี ิทธิครอบครอง
ตามมาตรานี้อาจเป็นผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือได้ครอบครองที่ดินภายหลัง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ ใช้บังคับแล้วก็ได้
2) กรณีตามมาตรา 59 ทวิ เป็นกรณีบุคคลที่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์และมิได้แจ้งการครอบครองที่ดิน มายื่นคาขอ
ออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถดาเนินการได้ เว้นแต่ในกรณีที่ท้องที่นั้นได้มีการ
ประกาศเดินสารวจออกโฉนดที่ดินมาก่อนแล้ว และบุคคลนั้นมิได้มาแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินหรือมานา
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทาการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ตามาตรา 27 ตรี ก็ไม่อาจมาขอออกโฉนดที่ดิน
เป็นการเฉพาะรายได้ สาหรับกรณีตามมาตรานีต้ อ้ งเป็นกรณีที่มีความจาเป็นที่จะขอออกโฉนดที่ดนิ เป็นการเฉพาะราย
และพนักงานเจ้าหน้าที่พจิ ารณาเห็นสมควรให้ดาเนินการ
การออกโฉนดที่ดนิ ตามมาตรา 59 และ มาตรา 59 ทวิ มีวธิ ีการและขั้นตอนคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
ผู้มีความประสงค์ขอออกโฉนดที่ดนิ ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานที่ดนิ ท้องที่ จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่
จะสอบสวนผู้ขอว่าเป็นผู้มสี ิทธิย่นื คาขอได้เพื่อรับคาขอไว้พจิ ารณาดาเนินการ เมื่อได้ทาการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการ
ทาประโยชน์เสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการประกาศมีกาหนด 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้โต้แย้งคัดค้าน เมื่อไม่
มีเหตุขัดข้องประการใดแล้ว จึงพิจารณาดาเนินการออกโฉนดที่ดนิ ให้ตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป
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2. หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการออกโฉนดที่ ดิ น กรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารตรวจพิ สู จ น์ ที่ ดิ น ตา ม
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)
การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกั นออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน เพื่อออกโฉนดที่ ดิน มีห ลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 โดยตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎี กา ตามคาวินิจฉัยเรื่องเสร็จที่ 535/2549 วางแนวทางไว้ว่ากรณี
ดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัตเิ ฉพาะกรณีการออกโฉนดที่ดนิ เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 59 และ มาตรา 59 ทวิ เท่านัน้ ไม่
นาไปใช้ในกรณีการเดินสารวจออกโฉนดที่ดนิ ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ เนื่องจากมีระเบียบวิธีปฏิบัตทิ ี่ตา่ งกัน
ตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติให้ ใช้ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
พ.ศ.2497 ข้อ 16 ประกอบกับข้อ 10(3) กาหนดให้ในกรณีการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา
59 ทวิ ถ้าปรากฏว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดนั้นตั้งอยู่ในตาบลที่มีป่าสงวนแห่ งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์
ป่า พื้นที่ที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาที่ดินยังมิได้ขีดเขตป่า
สงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการออกโฉนดที่ดิน หรือกรณีที่ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออก
โฉนดที่ดนิ มีอาณาเขตติดต่อ คาบเกี่ยว หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็ นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยปลัดอาเภอแห่งท้องที่ซึ่ง
ที่ดินตั้งอยู่ที่ได้รับมอบหมายจากนายอาเภอ ผู้แทนสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้(ป่าไม้จังหวัดเดิม) หั วหน้าอุทยาน
แห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือผู้แทน ผู้แทนสถานีพัฒนา
ที่ดิ น ผู้ แทนส านัก งานที่ ดิ น นอกจากนี้ในปั จจุบัน คณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ ได้ มี
ข้อเสนอแนะให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วม กรมที่ดินจึงมีแนวทางให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนหน่วย
ทหารที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่และตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งที่ดินตั้งอยู่ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจ
พิสูจน์ที่ดินดังกล่าวด้วย ซึ่งหากผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าที่ดินอยู่นอกเขตตามที่กล่าวมาก็ดี หรือในกรณีอยูใ่ นเขต
แต่ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าผู้ขอได้ครอบครองและทาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการได้
กาหนดให้ที่ดินนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้
จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีก็ดี เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้านภายในกาหนดประกาศแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ผู้ขอต่อไป
โดยเหตุที่การตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) เป็น หน้าที่ตาม
กฎหมายของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่จะต้องร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์และเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด แต่เนื่องจากการดาเนินการของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มิได้มีการกาหนดระยะเวลาและแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในการไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ทาให้การตรวจพิสูจน์ที่ดนิ เกิดความล่าช้าและ
ไม่สามารถออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ราษฎรได้ อันเนื่องมาจากการดาเนินการของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว กรมที่ดินจึงได้วาง
แนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกาหนดระยะเวลาที่
คณะกรรมการฯ ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการให้เกิดความรวดเร็ว ดังนี้
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2.1 เมื่อสานักงานที่ดินที่รับคาขอออกโฉนดที่ดินได้ดาเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงใดแล้วปรากฎ
ว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ตามข้อ 16 ประกอบกับข้อ 10(3) ให้รายงานตามลาดับชั้นเพื่อเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินในที่ดินแปลงนัน้ ภายใน 7 วัน นับแต่รับเรื่องจากฝ่ายรังวัด โดย
จะเสนอตั้งคณะกรรมการฯ เป็นการเฉพาะเรื่องหรือเป็นการประจาก็ได้ในกรณีที่มีเรื่องจานวนมาก ไม่สะดวกแก่การ
ตัง้ เป็นการเฉพาะเรื่อง
2.2 ในกรณี ที่ มี ค าสั่ ง เป็ น การเฉพาะเรื่อ ง เมื่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี ค าสั่ ง ตั้ ง กรรมการฯ แล้ ว ให้
สานักงานที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจ้งกรรมการฯ เพื่อดาเนินการตามคาสั่งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้วา่ ราชการจังหวัดมี
คาสั่ง ส่วนในกรณีที่มีคาสั่งตัง้ คณะกรรมการฯ เป็นการประจาไว้แล้ว เมื่อสานักงานที่ดินจังหวัดได้รับเรื่อง ให้ส่งคาสั่ง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อดาเนินการตามคาสั่งภายใน 3 วัน
2.3 เมื่อคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินได้รับทราบคาสั่งแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการฯ กาหนดวัน
เวลาออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดนิ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถไปตรวจพิสูจน์ได้
ภายในเวลาที่กาหนด ให้คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งให้สานักงานที่ดินที่รับคาขอทราบพร้อมเหตุขัดข้องก่อนครบ
กาหนด 30 วัน ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ไม่สามารถไปตรวจพิสูจน์ได้ภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง ให้คณะกรรมการฯ รายงานเหตุขัดข้องพร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่สามารถไปดาเนินการตรวจพิสูจน์ให้ผู้ขอได้
ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งสานักงานที่ดนิ ทราบ เพื่อแจ้งให้
เจ้าของที่ดนิ ทราบเป็นหลักฐานด้วย
2.4 ในการตรวจพิสูจน์ที่ดิน หากคณะกรรมการฯ สามารถทราบตาแหน่งของที่ดินจากหลักฐานการ
รังวัดของสานักงานที่ดินก็ดี หรือกรณีอ่นื ใดก็ดี ให้คณะกรรมการฯ ตรวจพิสูจน์ไปตามตาแหน่งที่ดินตามผลการรังวัด
แต่หากคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความจาเป็นต้องให้เจ้าของที่ดินนาชี้เขตที่ดิน เนื่องจากแนวเขตไม่ชัดเจนหรือเหตุอ่ืน
ก็ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบพร้อมทั้งกาหนดวันเวลาที่จะไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน โดยให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้นา
ตรวจพิสูจน์
2.5 ให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตรวจพิสูจน์วา่ ผู้ขอได้มกี ารครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินตาม
สมควรแก่สภาพของที่ดนิ ในท้องถิ่นนั้น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทาประโยชน์หรือไม่ สภาพการทาประโยชน์เป็น
อย่างไร เต็มทั้งแปลงหรือไม่ มีหลักฐานว่าผู้ขอได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโยชอบด้วยกฎหมายมา
ก่อนวันที่ทางราชการกาหนดให้ที่ดินนั้นเป็นเขตตามข้อ 16 ประกอบกับข้อ 10(3) หรือไม่ อย่างไร โดยในการตรวจ
พิสูจน์ดังกล่าวหากคณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏได้อย่างชัดเจน และมี
สภาพการทาประโยชน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่นนั้นจริง ก็ไม่จาเป็นที่จะ
เสนอให้มีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิจารณาอีก โดยให้คานึงถึงความจาเป็นและกรอบอานาจ
หน้าที่เป็นสาคัญ
2.6 เมื่อได้ตรวจพิสูจน์แล้ว ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจพิสูจน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผ่าน
สานักงานที่ดินจังหวัด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ตรวจพิสูจน์เสร็จ แล้วให้สานักงานที่ดินจังหวัดรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบเพื่อสั่งการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการฯ ในกรณีที่มีกรรมการตรวจพิสูจน์ผู้ใดไม่
ไปร่วมตรวจพิสูจน์ตามวันเวลาที่กาหนดโดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ หรือไปแต่ไม่ยอมให้ความเห็นใด ๆ หรือไม่
ยอมลงนามร่วมในการตรวจพิสูจน์ ให้กรรมการผู้ที่ไปร่วมตรวจพิสูจน์ร่วมกันจัดทาและลงนามในบันทึกการตรวจ
พิสูจน์ที่ดิน แล้วแจ้งผลการบันทึกการตรวจพิสูจน์ให้กรรมการนั้นทราบ และหากกรรมการผู้นั้น ไม่เห็นด้วยกับบันทึก
ผลการตรวจพิสูจน์ ให้กรรมการดังกล่าวแจ้งความเห็นแย้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผล หากไม่ได้รับ
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แจ้งผลการพิจารณาจากกรรมการดังกล่าวภายในกาหนดเวลา ให้กรรมการที่ร่วมไปตรวจพิสูจน์จัดทาบันทึกรายงาน
ผลตรวจพิสูจน์และการไม่ไปตรวจพิสูจน์หรือไม่ให้เหตุผลหรือไม่ลงนามของกรรมการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการ
ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรเสนอให้ชัดเจนว่าสมควรออกโฉนดที่ดินให้หรือไม่ เพราะเหตุใด โดยไม่ควรเสนอให้นา
เรื่องไปสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการอื่นที่มิได้ เป็ นขั้นตอนที่ กาหนดไว้ในกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ เป็ นการ
ซ้าซ้อนอีก
3. ปัญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดที่ดินกรณี ที่ต้ องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)
แม้ว่ากรมที่ดินจะได้มีการวางแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยกาหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
ให้เกิดความรวดเร็วตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในทางปฏิบัตแิ ล้ว ยังคงเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมักเป็นไปด้วยความล่าช้า และขาดความร่วมมือ สืบเนื่องจากการที่มี
ระเบี ย บ ค าสั่ ง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งจ านวนมาก และมี ค วามแตกต่ า งในการปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ที่ จ ะมี
วัต ถุประสงค์ แ ละจุด มุ่งหมายในการใช้ก ฎหมายที่ ต่างกั น ความไม่เป็ น เอกภาพของระเบี ยบและค าสั่ งของแต่ล ะ
หน่วยงาน ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแนวทางที่กรมที่ดนิ ได้วางแนวปฏิบัตไิ ว้ กล่าวคือ
3.1 ปัญหาในเรื่องการให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เนื่อ งจากการออกโฉนดที่ ดิ น เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของกรมที่ ดิ น การด าเนิน การของเจ้ าหน้าที่ ก รมที่ ดิ น
จึงมีวัตุประสงค์เพื่อ ให้ การออกโฉนดที่ดิ นเป็ นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ต่างจากภารกิจของกรมป่าไม้ กรมอุ ทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีภารกิจในการปกป้องคุ้ มครองพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ โดยเหตุที่ภารกิจของ
หน่วยงานมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการบังคับใช้กฎหมาย ทาให้ในทางปฏิบัตแิ ล้ว
เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวถูกแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน จึงมีแนวทางในการให้
ความเห็นในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการเสนอให้มีการอ่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะมีแนวทางปฏิบัติตามแนวทางของกรม
ที่ดิ น กล่ าวคื อ หากสามารถพิจารณาจากเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ ที่ ปรากฏได้อ ย่างชัดเจน และมีส ภาพการทา
ประโยชน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่นนัน้ จริง เจ้าหน้าที่กรมที่ดินก็จะไม่เสนอ
ให้มีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิจารณาอีก แต่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้จะมีแนวทางปฏิบัติตาม
หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1612.22/2234 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การพิสูจน์สทิ ธิ์การครอบครองใน
เขตพื้น ที่ป่าไม้ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปให้มีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็น พยานหลั กฐานประกอบในการตรวจสอบ
พิจารณาในเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองและการระวังชีแ้ นวเขตในพืน้ ที่ป่าไม้ ดังนั้น โดยปกติเจ้าหน้าที่ของกรม
ป่าไม้จะมีการเสนอให้มีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งในการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศประกอบการพิจารณานั้น แม้จะเป็นกระบวนการที่ดีซึ่งจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ แต่ก็เป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากมีข้อจากัดทัง้ ในด้านของงบประมาณและบุคลากร
3.2 ปัญหาในเรื่องสภาพพืน้ ที่และขอบเขตของที่ดนิ สงวนหวงห้าม
ในปัจจุบันสภาพพื้นที่และขอบเขตของที่ดินสงวนหวงห้ามในประเทศไทย ยังมีความไม่ชัดเจน บางพื้นที่มี
การทับซ้อนกัน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดอยู่ในเขตสงวนหวงห้าม เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ แม้ว่า
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รัฐบาลมีนโยบายที่จะทาการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 ที่เรียกกั น
โดยทั่วไปว่า โครงการ One Map โดยมีวัตตุประสงค์ให้การพิจารณาแนวเขตที่ดินระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความ
ชัดเจน เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน อันจะส่งผลดีต่อการพิจารณาออกโฉนดที่ดินด้วย
แต่โดยที่ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการอีกพอสมควร ปัญหาในเรื่องสภาพพืน้ ที่
และขอบเขตของที่ดินสงวนหวงห้ามที่ไม่ชัดเจนจึงยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความล่าช้า
ในการตรวจพิสูจน์ที่ดนิ และการพิจารณาออกโฉนดที่ดนิ
3.3 ปัญหาในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
เนื่ อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการตรวจพิ สู จ น์ ม าจากหลายหน่ ว ยงาน ซึ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถพื้ น ฐานในงานที่ ต นเองเป็ น ผู้ ป ฏิบั ติต ามปกติ แต่ เมื่อ เข้า ร่ วมเป็ น คณะกรรมการตรวจพิ สู จ น์แ ล้ ว
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวยังต้องศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกั บเรื่องการออกโฉนดที่ดินและการตรวจพิสูจน์ที่ดิน
อีก ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทาง ส่งผลให้ในบางครั้งกรรมการที่เข้าร่วมการตรวจพิสูจน์อาจขาดความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ งานออกโฉนดที่ดินเป็น
งานที่กรมที่ดินมุ่งหมายในเรื่องของการบริการประชาชน ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิทากินในที่ดินของตน จึงต้องการ
กรรมการที่มีความพร้อมในเรื่องจิตสานึกที่ดใี นการบริการประชาชนอีกด้วย
3.4 ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร
เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณการขอออกโฉนดที่ดินที่อ ยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ยังคงมีอยูใ่ นปริมาณมาก แต่งบประมาณและบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรม
ที่ดิน กรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นมีอยู่อย่างจากัด ต้องจัดสรรเวลาที่จะเข้าดาเนินการในแต่ละท้องที่ ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัตงิ าน โดยไม่อาจดาเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กรมที่ดนิ ได้วางแนวทางปฏิบัตไิ ว้
3.5 ปัญหาการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดนิ
แม้ว่ากรมที่ดินจะได้มีการวางแนวทางปฏิบัตใิ ห้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยกาหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
ให้ เกิ ด ความรวดเร็ วตามที่ ก ล่ าวมาแล้ วข้ างต้น แต่เนื่อ งจากกรอบแนวทางดั งกล่ า วเป็ น แนวทางการปฏิบั ติของ
เจ้าหน้าที่กรมที่ดนิ ซึ่งในบางครั้งไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัตขิ องหน่วยงานอื่นซึ่งจะต้องเข้าร่วมในการดาเนินการ
ด้วย อีกทั้ง การดาเนินการของคณะตรวจพิสูจน์ที่ดินก็มิได้มีกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดหน้าที่และความรับผิดไว้
โดยชัดเจน ทาให้โดยปกติการตรวจพิสูจน์ที่ดนิ จะเป็นไปด้วยความล่าช้า
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดที่ดินในกรณีที่
ต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)
4.1 ควรมีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ให้มีความชัดเจน
มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการที่แน่นอนโดยการพิจารณาสร้างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ใน
การไปตรวจพิสูจน์ที่ดินหรือการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น โดยความเห็นชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อควบคุม
การดาเนินการมิให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติและการให้ความเห็นที่เป็นไปในแนวทางที่แตกต่างกันในข้อเท็จจริงเดียวกัน
และเมื่อกาหนดแนวทางดังกล่าวได้แล้ว แต่ละหน่วยงานต้องถ่ายทอดและทาความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตอ้ งปฏิบัตงิ าน
ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้ปฏิบัตติ ามแนวทางดังกล่าวโดยถูกต้อง อย่างเคร่งครัด
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4.2 ควรมีการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ในการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รวมถึงการอบรมสร้างจิตสานึกที่ดีในการบริการประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และได้รับการอานวยความสะดวกในการบริการที่
ดีจากทางราชการ
4.3 รัฐบาลควรเร่งรัดการดาเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลที่จะทาการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (โครงการ One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการพิจารณาแนวเขตที่ดิน ให้มีความชัดเจน เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการตรวจพิสูจน์ที่ดนิ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) และการพิจารณาออกโฉนดที่ดนิ
4.4 รัฐบาลควรสนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ ตลอดจนถึงบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน
กรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) เพื่อ
เป็นการลดปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัตงิ านอันเนื่องมากปริมาณงานไม่สมดุลกับผู้ปฏิบัติ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึก ษาบทบัญ ญั ติของกฎหมาย หนั งสือ เวียน ระเบียบและคาสั่งของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องพบว่า
การออกโฉนดที่ดิน มีหลักเกณฑ์และวิธีการภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 โดยแบ่งรูปแบบ
การออกโฉนดที่ดินเป็น 3 วิธีการ คือ การออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 และ
58 ทวิ การออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดินสารวจเพื่อเปลี่ยนหนังสือรับรองการทาประโยชน์(น.ส. 3 ก.) เป็นโฉนดที่ดิน
ตามมาตรา 58 ตรี และการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา 59 และ 59 ทวิ โดยแต่
ละรูปแบบกฎหมายได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างกัน และในกรณีที่ปรากฏว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดนั้ น
ตัง้ อยู่ในตาบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พืน้ ที่ที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาที่ดินยังมิได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทาง
อากาศเพื่อการออกโฉนดที่ดิน หรือกรณีที่ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินมีอาณาเขตติดต่อ คาบเกี่ยว หรือ
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็น
เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออก
โฉนดที่ ดิ น โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่อ นไขตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัตเิ ฉพาะกรณีการออก
โฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 59 และ มาตรา 59 ทวิ เท่านั้น ไม่นาไปใช้ในกรณีการเดินสารวจออกโฉนด
ที่ ดิ น ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ โดยการด าเนิ น การดั ง กล่ า ว ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด จะเป็ น ผู้ ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน เพื่อให้ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิ นเพื่อออกโฉนดที่ ดิน ซึ่งถือเป็ นหน้าที่ ตาม
กฎหมายของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์และเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่
ในทางปฏิบัติแล้ว เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น มีขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่ซับซ้อน อันเนื่องมาจาก
ข้ อ เท็ จ จริง เรื่อ งสภาพพื้ น ที่ แ ละขอบเขตของที่ ดิ น สงวนหวงห้ ามที่ ไม่ ชัดเจน เกี่ ย วข้ อ งกั บหน่ วยงานของรั ฐหลาย
หน่วยงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมักเป็นไปด้วยความล่าช้า ขาดความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงาน สืบเนื่องจากการที่มรี ะเบียบ คาสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวนมาก และมีความแตกต่างในการปฏิบัตใิ นแต่
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ละหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายในการใช้กฎหมายที่ตา่ งกัน ความไม่เป็นเอกภาพของระเบียบและคาสั่ง
ของแต่ ล ะหน่ว ยงาน ทาให้ ไม่ส ามารถด าเนิ น การออกโฉนดที่ ดิ น ได้ โดยง่ าย เป็ น ผลให้ ราษฎรต้อ งประสบความ
เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากการไม่สามารถออกโฉนดที่ดนิ ได้หรือออกได้โดยล่าช้า
จากผลการศึกษาหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการ
ออกโฉนดที่ดินในกรณีที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยควรมีการกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ให้มีความชัดเจน มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการที่
แน่นอนโดยการพิจารณาสร้างหลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติร่วมกั น ในการไปตรวจพิสูจน์ที่ดินหรือการประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็น โดยความเห็นชอบของแต่ละหน่วยงาน มีการอบรมถ่ายทอดและทาความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง ให้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ต้องใช้ในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยถูกต้อง รวมถึงมีการอบรมสร้างจิตสานึกที่
ดีในการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกในการบริการที่ดีจากทางราชการ ยังผลให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน อีกทั้ง รัฐบาลควรเร่งรัดการดาเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลที่จะทาการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (โครงการ One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อันจะส่งผลดีต่อการ
ตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) และการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ ตลอดจนถึงบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการลดปัญหาความล่าช้า
ในการปฏิบัตงิ าน อันส่งผลถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การคุ้มครองสิทธิในที่ดินทากิน ซึ่งรัฐมีหน้าที่
จะต้องคุ้มครองแก่ประชาชน ให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา
Restorative justice and dispute resolution in Phayao province
สุวิทย์ ปัญญาวงศ์1*
Suwit Panyawong1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับ
ข้อพิพาทในชุมชน (2) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันตลอดจนกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเพื่อระงับ
ข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา (3) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา วิธีดาเนินการวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วยการวิจัยจากเอกสาร การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ที่
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนทราบว่ามีกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนใน
ระดับน้อยถึงปานกลาง มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับ
น้อย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทในชุมชนมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายอย่างเพียงพอในระดับน้อย
ถึงปานกลาง และเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่มีความเป็นกลางในระดับน้อยถึงปานกลาง มีขั้นตอนการปฏิบั ติที่
ไม่ชัดเจนและยุง่ ยาก บางส่วนเห็นว่าประชาชนสามารถใช้วิธีการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยารูปแบบอื่น
สะดวกกว่า แต่ส่วนใหญ่ยังเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัด
พะเยาสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้ดี ควรจะมีและดาเนินการต่อไป แต่ควรปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์, การระงับข้อพิพาท, ข้อพิพาทในชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้าน
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Abstract
This research is aiming (1) to study the theory that related with a restorative justice procedure and a
settlement of community’s conflict; (2) to analyze the current circumstance and the procedure that dealing with
local conflict in Payao’s community; (3) to suggest an amendment of restorative justice procedure for official
agencies that relating to manage the conflicts in Phayao’s community. A qualitative method is used in this
research that documents, questionnaries and direct deeply interview, those are involved in the research.
The result of this research shows that the people in Phayao’s community low to medium realize about
the existing of restorative justice procedure and the settlement of community’s conflicts. Moreover, the study
indicates that the people have low level of knowledge in the restorative justice procedure and a settlement of
community’s conflicts. In addition, the legal knowledge and the impartiality of official state’s agencies is
considered for low to medium level by people of Phayao’s opinion. Furthermore, the research founds that the
process which official state’s agencies has used is unclear and complicate. So, some part of the people believes
that there is another solution to support them better than the existing. However, the people considerably
believes that the restorative justice procedure and the settlement of community’s conflict can solve the
community’s problems well. Therefore, it should not be repealed but for a better solution to deal with the
problems the procedure and the settlement should be amended and improved.
Keywords: restorative justice, settlement of conflict, community’s conflict, committee for local community

บทนา
ข้อพิพาทและความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม [1] ซึ่งผลของความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นอาจกลายเป็นตัวบั่นทอนหรือฉุดรัง้ สังคมทาให้สังคมพัฒนาไปได้ไม่เต็มที่ นอกจากนั้นหากข้อพิพาทและความ
ขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรงตามมาภายหลังก็อาจเป็นได้ ดังนั้นโดยทั่วไป
เมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งในชุมชนโดยเฉพาะความขัดแย้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน มักได้รับ
การแก้ไขโดยคนในชุมชนด้วยกัน เอง เพื่อปกปักษ์รักษาชุมชนไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมา กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เป็นหนึ่งในแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวงการของ
กระบวนการยุตธิ รรมมีความพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การอานวยความยุตธิ รรมภายใต้แนวคิดและหลักการ
เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป็นการอานวย
ความยุติธรรมที่มีการคานึงถึงเหยื่อหรือผู้เสีย หาย และมีก ารดึ งชุม ชนเข้ามามีส่ วนรับรู้และร่วมกั นแก้ไขเยียวยา
ผู้เสียหาย หรือเหยื่อ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการฟื้นฟูความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระทา ที่ทาให้ทุก
ฝ่ายได้รับผลร้ายซึ่งรวมทั้งเสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมผู้กระทาผิด และชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการชดใช้ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น การแก้ไขฟื้นฟู และนาทุกฝ่ายกลับเข้าสูส่ ังคมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และสมานฉันท์ [2]
ในส่ วนของประเทศไทยนั บตั้งแต่มีก ารเปลี่ย นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เมื่อเกิ ด ปัญ หาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ขึ้นมา ประชาชนก็หันหน้าเข้าหาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามปกติ อันได้แก่ องค์กรตารวจ
องค์กรอัยการ องค์กรศาล และราชทัณฑ์ ส่งผลกระทบโดยตรงให้ชุมชนขาดความสานึกร่วมกันในการรับผิดชอบ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ และเมื่อทุกๆข้อพิพาทถูกส่งผ่านเพื่อไปรับการแก้ไขจากองค์กรต่างๆของรัฐแล้ว ทาให้ปริมาณ
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คดีของความขัดแย้งต่างๆ ที่รัฐต้องดาเนินการแก้ไขเกินกว่าความสามารถที่รัฐจะจัดการได้ ส่งผลให้การแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเมื่อคดีความต่างๆสิ้นสุดลงผลของการจัดการความขัดแย้งโดย
วิธีการทางศาลจะออกมาในแง่ของการแพ้หรือชนะในคดีไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่ต้องสูญเสีย หรือต้องชดใช้ผลประโยชน์
บางอย่างให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งกระบวนการทางศาลไม่มีกระบวนการในการดูแลความรู้สึกของคู่ความในคดี ส่งผลให้
คู่ความในคดีไม่สามารถกลับไปสู่สังคมหรือชุมชนอย่างปกติสุขอีกครั้งหนึ่งได้ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักจะมีค่าใช้จ่ายอย่างมากกว่าเรื่องราวจะยุติลงได้ [3] กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกจึงถือได้วา่ เป็นวิธี ที่เหมาะสม
ที่ น่าจะเป็ น ทางออกที่ ดี ที่สุ ด ซึ่ งรัฐไทยเองก็ ได้ ม องเห็ น ความส าคั ญ นี้ม านานแล้ ว จะเห็ น ได้ ชัด เจนจากข้อ ความ
ใน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 27 ที่กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อานวยความเป็น
ธรรม สร้ างความสมานฉั น ท์ แ ละความสามั ค คี ให้ เกิ ด ขึ้น ในหมู่บ้า น การประนีป ระนอมข้ อ พิ พ าทในชุม ชนระดั บ
หมูบ่ ้าน ได้มีการบัญญัตเิ ป็นข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย เมื่อพ.ศ. 2530 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ที่ทาการระงับข้อพิพาทที่ลูกบ้ านในหมู่บ้านของตนเกิดข้อขัดแย้งโต้เถียงกัน ซึ่งเมื่อ
ลูกบ้านคู่พิพาทสามารถตกลงยุติการพิพาทกันได้แล้ว ต่างฝ่ายต่างก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข มี
ความเรียบร้อยในชุมชน แล้วยังจะเป็นการสร้างความสมานฉันท์แก่สังคมโดยรวมต่อไป ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการปฏิบัตงิ านประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมูบ่ ้าน พ.ศ.2530 กาหนดให้คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
ทาการประนีประนอมข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ ทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญาที่เป็นความรับผิด
อันยอมความได้ และเมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาประนีประนอมข้อพิพาท การจะ
บังคับให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นรับผิดตามสัญญาฯ คู่พิพาทอีกฝ่ายก็จะต้องนาสัญญาประนีประนอมข้อพิพาทนี้ไปฟ้องร้อง
ต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคาพิพากษาตามสัญญาฯ ต่อไป
การจัดการความขัดแย้งในรูปแบบนี้เป็นวิธีการใช้วถิ ีชีวติ ดั้งเดิมอันมีความหลากหลายของแต่ละชุมชนนามา
เชื่อ มโยงกลไกตามกฎหมาย ผลที่ ได้ ย่อ มสร้างสั งคมแห่ งความเป็ น ธรรม สร้างสั ม พั น ธภาพที่ ดี ระหว่างคู่ พิพ าท
ตลอดจนประชาชนผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติข้อพิพาท แต่แม้ว่ากระบวนการจัดการความขัดแย้งดังกล่าว
จะน ามาซึ่ ง ประโยชน์ ห ลายประการ แต่ ส ภาพการและบริ บ ทปั จ จุ บั น ที่ บ ทบาทของผู้ ใ หญ่ บ้ า น หรื อ แม้ แ ต่
คณะกรรมการหมูบ่ ้านถูกมองว่าไม่มคี วามสาคัญและเริ่มลดบทบาทและความสาคัญของตนลง ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
กระบวนการจัดการความขัดแย้งหรือระงับข้อพิพาทในชุมชนตามบทบาทและหน้าที่
ในส่วนของการนาเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาก็
ไม่ได้ต่างจากสภาพการณ์ของชุมชนในจังหวัดอื่นของประเทศไทยที่ให้บทบาทแก่ผู้ใหญ่บ้าน หรือแม้แต่คณะกรรมการ
หมูบ่ ้านในการยุตหิ รือระงับข้อพิพาทในชุมชน โดยมุง่ หวังผลเพื่อให้การระงับข้อพิพาทสามารถยุติกันได้ในชุมชนและมี
ผลตามกฎหมายโดยมิตอ้ งนาประเด็นข้อพิพาทไปว่ากล่าวฟ้องร้องต่อศาลกันอีกต่อไป การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน
ตลอดจนกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเพื่อระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาว่ามีการดาเนินการ
หรือไม่อย่างไร นอกจากนั้นการนาเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัด
พะเยาของผู้ใหญ่บ้าน หรือแม้แต่คณะกรรมการหมู่บ้านประสบอุปสรรคหรือเกิดสภาพปัญหาในการดาเนินการมาก
น้อยแค่ไหน เพียงใด เพื่อจะได้นาเอาข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การศึกษาเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กับการระงับข้อพิพ าทของชุมชนในจังหวัดพะเยา มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อ
พิพาทในชุมชน (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันตลอดจนกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเพื่อระงับ
ข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา (3) เพี่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
บทบาทในการน าเอากระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าใช้ ร ะงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยผู้ ใ หญ่ บ้ า น และ
คณะกรรมการหมู่บ้านยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและยังไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน
ของจั ง หวั ด พะเยาได้ อ ย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ งต้ อ งมีก ารปรั บปรุ งกฎหมาย กระบวนการ และขั้ น ตอนให้ มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึน้

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวิธีการศึกษา 3 วิธี คือ (1)ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
โดยผู้วจิ ัยจะศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ งค้ นคว้าผ่ านเครือ ข่า ยอิน เทอร์เน็ ต เพื่อศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกั บกระบวนการยุ ติธรรมเชิง
สมานฉั น ท์ ที่ น ามาใช้ ร ะงั บ ข้ อ พิ พ าทของชุ ม ชน (2)ศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ แ บบสอบถาม ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนาเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
การระงับข้อพิพาทของชุมชนในพื้นที่อาเภอเมืองพะเยา(อาเภอขนาดใหญ่) อาเภอจุน(อาเภอขนาดกลาง) และอาเภอภู
กามยาว(อาเภอขนาดเล็ก) (3)ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
ตลอดจนประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนาเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการระงับข้อพิพาทของ
ชุมชนในพื้นที่อาเภอเมืองพะเยา (อาเภอขนาดใหญ่) อาเภอจุน (อาเภอขนาดกลาง) และอาเภอภูกามยาว (อาเภอ
ขนาดเล็ก)

ผลการศึกษา
จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยขอแยกกาหนดเป็นประเด็นปัญหาจากผล
การศึกษากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทชุมชนในจังหวัดพะเยาได้ดังนี้
1.ประเด็นปัญหาเรื่องประชาชนในชุมชนของจังหวัดพะเยาทราบว่ามีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อ
ใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน
1.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน
อ าเภอเมื อ งพะเยา เห็ น ด้ ว ยในระดั บ ปานกลางว่ า ประชาชนในพื้ น ที่ ป ระชาชนทราบว่า มี ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชน ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนในอาเภอเมืองพะเยา เห็น
ด้วยในระดับน้อย ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ าหากมีข้อพิพาทเล็กๆน้อยในหมู่บ้าน เฉพาะผู้ใหญ่ บ้านเท่านั้นที่มีหน้าที่ช่วย
ระงับข้อพิพาทในหมู่บ้าน ดังนั้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ไม่ทราบว่าชุมชนของตนมีกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉั นท์ เพื่อใช้ระงับข้อพิพ าทในชุม ชน ประชาชนจึงมั กนิย มใช้กระบวนการระงับข้อพิพ าทตามระบบปกติและ
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ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรณีร้ายแรงจริงๆ หากเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จะไม่มกี ารดาเนินการระงับข้อพิพาท ทาให้ขอ้ พิพาทนัน้ ๆ
ไม่ได้รับการเยียวยา ส่งผลให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันระหว่างคู่พพิ าทและอาจขยายความในชุมชน ส่งผลโดยรวม
ให้ชุมชนขาดความสามัคคีและความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนได้
1.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน
อาเภอจุน เห็นด้วยในระดับปานกลางว่าประชาชนในพื้นที่ประชาชนทราบว่ามีกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และ
การระงับข้อพิพาทในชุมชน ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนในอาเภอจุน เห็นด้วยในระดับปานกลาง ส่วน
ใหญ่จะเข้าใจว่าหากมีข้อพิพาทเล็กๆน้อยในหมู่บ้าน เฉพาะผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่มีหน้าที่ช่วยระงับข้อพิพาทในหมู่บ้าน
ดังนั้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่ทราบว่าชุมชนของตนมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อ
พิพาทในชุมชน ประชาชนจึงมักนิยมใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทตามระบบปกติ
1.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน
อ าเภอภู ก ามยาวเห็ น ด้ ว ยในระดั บ ปานกลางว่าประชาชนในพื้ น ที่ ป ระชาชนทราบว่า มี ก ระบวนการยุ ติ ธรรมเชิ ง
สมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชน ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนในอาเภอภูกามยาว เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าหากมีข้อพิพาทเล็กๆน้อยในหมูบ่ ้าน เฉพาะผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่มีหน้าที่ชว่ ยระงับ
ข้ อ พิ พ าทในหมู่ บ้ า น ดั ง นั้ น เมื่ อ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ในพื้ น ที่ ไ ม่ ท ราบว่ า ชุม ชนของตนมี ก ระบวนการยุ ติ ธรรมเชิ ง
สมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน ประชาชนจึงมักนิยมใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทตามระบบปกติและส่วน
ใหญ่ต้องเป็นกรณีร้ายแรงจริง ๆ หากเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จะไม่มีการดาเนินการระงับข้อพิพาท ทาให้ข้อพิพาทนั้นๆ
ไม่ได้รับการเยียวยา ส่งผลให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันระหว่างคู่พพิ าทและอาจขยายความในชุมชน ส่งผลโดยรวม
ให้ชุมชนขาดความสามัคคีและความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนได้
2. ประเด็นปัญหาเรื่ององค์ความรู้ของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาท
ในชุมชน
2.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน
อาเภอเมืองพะเยา เห็นว่านอกจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนจะทราบว่ามีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้
ระงับข้อ พิพ าทในชุมชนในระดับน้อยถึ งปานกลางแล้ว ประชาชน ผู้ใหญ่ บ้านและกรรมการประจาหมู่บ้านเห็ นว่า
ประชาชนที่ ท ราบก็ จ ะทราบเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น ว่ า ชุ ม ชนของตนมี ก ระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทแต่ จ ากข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามกลับพบว่าประชาชนทราบและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อ
พิพาทในชุมชนอยู่ในระดับน้อย เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไ ม่มีความรู้หรือมีมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้ธรรมเนียมปฏิบัติเก่า ๆ คือ บางส่วน
ก็จะนาประเด็นข้อพิพาทนั้นให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยระงับให้และบางส่วนก็หวังพึงกระบวนการระงับข้อพิพาทตามระบบปกติ
คือไปแจ้งความร้องทุกข์ตอ่ เจ้าพนักงานตารวจให้ช่วยดาเนินการให้ตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
2.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน
อาเภอจุน เห็นว่าประชาชนที่มคี วามรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนก็จะ
มีความรู้เบื้องต้นเท่ านั้น ว่าชุมชนของตนมีกระบวนการระงับข้อพิพ าทแต่จากข้อมูล จากแบบสอบถามกลับพบว่า
ประชาชนทราบและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชน อยู่ในระดับ
น้อย เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือมีมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อ
พิพาทในชุมชนในระดับน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้ธรรมเนียมปฏิบัตเิ ก่า ๆ คือ บางส่วนก็จะนาประเด็นข้อพิพาทนั้น
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ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยระงับให้และบางส่วนก็หวังพึงกระบวนการระงับข้อพิพาทตามระบบปกติคือไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
เจ้าพนักงานตารวจให้ช่วยดาเนินการให้ตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
2.3 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ เชิงลึก ของผู้ ใหญ่ บ้าน กรรมการประจาหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอภูกามยาว เห็นว่าประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อ
พิ พ าทในชุ ม ชนก็ จ ะมี ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น ว่ า ชุ ม ชนของตนมี ก ระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทแต่ จ ากข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามกลับพบว่าประชาชนทราบและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อ
พิพาทในชุมชน อยู่ในระดับน้อย เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้ธรรมเนียมปฏิบัติเก่า ๆ คือ บางส่วน
ก็จะนาประเด็นข้อพิพาทนั้นให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยระงับให้และบางส่วนก็หวังพึงกระบวนการระงับข้อพิพาทตามระบบปกติ
คือไปแจ้งความร้องทุกข์ตอ่ เจ้าพนักงานตารวจให้ช่วยดาเนินการให้ตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
3. ประเด็นปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน
3.1 ข้อ มู ล จากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก ของผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการประจ าหมู่ บ้านและ
ประชาชนในอ าเภอเมื อ งพะเยา ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ งว่า กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิง สมานฉั น ท์ ในชุม ชนโดยเฉพาะ
ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจาหมู่บ้าน ขาดความน่าเชื่อถือว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะได้ระดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน้อย อาจเนื่องเพราะผู้ที่ทาหน้าที่ ในการระงับข้อพิพาทเป็นสมาชิกในหมู่บ้านและมีเครือญาติ
ในหมูบ่ ้านส่งผลให้ผู้ที่นาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการขาดความเชื่อถือในเรื่องความไม่เป็นกลางของผู้ทาหน้าที่ระงับข้อ
พิพาทหากผู้ทาหน้าที่มคี วามสัมพันธ์ทางเครือญาติกับคู่พิพาทอีกฝ่าย นอกจากนั้นประชาชนยังเห็นว่า ผู้ที่ทาหน้าที่ใน
การระงับข้อพิพาทอาจไม่มอี งค์ความรู้ในการระงับข้อพิพาทจนนามาซึ่งความไม่นา่ เชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยา
3.2 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ เชิงลึก ของผู้ ใหญ่ บ้าน กรรมการประจาหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอจุนปรากฏข้อเท็จจริงว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและ
กรรมการประจาหมู่บ้าน ขาดความน่าเชื่อถือว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะได้ระดับความน่าเชื่อถือใน
ระดับน้อย อาจเนื่องเพราะผู้ที่ทาหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทเป็นสมาชิกในหมู่บ้านและมีเครือญาติในหมูบ่ ้านส่งผลให้
ผู้ที่นาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการขาดความเชื่อถือในเรื่องความไม่เป็นกลางของผู้ทาหน้าที่ระงับข้อพิพ าทหากผู้ทา
หน้าที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับคู่พิพาทอีกฝ่าย ส่วนข้อมูลในแบบสอบถามของประชาชนในอาเภอจุน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ประชาชนยังเห็นว่าผู้ที่ทาหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทอาจไม่มีองค์ความรู้ในการระงับข้อพิพาทจน
นามาซึ่งความไม่นา่ เชื่อถือต่อกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยา
3.3 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ เชิงลึ กของผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอภูกามยาว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน
และกรรมการประจาหมู่บ้าน ขาดความน่าเชื่อถือว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะได้ระดับความน่าเชื่อถือ
ในระดับน้อย อาจเนื่องเพราะผู้ที่ทาหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทเป็นสมาชิกในหมู่บ้านและมีเครือญาติในหมู่บ้านส่งผล
ให้ผู้ที่นาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการขาดความเชื่อถือในเรื่องความไม่เป็นกลางของผู้ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทหากผู้ทา
หน้าที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับคู่พิพาทอีกฝ่าย นอกจากนั้นประชาชนยังเห็นว่าผู้ที่ทาหน้าที่ในการระงับข้อ
พิพาทอาจไม่มีองค์ความรู้ในการระงับข้อพิพาทจนนามาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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เพื่ อ ใช้ระงับข้ อ พิ พ าทในชุม ชนอาจเป็ น อี ก สาเหตุ ห นึ่ง ที่ ก ระทบต่อ ความน่า เชื่อ ถื อ ของกระบวนการยุ ติ ธรรมเชิง
สมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยา
4. ประเด็นปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทในชุมชนในด้านองค์ความรู้ด้านกฎหมายใน
การใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน
4.1 ข้อ มู ล จากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ เชิงลึก ของผู้ ใหญ่ บ้าน กรรมการประจาหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอเมืองพะเยาในประเด็นว่าเจ้าหน้า ที่ของรัฐที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทในชุมชนมีองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายอย่างเพียงพอในการใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อมูลในแบบสอบถามและการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากประชาชนในอ าเภอเมื อ งพะเยา ในประเด็ น ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและ
คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าตนยังขาดองค์ความรู้ทั้งในเรื่องตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาท
ตลอดจนไม่เข้าใจหรือไม่รู้ถึงวิธีการระงับข้อพิพาทที่ต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านของการประนีประนอม ผู้ใหญ่บ้านและ
กรรมการประจาหมู่บ้านบางส่วนยังเห็นว่าเรื่องการระงับข้อพิพาทเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเท่านัน้ จึงทาให้ผู้ใหญ่บ้าน
และกรรมการประจาหมู่บ้านไม่กล้าใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนมาระงับข้อ
พิพ าททั้ งๆที่ ต นมีอ านาจตามกฎหมาย เมื่อ พิจ ารณาจากคุ ณ สมบั ติข องคณะกรรมการหมู่บ้า นแล้ วจะเห็ น ได้ ว่า
คุณสมบัตดิ ังกล่าวเป็นคุณสมบัตทิ ี่มาจากการเลือกตัง้ เป็นแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยที่ให้ราษฎรภายในชุมชน
ของตนเองเลือกบุคคลที่จะเข้ามาบริหารจัดการหมูบ่ ้าน ซึ่งแตกต่างจากคุณสมบัติของผู้ประนีประนอมข้อพิพาทที่ต้อง
เป็นนักกฎหมายหรือมีประสบการณ์ในการประนีประนอมข้อพิพาทมาก่อน นอกจากนี้ผู้ใหญ่บา้ นและกรรมการประจา
หมูบ่ ้านบางส่วนจะแนะนาให้ชาวบ้านในพื้นที่ไปใช้กระบวนการยุติธรรมตามระบบปกติเพื่อเลี่ยงปัญหาดังกล่าวด้วย
4.2 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก ของผู้ ใหญ่ บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอจุนในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทในชุมชนมีองค์ความรู้ดา้ นกฎหมายอย่าง
เพียงพอในการใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อมูลในแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ประชาชนในอาเภอจุนในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนีผ้ ู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าตนยัง
ขาดองค์ความรู้ทั้งในเรื่องตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาท ตลอดจนไม่เข้าใจหรือไม่รู้ถึง
วิธีการระงับข้อพิพาทที่ต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านของการประนีประนอม
4.3 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ เชิงลึก ของผู้ ใหญ่ บ้าน กรรมการประจาหมู่ บ้านและ
ประชาชนในอ าเภอภูก ามยาวในประเด็ นว่าเจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ที่ทาหน้าที่ ระงับข้อพิพ าทในชุม ชนมีอ งค์ ความรู้ด้ าน
กฎหมายอย่างเพียงพอในการใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อมูลในแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนในอาเภอภูกามยาว ในประเด็นดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้อย ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
หมู่บ้านเห็นว่าตนยังขาดองค์ความรู้ทั้งในเรื่องตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาท ตลอดจนไม่
เข้าใจหรือไม่รู้ถึงวิธีการระงับข้อพิพาทที่ต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านของการประนีประนอม ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการ
ประจาหมู่บ้านบางส่วนยังเห็นว่าเรื่องการระงับข้อพิพาทเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ บ้านเท่านั้น จึงทาให้ผู้ใหญ่ บ้านและ
กรรมการประจาหมูบ่ ้านไม่กล้าใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนมาระงับข้อพิพาท
ทั้งๆที่ตนมีอานาจตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากคุณสมบั ติของ คณะกรรมการหมู่บ้านแล้วจะเห็นได้ว่า คุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็นคุณสมบัตทิ ี่มาจากการเลือกตั้ง เป็นแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยที่ให้ราษฎรภายในชุมชนของตนเอง
เลือกบุคคลที่จะเข้ามาบริหารจัดการหมู่บ้าน ซึ่งแตกต่างจากคุณสมบัติของผู้ประนีประนอมข้อพิพาทที่ต้องเป็นนัก
กฎหมายหรือมีประสบการณ์ ในการประนีประนอมข้อพิพ าทมาก่อน นอกจากนี้ผู้ใหญ่ บ้านและกรรมการประจา
หมูบ่ ้านบางส่วนจะแนะนาให้ชาวบ้านในพื้นที่ไปใช้กระบวนการยุติธรรมตามระบบปกติเพื่อเลี่ยงปัญหาดังกล่าวด้วย

Proceedings
2191

5. ประเด็นปัญหาเรื่องขั้นตอนหรือแนวปฏิบัตใิ นการระงับข้อพิพาทในชุมชน
5.1 ข้อ มู ล จากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก ของผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอเมืองพะเยาเห็นว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่ยุ่งยาก
นั้น ไม่จ ริง ส่ วนใหญ่ เห็ น ว่ามีขั้น ตอนที่ ยุ่งยากโดยผลประเมิน อยู่ในระดั บน้ อ ย ในส่ วนของแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนในอาเภอเมืองพะเยาผลประเมินก็อยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องเพราะในส่วนของขั้นตอน
การระงับข้อพิพ าทจะเป็นไปตามข้อบั งคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อ พิพ าทของ
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน พ.ศ.2530 เป็นตัวบทที่กาหนดกระบวนการและขั้นตอนและแนวปฏิบัตใิ นการระงับข้อพิพาทไว้
คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งเมื่อนามาใช้ในการปฏิบัติการจริงก็ยังประสบปัญหาในเรื่องความชัดเจนในการปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังกล่าวอยู่มาก
5.2 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ เชิงลึก ของผู้ ใหญ่ บ้าน กรรมการประจาหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอจุน เห็นว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่ยงุ่ ยากนั้นไม่จริง
ส่วนใหญ่เห็นว่ามีขั้นตอนที่ยงุ่ ยากโดยผลประเมินอยู่ในระดับ น้อย ในส่วนของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากประชาชนในอาเภอจุน ผลประเมินก็อยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องเพราะ ในส่วนของขั้นตอนการระงับข้อพิพาทจะ
เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัตงิ านประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.
2530 เป็ น ตัวบทที่ กาหนดกระบวนการและขั้น ตอนและแนวปฏิบัติในการระงับข้อ พิพ าทไว้ค ร่าวๆเท่ านั้น ซึ่งเมื่อ
นามาใช้ในการปฏิบัตกิ ารจริงก็ยังประสบปัญหาในเรื่องความชัดเจนในการปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนดังกล่าวอยู่มาก
5.3 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ เชิงลึ กของผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอภูกามยาวเห็นว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่ยงุ่ ยากนั้น
ไม่จริง ส่วนใหญ่เห็นว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากโดยผลประเมินอยู่ในระดับน้อย ในส่วนของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากประชาชนในอาเภอภูกามยาวผลประเมินก็อยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องเพราะ ในส่วนของขั้นตอนการระงับข้อ
พิพาทจะเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน พ.ศ.2530 เป็นตัวบทที่กาหนดกระบวนการและขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทไว้คร่าวๆเท่านั้น
ซึ่งเมื่อนามาใช้ในการปฏิบัตกิ ารจริงก็ยังประสบปัญหาในเรื่องความชัดเจนในการปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนดังกล่าวอยูม่ าก
6. ประเด็น ปัญ หาเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพ าทในชุม ชนกับการก่อให้เกิดผลในการบังคั บได้จริงตาม
กฎหมาย
6.1 ข้อ มู ล จากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก ของผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอเมืองพะเยา เห็ นว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนก่อ ให้เกิ ดผลในการบังคับได้จริงตาม
กฎหมาย ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ทาให้ทราบว่าปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่งของการนาเอากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนก็คือหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่นาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทแล้ว จนท้ายที่สุดได้มีการกาหนดเงื่อนไขให้คู่พิพาทต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่าย
พอใจแต่สุดท้ายคู่พิพาทกลับไม่ดาเนินการตามที่เคยให้สัญญาไว้ ทาให้คู่พิพาทต้องนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมปกติ จนในที่สุดประชาชนก็เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลในการบั งคับได้จริงตามกฎหมาย
ประชาชนจึงเลือกที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่จะเห็นกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะมากกว่า
6.2 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ เชิงลึก ของผู้ ใหญ่ บ้าน กรรมการประจาหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอจุน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจาหมู่บ้านในอาเภอจุน เห็นว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทใน
ชุมชนก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย ผลประเมินอยู่ในระดับน้อยและปานกลาง ทาให้ทราบว่าปัญหา
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สาคัญอีกประการหนึ่งของการนาเอากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนก็คือหลังจากที่
ประชาชนในพื้นที่นาข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนการระงับข้อพิพาทแล้ว จนท้ายที่สุดได้มีการกาหนดเงื่อนไขให้คพู่ พิ าทต้อง
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจแต่สุดท้ายคู่พิพาทกลับไม่ดาเนินการตามที่เคยให้สัญญาไว้ ทาให้
คู่ พิ พ าทต้อ งน าข้ อ พิ พ าทเข้ าสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธรรมปกติ จนในที่ สุ ด ประชาชนก็ เห็ น ว่า กระบวนการดั งกล่ าวไม่
ก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย ประชาชนจึงเลือกที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่จะเห็น
กระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะมากกว่า
6.3 ข้อ มู ลจากแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ เชิงลึ กของผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชนในอาเภอภูกามยาว ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจาหมู่บ้านในอาเภอภูกามยาว เห็นว่า กระบวนการระงับ
ข้อพิพาทในชุมชนก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย ผลประเมินอยู่ในระดับน้อยและปานกลางเหมือนกัน
ทาให้ทราบว่าปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่งของการนาเอากระบวนการยุติธ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทใน
ชุมชนก็คือหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่นาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทแล้ว จนท้ายที่สุดได้มกี ารกาหนด
เงื่อนไขให้คพู่ พิ าทต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจแต่สุดท้ายคู่พพิ าทกลับไม่ดาเนินการตามที่เคย
ให้สัญญาไว้ ทาให้คู่พิพาทต้องนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ จนในที่สุดประชาชนก็เห็นว่ากระบวนการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย ประชาชนจึงเลือกที่จะใช้กระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักที่
จะเห็นกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะมากกว่า
7. ปัญหาเกี่ยวกับอายุความไม่สะดุดหยุดลง
ปั ญ หาดั ง กล่ า วเกิ ด จากประเด็ น ข้ อ สั ง เกตเพิ่ มเติ ม ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม เนื่ อ งจากข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัตงิ านประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 ไม่ได้บัญญัติ
ให้การที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่นาข้อพิพาทเข้าสู่การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน มีผลทาให้อายุ
ความสะดุดหยุดลง เมื่ออายุความไม่ได้สะดุดหยุดลง ระยะเวลาตามอายุความก็ดาเนินเดินไปตามปกติทาให้ระยะเวลา
ที่ผู้เสียหายหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเรียกร้องสั้นลง เมื่ออายุความไม่สะดุดหยุดลงผลกระทบโดยตรงคือใน
กรณีที่บางข้อพิพาทที่ใกล้จะหมดอายุความก็จะทาให้คณะกรรมการหมู่บ้านเร่งรีบในการจัดการประนีประนอมข้อ
พิพาทให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ขาดอายุความ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านก็ตอ้ งละเลยหลักการพื้นฐานในการระงับ
ข้อพิพาทโดยกระบวนการเชิงสมานฉันท์ที่ต้องมี ระยะเวลาอย่างพอเพียงให้คู่กรณี ได้คิด ตกลงใจ และในส่วนของ
ผู้เสียหายหรือ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นกังวลว่าตนเองอาจสูญเสียสิทธิในการดาเนินคดีแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งใน
กระบวนการปกติ ด้วยอีกประการหนึ่ง

สรุปผลและอธิปรายผล
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นวิธี การใช้วถิ ีชีวิตดั้งเดิมอันมีความหลากหลายของแต่ละชุมชนนามา
เชื่อ มโยงกลไกตามกฎหมาย ผลที่ ได้ ย่อ มสร้างสั งคมแห่ งความเป็ น ธรรม สร้างสั ม พั น ธภาพที่ ดี ระหว่างคู่ พิพ าท
ตลอดจนประชาชนผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติข้อพิพาท แต่แม้ว่ากระบวนการจัดการความขัดแย้งดังกล่าว
จะน ามาซึ่ ง ประโยชน์ ห ลายประการ แต่ ส ภาพการและบริ บ ทปั จ จุ บั น ที่ บ ทบาทของผู้ ใ หญ่ บ้ า น หรื อ แม้ แ ต่
คณะกรรมการหมูบ่ ้านถูกมองว่าไม่มคี วามสาคัญและเริ่มลดบทบาทและความสาคัญของตนลง ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
กระบวนการจัดการความขัดแย้งหรือระงับข้อพิพาทในชุมชนตามบทบาทและหน้าที่
จากข้อมูลการศึกษาเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพ าทใน
ชุมชนของจังหวัดพะเยา มีข้อมูลว่าประชาชนในชุมชนของจังหวัดพะเยาทราบว่ามีกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
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และการระงับข้อพิพาทในชุมชน ในระดับน้อยถึงปานกลาง มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และ
การระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับน้อย ความน่าเชื่อถือกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทใน
ชุมชนของจังหวัดพะเยา ในระดับน้อย ประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทในชุมชนมีองค์ความรู้
ด้านกฎหมายอย่างเพียงพอในการใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับปานกลาง และเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่
ระงับข้อพิพาทในชุมชนมีความเป็นกลางในการระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับน้อยถึงปานกลาง ส่วนใหญ่ เห็นว่า
กระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนและยุ่งยาก กระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชน
ก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมายในระดับน้อยถึงปานกลาง บางส่วนเห็นว่าประชาชนสามารถใช้วิธีการ
ระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยารูปแบบอื่นสะดวกกว่า เช่น ตารวจ อัยการ ศาล ศูนย์ดารงธรรม เป็นต้น
ส่วนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยาสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้
อย่า งแท้ จ ริ งนั้น โดยส่ วนมากยั งเห็ น ด้ วยในระดั บ มาก นอกจากนั้ น ส่ วนใหญ่ ยั งเห็ น ว่า กระบวนการยุ ติ ธรรมเชิง
สมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนควรจะมีและดาเนินการต่อไป และควรเพิ่มอานาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ขอบเขตข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนมากขึน้
แนวคิดว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives Justice System) ยังคงเป็นกระบวนการในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายหรือแก้ไขปัญ หาความขัดแย้งแก่บุคคล โดยใช้รูปแบบ
วิธีการที่แตกต่างจากระบบยุติธรรมกระแสหลักเป็นแนวคิดและมาตรการในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ที่เปิด
โอกาสให้หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชน ชุมชน ฯลฯ มีบทบาทและส่วนร่วมกาหนดแนวทางหลักเกณฑ์ กลไก
วิธีการและร่วมปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมอาชญากรรม จัดระเบียบชุมชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาเด็ก
เยาวชนกระทาผิด และการกระทาผิดกฎหมายระดับที่ไม่ซับซ้อนรุนแรง เยียวยาเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม และ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา ผิดในชุมชน โดยดาเนินการร่วมกับกระบวนการยุตธิ รรมหลักหรือส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการ
ของกระบวนการยุติธรรมหลักเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์สุดท้ายร่วมกันคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และความสงบสุขสมานฉันท์ของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสาคัญ [4] กระบวนการดังกล่าวมีส่วน
สาคัญ ในการช่วยแก้ไขปัญ หาเรื่องต้นทุนทั้ งในแง่ค่าใช้จ่าย และเวลาในการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักที่ต้องฟ้องร้องต่อศาล นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการให้ความสาคัญต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ด้วยการเปลี่ยนจาก
การเผชิญหน้ามาเป็นการพูดคุยหารือ รวมถึงมุ่งฟื้นฟูตัวบุคคลทั้งฝ่ายผู้กระทาและผู้เสียหาย จากผลการดาเนินการ
วิจัยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนยังเห็นความสาคัญของกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก และเห็น
ควรให้มีกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ประเด็นปัญหาที่ได้ศึกษาผู้วจิ ัยขอแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
สามารถใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ดังนี้
1. ประเด็นปัญหาเรื่องประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบว่าในชุมชนของตนมีกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพื่อ
ใช้ระงับข้อพิพาทโดยคณะกรรมการหมูบ่ ้าน ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอาเภอ หรือผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็น
ตัวจักรสาคัญในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของตนให้
ประชาชนทราบว่าในชุม ชนของตนมีขั้นตอนและกระบวนการในการระงับข้อ พิพ าทในชุม ชน อาจทาในรูปของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่น คู่มอื แผ่นพับ โปสเตอร์ เสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต หรืออาจให้มีการลงพื้นที่จริงเพื่อให้
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ข้อมูลดังกล่าวโดยตรงแก่ประชาชนทุกครัวเรือน และเมื่อประชาชนรู้และเข้าใจและทราบว่ามีองค์กรและขั้นตอนใน
การระงับข้อพิพาทที่อยูใ่ กล้ตัว ประชาชนก็จะนาข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนการฯมากยิ่งขึ้น
2. ประเด็นปัญหาเรื่องประชาชนในพื้นที่ไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้
ระงับข้อพิพาทโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอาเภอ หรือผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็น
ตัวจักรสาคัญในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หรือให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของตน
ให้ประชาชนทราบว่าในชุมชนของตนมีระบบในการระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทอะไรบ้างที่ประชาชนสามารถใช้ขั้นตอน
และกระบวนการในการระงับข้อพิพาทในชุมชน โดยอาจทาในรูปของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่น แผ่นพั บ โปสเตอร์
คู่มือ เสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต หรืออาจให้มีการลงพื้นที่จริงหรือจัดการอบรมให้ความรู้เป็นประจาเพื่อให้
ข้อมูลดังกล่าวโดยตรงแก่ประชาชนทุกครัวเรือนและเมื่อประชาชนได้มอี งค์ความรู้ เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้วธิ ีการ
ระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และทราบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีองค์กรและ
ขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทที่เป็นอย่างไรและอยู่ใกล้ตัว ประชาชนก็จะนาข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนการฯมากยิ่งขึ้น
3. ประเด็นปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิ พาทในชุมชน
ประเด็นดังกล่าวประชาชนในพื้นที่มองว่า ทั้งในส่วนของผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจาหมูบ่ ้านทั้งหมดล้วนเป็นคนใน
พื้นที่และบางส่วนก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นคู่พิพาทอีกฝ่ายจึงมองว่าหากนาข้อ
พิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนก็อาจจะนามาซึ่งความไม่เป็น
กลางของผู้ที่ทาหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวจนอาจนามาซึ่งความไม่เป็นธรรมใน
การระงับข้อพิพาทดังกล่าว ในประเด็นนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาคือ ให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 หรือข้อบังคับกระทรวงฯที่
เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทในชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกาหนดเพิ่มเติมประเภทและจานวนของคณะ
กรรมการฯโดยให้มีกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย โดยอาจกาหนดให้เป็น
บุคคลที่จบชั้นปริญญาตรีทางด้านกฎหมายหรือบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตว่าความหรือทนายความที่ขึ้นบัญชีทนายขอ
แรงไว้ที่ศาลมาร่วมเป็นกรรมการเนื่องเพราะบุคคลเหล่านี้จะมีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่สามารถให้ความเห็ น
หรือข้อเสนอแนะที่ถูกต้องแก่กรรมการและผู้ที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจต้องมีการกาหนด
ค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมในการมาประชุมของคณะกรรมการฯเพื่ออานวยความสะดวกแก่กรรมการที่ทาหน้าที่
ดังกล่าว และในกรณี ที่ปรากฏเหตุแห่งความไม่เป็นกลางทั้งจากสภาพภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นกรณี ผู้ที่ทา
หน้าที่ระงับข้อพิพาทจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวในลักษณะเครือญาติหรือเป็นกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการคนใดมี
เหตุจากสภาพภายในที่สง่ ผลร้ายแรงต่อความเป็นกลางในการระงับข้อพิพาท จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดาเนินการ
เพื่อแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวโดยกรณีน้ีผู้วิจัยเห็นว่าควรนาหลักการของพระราชบัญญั ติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539 มาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพื่อให้ผู้ที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาททาหน้าที่โดยปราศจากข้อครหาใน
การทาหน้าที่
นอกจากนั้นผู้วิจัยเห็นควรเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทไม่ต้องรับผิดทางแพ่งในการกระทา
ตามหน้าที่ หรืออาจกาหนดให้นาหลักเกณฑ์ในเรื่องของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 มาใช้กับผู้ประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าว แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาท ผู้ใด เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด สาหรับหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบเพื่อการกระทาการอย่างใดในหน้าที่
ต้องระวางโทษ ทั้งจาและปรับ
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4. ประเด็นปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทในชุมชนในด้านองค์ความรู้ดา้ นกฎหมายในการ
ใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ปรากฏชัดว่าผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมูบ่ ้าน
ขาดองค์ความรู้ในด้านกฎหมายที่จะให้ข้อแนะนาแก่ประชาชนที่นาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการฯ ส่งผลให้ประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นที่จะเอาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ กรณีดังกล่าวผู้วิจัยขอเสนอแนวทางแก้ไขคือ กรณีเร่งด่วนส่วนกลาง
โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยจาเป็นจะต้องจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทให้กับ
ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจาหมู่บ้าน โดยเฉพาะหลักจิตวิทยาในการระงับข้อพิพาทและรวมตลอดถึงบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตเบื้องต้น นอกจากนั้นผู้วจิ ัยเห็นว่าควรให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 หรือประกาศกระทรวงฯที่เกี่ยวข้องกับการระงับ
ข้อพิ พาทในชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้ าน เพื่อก าหนดเพิ่ มเติ มประเภทและจานวนของคณะกรรมการฯโดยให้ มี
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย โดยอาจกาหนดให้เป็นบุคคลที่จบปริญญานิติ
ศาสตรบัณฑิตหรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตว่าความหรือทนายความที่ขึ้นบัญชีทนายขอแรงไว้ที่ศาลมาร่วมเป็นกรรมการเนื่อง
เพราะบุคคลเหล่านี้จะมีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่สามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ถูกต้องแก่กรรมการและผู้
ที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจต้องมีการกาหนดค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมในการมาประชุมของ
คณะกรรมการฯเพื่ออานวยความสะดวกแก่กรรมการที่ทาหน้าที่ดังกล่าว
โดยในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอาจปรับปรุงในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้านเดิม
ตาม มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 (ฉบับที่ 11) โดยปรับแก้ดังนี้ “ในหมู่บ้านหนึ่งให้
มีคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่ บ้านเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใ หญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาในหมู่บ้านผู้นาหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตาแหน่ง และ
กรรมการหมูบ่ ้านผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่นอ้ ยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสิบคน ทัง้ นี้นายอาเภออาจแต่งตั้งกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลที่จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตรบัณฑิตหรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตว่าความหรือทนายความหรือ
ทนายความที่ข้นึ บัญชีทนายขอแรงไว้ที่ศาลอย่างน้อยหนึ่งคนประกอบเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้”
5.ประเด็นปัญหาเรื่องขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการการระงับข้อพิพาทในชุม ชนที่ยังขาดความชัดเจนและ
ความเป็นรูปธรรมในการดาเนินการ ผู้วิจัยเห็นว่ารัฐส่วนกลางโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนอกจากต้องจัดหลักสูตร
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่ บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในส่วนของแนวคิดและขั้นตอนวิธีการในการระงับข้อ
พิพ าทในชุม ชนแล้ ว ควรจะมีก ารจั ด ทาคู่ มือ ที่ รวบรวมหลั ก คิ ด และวิธีก ารในการระงับข้ อ พิพ าทตลอดจนตั วบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการระงับข้อพิพาทใน
ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นผู้วจิ ัยขอเสนอให้มีการกาหนดเงื่อนไขแห่งข้อพิพาทที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ระงับข้อพิพ าทฯให้ มีความหลากหลายและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกาหนดกระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉั นท์ ม าใช้กั บ
ความผิดประเภทที่เด่นชัด ได้แก่
1) ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทา
2) ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว
3) ความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรื อความผิดอาญาที่ยอมความกันได้ และเป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้
โดยเฉพาะให้เป็นความผิดอันยอมความกันได้
4) ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานั้น ผู้กระทาผิด
ต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาและยังต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายอีกด้วยเพราะฉะนั้น
ข้อพิพาทในลักษณะนีจ้ ะระงับลงได้ก็ตอ่ เมื่อคูพ่ พิ าทตกลงประนีประนอมกันทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งด้วย
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5) ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจาคุกระยะสั้น คดีอาญาประเภทนี้เป็นความผิดประเภทที่แม้
จะมีโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้ เพราะถือว่าเป็นความผิดต่อ
แผ่นดิน ทาให้ต้องมีการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีไปตามลาดับขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น หมวดความผิดลหุโทษหรือ
คดีอาญาที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี ที่ปกติจะอยูใ่ นเงื่อนไขการรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษอยูแ่ ล้ว เป็นต้น
นอกจากนั้นอาจนาขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ดังนี้มากาหนดให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การดาเนินการโดยอาจปรับปรุงประกาศกระทรวงฯหรือกาหนดเป็นคู่มือฯดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้า นร่ ว มกั น ประเมิ น ความเหมาะสมในการจั ด ประชุม ตามวิธีก ารเชิง
สมานฉันท์
ขั้นตอนที่ 2 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเตรียมการประชุม เช่น การนัดหมาย และการเชิญทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันดาเนินการและควบคุมการประชุมเชิงสมานฉันท์
ขั้นตอนที่ 4 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันแจ้งกระบวนการประชุมและผลการประชุม
ขั้นตอนที่ 5 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอานาจหน้าที่รับฟังข้อ
พิพ าท โดยตรงจากคู่ พิพ าท และดาเนินการไกล่เกลี่ย ให้เกิ ดข้ อตกลงยิน ยอมร่วมกั นระหว่างคู่ พิพ าทโดยเร็ว ถ้ า
คู่พพิ าททั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้มกี ารทาข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ
ระหว่างคู่พพิ าท และให้ถอื เอาข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ในกรณีที่คู่พพิ าทไม่อาจตกลงกันได้ให้
คณะกรรมการหมู่บ้านสั่งจาหน่ายข้อพิพาทนัน้
ขั้นตอนที่ 6 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเอาใจใส่ผู้เสียหายแม้หลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
ขั้นตอนที่ 7 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันทารายงานกระบวนการประชุมเชิงสมานฉันท์
ขั้นตอนที่ 8 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันติดตามให้มีการปฏิบัตติ ามข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 9 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันสรุปผลการประชุมให้สองฝ่ายรับทราบ
6. ประเด็น ปัญ หาเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพ าทในชุม ชนกับการก่อให้เกิดผลในการบังคั บได้จริงตาม
กฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างถ่องแท้ว่าหากผู้พิพาทนาข้อพิพาท
เข้าสู่กระบวนการฯผลของการระงับข้อพิพาทจะเป็นไปในทิศทางไหน และหากคู่พิพาททาผิดข้อตกลงตามที่ได้ให้ไว้แก่
กัน ก็จาเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรรมการหมูบ่ ้านจะต้องเป็นตัวจักรสาคัญในการ
ประสานช่วยให้ผู้ที่ทาผิดเงื่อนไขข้อตกลงระงับข้อพิพาทปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้และหากไม่มีการดาเนินการก็
ต้องประสานงานส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจบังคับการดาเนินการต่อไป โดยผู้วิจัยเห็นว่าบทบาท
เหล่ านี้จ าเป็ น จะต้อ งได้ รับการปฏิบัติต่อ จากเจ้ าหน้าที่ ข องรัฐ โดยเฉพาะผู้ ใหญ่ บ้า นและกรรมการหมู่ บ้ า นอย่า ง
เคร่งครัดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการฯต่อไป หรืออาจใช้วิธีการแก้ไขกฎหมายให้ข้อตกลงที่เกิดจาก
การไกล่เกลี่ยนั้นสามารถมีผลบั งคั บได้ ตามกฎหมาย นอกจากนั้นอาจต้องมีการแก้ไขกฎหมาย(พระราชบั ญ ญั ติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457) กาหนดให้ “เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ได้ รับ ข้ อ พิ พ าทไว้พิ จ ารณาแล้ ว ให้ อ ายุ ค วามในการฟ้ อ งร้ อ งคดี ส ะดุ ด หยุ ด ลงนั บ แต่วั น ที่ ย่ืน ข้ อ พิ พ าทจนถึ งวั น ที่
คณะกรรมการหมู่บ้านสั่งจาหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่พิพาททาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี”
เพื่อที่จะรักษาสิทธิของคู่กรณีในการนาคดีสู่ชนั้ ศาลต่อไปได้ ซึ่งจะทาให้คู่กรณีสนใจนาข้อพิพาทมาเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยชุมชนมากขึ้น นอกจากนั้นเห็นควรปรับปรุงกฎหมาย(พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457)
โดยมีขอ้ ความว่า “ถ้าผู้กระทาความผิดทางอาญาในความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดที่มีอัตราโทษเล็กน้อย เมื่อ
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ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามที่ไกล่เกลี่ยและปฏิบัติตามคาไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” และ “ในกรณีที่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยิ นยอม
ตามที่ไกล่เกลี่ย ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจาหน่ายข้อพิพาทนั้น แต่เพื่อประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะไปดาเนินคดี
ต่อไป อายุความการร้อ งทุ กข์ต ามประมวลกฎหมายอาญาให้เริ่มนั บแต่วันที่ จาหน่ายข้อ พิพาท” และ “ในกรณี ที่
คู่พพิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัตติ ามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ผู้ใหญ่บ้านประสานนาคู่พพิ าทอีกฝ่ายหนึ่งยื่น
คาร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการดาเนินการยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อให้ออกคาบังคับให้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยให้นากฎหมายว่าด้วย อนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
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ปัญหาการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในจังหวัดพะเยา
Problem of Asking for Permission to Use Public Land in Phayao Provinceสมกมล
สมกมล ทองใส1* และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์1
Somkamon Thongsai1* and Pairush Teerachaimahit1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมสภาพปัญหาการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดพะเยา โดย
ศึกษาทั้งในด้านส่วนราชการหรือทบวงการเมืองขอใช้ และในส่วนที่อนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์
และวิเคราะห์หามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการศึกษาจากเอกสาร นโยบายของรัฐ ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พบว่า บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีความซับซ้อน ต้องมี
การปรับใช้จากระเบียบ กฎหมายหลายฉบับ หน่วยงานอื่นหรือทบวงการเมืองผู้ขอยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ทาให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ในส่วนการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในอนาคตยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากเป็นนโยบายกฎหมาย นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการผิดเงื่อนไขหลังจากได้รับอนุญาต เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับ
ราษฎร เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่า การชี้แจงทาความเข้าใจราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ การประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับปรับแนวคิดของเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการ เป็นการเสริมความเข็มแข็งให้กับระเบียบ กฎหมายที่กาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัตไิ ว้ชัดเจนอยูแ่ ล้ว
คาสาคัญ: ที่สาธารณประโยชน์, สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับประชาชนใช้ร่วมกัน, นโยบายกฎหมาย

Abstract
This research aims to study the problem of asking for permission to use public land in Phayao Province,
in the aspects of government requesting to use land and public land usage allowance for people. In addition, the
problem is analyzed to examine solutions. This research conducted by documentary research. After reviewing
public policy documents and information from relevant government sectors, it can be found that provisions
regarding of public property which is dedicated to people use is complicated because various orders and laws
must be enforced. Other government sectors and ministries have incompatible knowledge. Therefore, it can
cause operation delay. Moreover, public land use allowance is uncertainty in the future since it is legal policy. In
addition, problem about breach of condition after people being permitted leads to disputes between the state
and people. This research indicates that clarification to people in the area, coordinating with other relevant
government sectors and adjusting officer’s concept can encourage to strengthen orders and laws which define
procedure of practice clearly.
Keywords: Public Land, Public property which is dedicated to people use, Legal policy
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บทนา
ทรัพยากรที่ดิน เป็นสิ่งที่สาคัญและมีอยูอ่ ย่างจากัด เมื่อเทียบกับจานวนประชากร เนื่องจากที่ดนิ นอกจากจะ
เป็นปัจจัยสี่ในด้านที่อยูอ่ าศัยแล้ว ยังนับได้ว่าแหล่งผลิตในทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ
เกษตรกรรมซึ่งต้องใช้ที่ดินในการเพาะปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการยังชีพและเศรษฐกิจ
นอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว ยังมีนติ ิบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่กาหนดสถานะโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเอกชน เช่น บริษัท
ห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรือ ในส่ วนภาครั ฐ เช่น ทบวงการเมือ ง ซึ่ ง มีค วามต้อ งการใช้ที่ดิ น ในการเป็ น ที่ ตั้งกิ จ การหรือ เพื่ อ
ประโยชน์ในทางราชการ ดังนั้น ที่ดินเอกชนซึ่งเป็นที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย และทางราชการออกเอกสารสิทธิให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินในรูปของโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการ
ทาประโยชน์ (น.ส.๓ , น.ส.3 ก) โดยทั่วไปอาจไม่เพียงพอกับความต้องการในเบื้องต้น จึงต้องมีการนาเอาที่ดินของรัฐ
หรือที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรัฐต้องมี
นโยบาย และระเบียบกฎหมายในการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์อย่างเป็นระบบ เพื่อกันส่วนที่มีความจาเป็น
และยังมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีส่วนราชการที่ยื่นขอใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของรัฐตามมาตรา 9 เป็นจานวนมาก
ในระยะปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2561 มีจานวน 17 ราย มีจานวนเพียง 4 ราย ที่ได้รับใบอนุญ าต ส่วนโครงการ
จัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจนให้กับประชาชน จานวน 5 โครงการที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น ยังได้รับแจ้งถึงการ
ผิดเงื่อนไข และความเข้าใจคลาดเคลื่ อนของผู้รับอนุญาตและผู้ปฏิบัติอยู่เสมอ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วจิ ัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหาของการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในจังหวัดพะเยา เพื่อนามาแก้ไขปัญหาให้เกิด
ความรวดเร็ว เป็นธรรมให้กับประชาชน ในขณะเดียวกันก็เป็นการคุม้ ครองที่ดนิ ของรัฐอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาถึงสภาพปัญหากรณีส่วนราชการหรือทบวงการเมืองขออนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์
2. ศึกษาถึงสภาพปัญหากรณีการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่สาธารณประโยชน์ทั้งในส่วนราชการ/ทบวงการเมือง และในส่วน
ของการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐยังไม่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาจากหลายหน่วยงาน
ทาให้เกิดความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายจนนาไปสู่การปฏิบัตงิ านที่ลา่ ช้า ไม่ถูกต้อง

วิธีวิทยาการวิจัย
วิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) จากตารากฎหมาย หนังสือ บทความ คาสั่ง
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และยกตัวอย่างจริง ในส่วนการปฏิบัติงานโดยตรงของผู้วิจัย ตลอดจนเอกสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานรัฐ
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ผลการศึกษา
ในการศึก ษาถึงการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิ น ของรัฐหรือ ที่ส าธารณประโยชน์ มีค วามจาเป็น ต้องศึกษาถึ ง
บทนิยามของศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย ตลอดทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“ที่ดินของรัฐ” ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 2 คือ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ ส่วนคาว่า “ที่สาธารณประโยชน์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2551) มาตรา 122 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า “นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอันอยู่ในเขตอาเภอ…”
มาตรา 122 วรรคสอง บัญญัติวา่ “นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น
ใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งคาว่า “สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ก็มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1304 บั ญ ญั ติ ว่ า “สาธารณ สมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น นั้ น รวมทรั พ ย์ สิ น ทุ กชนิ ด ของแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือ ทอดทิ้ง หรือ กลับมาเป็นของแผ่นดิน โดยประการอื่น
ตามกฎหมายที่ดนิ
(2) ทรัพย์สนิ สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิง่ ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ
(3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อม และโรงทหาร สานักราชการบ้านเมือง
เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ์”
ดังนัน้ การดาเนินการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ จึงเป็นการขอเข้าไปดาเนินการ
ชั่วคราวในที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มผี ู้ใดครอบครอง หรือมิได้อยู่ในอานาจการดูแลของผู้มีอานาจตามกฎหมายเฉพาะ หรือ
ที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าผู้ขอจะเป็น
บุคคลธรรมดา หรือเป็นทบวงการเมือง และผู้ได้รับอนุญาตต้ องเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากผู้ใดฝ่าฝืนเข้าไปดาเนินการในที่สาธารณประโยชน์โดยมิได้มีการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย จะมีความผิดตามบทกาหนดโทษในหมวด 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยในส่วนของการใช้
ที่ดินสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นที่ 393/2535 ว่า ที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน กฎหมายคุ้มครองไว้เป็นพิเศษ การใช้และการจัดการจะต้องมุ่งรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ร่วมกัน
ของประชาชนเป็นสาคัญ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกับเป็นการผูกมัดมิให้มีก ารจัดการที่จะทาให้เกิดประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคมเสียทีเดียว การให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนักและเป็นการสอดคล้อง หรือไม่
ขัดขวางต่อการที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงสามารถกระทาได้ ส่วนการให้เข้าใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นใดและใน
ระยะเวลายาวเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป สาหรับการอนุญาตตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น ก็อยู่ในบังคับแห่งหลักกฎหมายอย่างเดียวกันแต่โดยที่อานาจอนุญาตตามมาตรา 9
เป็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในขณะที่อานาจอนุญาตตามมาตรา 12 เป็นของรัฐมนตรี การอนุญาตตามมาตรา 9 โดย
ความมุ่งหมายของกฎหมาย จึงย่อมใช้กับกรณีอันเป็นเรื่องเล็กน้อยและต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 12 นั้นด้ วย (พนัก งานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ) แม้จะเป็น ที่ดิ นตาม ปพพ. 1304 (2) ที่ ดิ น
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน สามารถนามาอนุญาตใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ของพลเมือง
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ในการวิจัย ฉบั บนี้ ผู้ วิจั ยขอมุ่งเน้น การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ มาตรา 9 แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น
ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. กรณีทบวงการเมืองขอใช้ที่ดนิ ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ เป็นกรณีทบวงการเมืองหรือส่วนราชการที่
มีฐานะเป็นนิตบิ ุคคลของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแล้ว
หรือมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ ก่อนการดาเนินการถอนสภาพหรือ
ขึน้ ทะเบียนที่ดนิ จะแล้วเสร็จ จึงขอใช้เป็นการชั่วคราว
1.1 กฎหมายและระเบียบ
1) มาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดนิ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2543
1.2 ขั้นตอนการดาเนินการดาเนินการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ โดยสรุป ดังนี้
1) ส่วนราชการมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการยื่นคาขอต่อนายอาเภอ
หรือเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัด/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สาหรับท้องที่ที่รัฐมนตรีประกาศยกเลิกอานาจนายอาเภอ
ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ พร้อมแผนงาน/โครงการ เหตุผลความจาเป็น วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ งบประมาณ แผนที่
สังเขป สาเนาแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 แสดงที่ตั้งค่าพิกัด ในกรณีมีความประสงค์ใช้ที่สาธารณประโยชน์เกิน 10 ไร่
ให้แสดงเหตุผลและความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการ
2) อาเภอ/สานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกไปชันสูตร
3) รังวั ด ตามหลั ก วิชาการ แสดงขอบเขต เนื้อ ที่ ลงที่ ห มายในระวาง ระวางแผนที่ ภู มิประเทศ
1:50,000 ระบุคา่ พิกัด เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง
4) สอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดินตามกรอบแนวทาง ข้อ 13 ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึน้ ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2550
5) ประกาศ มีกาหนด 30 วัน
6) จัดให้มีการประชุมราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อขอความเห็นในการขอใช้และขอถอนสภาพ หรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดนิ
7) จังหวัดดาเนินการทาหนังสือขอให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบ และให้
ความเห็นว่า เห็นควรอนุญาตในการขอใช้และขอถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดนิ ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
8) นาเข้าคณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.2543 ข้อ 8,9
9) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญ าตแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะออกใบอนุญ าต โดยออกใบอนุญ าตได้ไม่เกินคราวละ 5 ปี ผู้ขอเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
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2. การอนุ ญ าตให้ ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ ดิ นของรั ฐ อั น สืบเนื่อ งมาจากเมื่อ ปี พ.ศ.2546 รัฐบาลใน
ขณะนั้นได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญ หาสาคัญ 3 ประการ คือปัญ หาความยากจน ปัญ หายาเสพติด และ
ปัญหาการคอรัปชั่น โดยในส่วนของความยากจนนัน้ ปัญหาที่ดินทากินเป็นปัญหาสาคัญ โดยได้มีคาสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ 228/2546 ลงวัน ที่ 10 ตุ ล าคม 2546 แต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการและก ากั บการบริ ห ารจั ด การการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2547โดยได้มีการนาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ หมดความจาเป็นในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ราษฎรเลิกใช้
แล้ว และมีผู้ครอบครองเป็นเวลานานแล้ว มาจัดระเบียบการถือครองที่ดนิ ให้กับราษฎรยากจนไม่มที ี่ดนิ ทากิน เรียกว่า
“โครงการ จัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน” โดยกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มหี น้าที่ในการบริหารจัดการที่ ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์
2.1 กฎหมายและระเบียบ
1) มาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดนิ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของรัฐ พ.ศ. 2547
2.2 ขั้นตอนการดาเนินการดาเนินการการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโครงการจัด
ที่ดนิ ของรัฐ ขจัดความยากจน โดยสรุป ดังนี้
1) คัดเลือกแปลงที่ดินที่สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เช่น ต้องเป็นการบุกรุกทาประโยชน์ชัดเจน
เป็นเวลานาน (ก่อนตุลาคม 2546) ที่ดินแปลงดังกล่าวต้องไม่อยู่ใ นพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หรือพืน้ ที่ป่าไม้
2) ผู้ครอบครอง (ผู้บุกรุก) จะต้องยอมรับว่า ที่ดินที่ครอบครองอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ และ
ยอมรับการดาเนินการของโครงการ หากไม่ยอมรับก็ต้องกันออกแล้วไปสู่ขนั้ ตอนการพิสูจน์สิทธิ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดเห็นชอบให้นาที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว
มาดาเนินโครงการ
4) อาเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชาคมชีแ้ จงราษฎรในพืน้ ที่ดาเนินการเพื่อให้ทราบถึง
นโยบายของรัฐบาล และแนวทางดาเนินการตามโครงการจัดที่ดนิ ของรัฐ ขจัดความยากจน
5) การวางผังแปลงที่ดนิ จัดที่ดนิ ตามสภาพเดิม โดยพิจารณาจัดให้ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ หาก
ดาเนินการแล้วยังมีที่ดินที่ครอบครองเกินอยู่อีกให้ส่งมอบคืน เพื่อจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากจนอื่น ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
และอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นลาดับแรกต่อไป
6) จัดให้มีพนื้ ที่เพื่อการสาธารณูปโภคตามความเหมาะสม
7) คัดเลือกคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑ์ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคนยากจน จาก
การจัดทาประชาคมแล้ว ให้อาเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงความประสงค์ พร้อมแผนงาน โครงการ การ
แบ่งแปลง และรายชื่อของผู้ได้รับการคัดเลือก
8) จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญ าตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ ดินของรัฐ เมื่อ
คณะกรรมการ ฯ มีมติอนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการออกใบอนุญาตภายใน 7 วัน นับแต่วันมีมติ โดยไม่
ต้องเสนอให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติก่อน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมี คาสั่งที่ 106/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2538 มอบอานาจให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการพิจารณาอนุญาต
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9) ผู้ รั บ อนุ ญ าตมารั บ ใบอนุ ญ าต มี เงื่ อ นไขคื อ ต้ อ งยอมรั บ ว่ า ที่ ดิ น ที่ ค รอบครองอยู่ ใ นที่
สาธารณประโยชน์ จานวนเนื้อที่ที่อนุญาตไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่ ระยะเวลาคราวละ 5 ปี และเสียค่าตอบแทนตาม
ความในมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมลงชื่อรับทราบเงื่อนไขในการอนุญาต และเสียค่าตอบแทนเป็น
รายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
ผลการศึกษาวิจัย สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. กรณีทบวงการเมืองใช้ที่ดนิ ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ จากการรวบรวมมีปัญหาเกิดขึน้ ดังนี้
1.1 ในทางปฏิบัติมีหลายหน่วยงานสอบถามหรือ มีหนังสือหารือมายังจังหวัดพะเยาในลักษณะการใช้ที่ดิน
ของรัฐหรือที่สาธารณประโยชน์มาเป็นจานวนมาก เพื่อสอบถามความชัดเจนและแนวทางในการปฏิบัติงาน จังหวัดพะเยา
โดยสานักงานที่ดินจังหวัดพะเยาจึงได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ (โดยแจ้งเวียนให้
นายอาเภอทุกอาเภอในจังหวัดพะเยาทราบ)ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งการใช้หรือการดาเนินการเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) การดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒ นาที่ดิน โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร
และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงถนนสาธารณะ เป็นต้น การ
ดาเนินการกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ก็ไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ประการใด เนื่องจากอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะการดาเนินการแตกต่างไปจาก
การใช้ประโยชน์ร่วมกั น เดิ ม เช่น การนาที่ ทาเลเลี้ย งสัต ว์ มาพั ฒ นาเป็ น สวนสาธารณประโยชน์ เป็น ต้น สามารถ
ดาเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดนิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
3) กรณี กิจกรรมเป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นการชั่วคราว ไม่มกี ารก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคาร
ถาวร เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วสามารถปรับพื้นที่กลับสู่สภาพเดิมได้ การดาเนินการกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว
สามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของรัฐได้คราวละไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ และถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2543
4) กรณีเป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารถาวร
จะต้องดาเนินการขอถอนสภาพที่ดิน ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึ่งหากทบวงการเมืองมี
ความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐก่อนที่การถอนสภาพดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ก็สามารถยื่นคาขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดนิ เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ได้ในคราวเดียวกัน
1.2 กรณีทบวงการเมืองหรือหน่วยงานราชการ มีโครงการที่ต้องดาเนินการเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัตใิ ห้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ได้เสนอโครงการเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบและออกใบอนุญาต โดยอ้างว่าได้
ปฏิ บั ติ ต ามตามมาตรา 122 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พ.ศ. 2457 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า
“นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้ นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัตติ ามประมวลกฎหมายที่ดนิ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”
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สานักงานที่ดนิ จังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ดาเนินการดังกล่าวทราบแล้วว่า กรณีที่ดนิ ที่ขอใช้”เป็น
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ร่วมกัน ” แม้จะผ่านการประชาคมจากราษฎร และหน่วยงานของรัฐให้
ความเห็นควรอนุญ าตแล้วก็ตาม ก็ต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
อนุมัตกิ ่อนผู้วา่ ราชการจังหวัดออกใบอนุญาต อันเป็นการปฏิบัตติ ามมาตรา 9 แห่งประมวลที่ดิน และข้อ 22 (2) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2543 ดังนั้น ทบวงการเมืองจะต้องคานึงถึงช่วงเวลาที่ต้องส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติด้วย เพื่อป้องกันมิให้
เงินงบประมาณตกพับ
1.3 กรณี เป็ นการเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิ นซึ่ง มีลัก ษณะเป็น การก่ อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารถาวร
จะต้องดาเนินการขอถอนสภาพที่ดิน ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งหากทบวงการเมือง
ยื่นคาขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ในคราวเดียวกัน ต้อง
คานึงถึง คาว่า ผู้ขอต้องเป็น “ทบวงการเมือง” กล่าวคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อ 5วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง หมายถึง หน่วยราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
- ยกตัวอย่างจากการปฏิบัติงานจริง เช่น เดิมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ยื่นขอถอนสภาพและขอ
อนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (บางส่วน) ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ 13625 ตาบลแม่กา เมื่อพิจารณา
แล้ ว การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค สาขาพะเยา ไม่ เข้ า หลั ก ฐานค าว่ า “ทบวงการเมื อ ง” ต่ อ มาจึ ง มี ก ารแก้ ไขเป็ น
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ขอ เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมีฐานะเป็น
นิติบุคคลอยู่ภายใต้การกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นทบวงการเมือง มี
หน้าที่กากับดูแลกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคจึงเป็นผู้ขอได้ , อาเภอ ไม่เป็นทบวงการเมือง และไม่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล จึงไม่อาจยื่นคาขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ได้ แต่อาเภอ สังกัดกรมการปกครอง ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดูแลที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอานาจ
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 948/2516 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2516 ให้นายอาเภอท้องที่ที่มีที่ดิน สาธารณสมบัติของ
แผ่ น ดิ นตาม ปพพ. 1304 (2) ที่ ดิ น ส าหรั บพลเมื องใช้ ร่ วมกั น เป็ นผู้ ขอออกหนั งสื อ ส าคั ญ ส าหรั บที่ ห ลวงในนาม
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยเป็น ทบวงการเมือง)
นอกจากผู้ ข อจะต้ อ งเป็ น ทบวงการเมื อ งแล้ ว ที่ ดิ น แปลงที่ ย่ื น ขอถอนสภาพและขอใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ที่สาธารณประโยชน์ในคราวเดียวกันนัน้ จะต้องเป็นที่ดินที่อยูใ่ นบริเวณที่กาหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ใน
ราชการอี ก ด้ ว ย โดยกระทรวงมหาดไทยได้ ก าหนดมาตรการเกี่ ย วกั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ส่ ว นราชการใช้ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ โดยให้จังหวัดกาหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ (Zoning) โดย
จังหวัดพะเยา ได้จัดทาแผนการใช้ที่ดิน (Zoning) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 แต่เนื่องจากเวลาล่วงเลยมาเกินกว่า 10 ปี
จังหวัดพะเยาจึงได้มีคาสั่งที่ 3038/2557 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดความ
เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ สาธารณประโยชน์ และได้จัดทาบัญชีกาหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ (Zoning) ประจาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558 โดยในที่สาธารณประโยชน์ 1 แปลง จะมีการ
กาหนดความเห็นไว้ 3 ประเภท คือ 1. ควรสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป 2. ควรที่จะให้ใช้ประโยชน์
ในทางราชการได้ 3. ควรที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยการขอใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในทางราชการให้ขอจากแปลงที่
กาหนดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในราชการเท่านั้น หากมิได้อยู่ในความเห็นที่กาหนด กระทรวงมหาดไทยไม่อาจพิจารณา
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อนุมัตใิ ห้กระทรวงการเมืองใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ หากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้จังหวัดสามารถยุติเรื่อง
การขอใช้ที่ดนิ พร้อมกับแจ้งให้ทบวงการเมืองผู้ขอทราบด้วย
1.4 กรณีที่สาธารณประโยชน์อยูใ่ นพืน้ ที่ทับซ้อน เนื่องจากหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเป็นหนังสือแสดง
ขอบเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และคุ้มครองป้องกันการบุกรุก ในบางแปลงมีการทับซ้อนกับเขต
ปฏิรูป (ส.ป.ก.) ส.ป.ก. เป็นไปตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มี ส.ป.ก. เป็นผู้มีอานาจ
ดูแล ซึ่งการขอใช้ที่ดินจะเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มิได้เป็นไปตามกฎหมายที่ดิน
โดยปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ทบวงการเมืองยื่นขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างที่ทาการ
โดยมีการรังวัด และมีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ดินและขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สมควรอนุญาตหรือ ไม่ พร้อมแนบสาเนาแผนที่ภูมิประเทศ และ
สาเนาแผนที่รูปแผนที่แปลงหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ปรากฏว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ขออยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงต้องมี
การนาเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ
พ.ศ.2550 ก่อน แล้วจึงส่งเรื่องการขอใช้ที่ดนิ ให้ ส.ป.ก.พิจารณา เพื่อนาเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมพิจารณาต่อไป
2. การอนุ ญ าตให้ ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ ดิ นของรัฐ หรือโครงการจัด ที่ ดิ นของรัฐ ขจั ดความยากจน
จากการรวบรวมมีปัญหาเกิดขึน้ ดังนี้
2.1 กรณี คั ด เลือ กแปลงที่ดิ น ที่ ส าธารณประโยชน์ที่มีก ารบุ ก รุก โดยผู้ ค รอบครอง (ผู้บุก รุก ) จะต้อ ง
ยอมรั บ เงื่ อ นไขว่ า ที่ ดิ น ที่ ค รอบครองอยู่ ใ นที่ ส าธารณประโยชน์ และยอมรั บ การ ด าเนิ น การของโครงการ
ในวันรับใบอนุญาตต้องลงชื่อรับทราบเงื่อนไขในการอนุญาต และเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ จังหวัดพะเยาได้รับหนังสือร้องเรียนจาก
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ว่าผู้ร้องเรียนอาศัยอยู่ที่ ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา ขอความอนุเคราะห์เพื่อออก
เอกสารสิทธิในพื้นที่ตาบลเวียง เนื่องจากตนและครอบครัวได้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2508 จังหวัดพะเยา โดย
สานักงานที่ดนิ จังหวัด และสานักงานที่ดินตังหวัด สาขาเชียงคา ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้อง
มาให้ถ้อยคาเกี่ยวกับตาแหน่งที่ดินที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ ปรากฏว่าที่ดินที่ผู้ร้องเรียนและครอบครัวได้อาศัยอยู่เป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มี
การบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อันมีระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย
กาหนดไว้ จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวได้ สานักงานที่ดินได้ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบและ
เป็นที่เข้าใจแล้ว และเนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่เคยมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงการไม่ยอมรับโครงการ ฯ จึงมิได้มีการส่งเรื่อง
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเพิกถอนการอนุญาต
2.2 การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในจานวนเนื้อที่ที่อนุญาตไม่เกินครอบครัวละ
15 ไร่ ระยะเวลาคราวละ 5 ปี และเสียค่าตอบแทนตามความในมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยก่อน
หนังสืออนุญาตสิน้ สุด 90 วัน ผู้รับอนุญาตจะต้องยื่นคาขอต่อหนังสืออนุญาต หากยื่นคาขอต่อแล้ว ผู้ขอสามารถที่จะ
อยู่อาศัยหรือทาประโยชน์ในที่ดนิ ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งเกี่ยวกับการขอต่ออายุหนังสืออนุญาตนัน้ โดย
จังหวัดพะเยา มีโครงการที่อนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ จานวน 5 โครงการ ในพื้นที่อาเภอ
เชียงคา และอาเภอภูซาง จากการปฏิบัติงานจริง มี 3 โครงการ ไม่ได้ย่ืนคาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตก่อนหนังสือ
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อนุญาตสิ้นสุด 90 วัน โดยมายื่นคาขอภายหลังจากหนังสื ออนุญาตสิ้นสุดลงแล้ว และในกรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต
ให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิที่จะขอใช้ที่ดินนัน้ ก่อนบุคคลอื่น โดยให้แจ้งความประสงค์ภายใน 90 วันนับแต่ผู้รับอนุญาต
ถึงแก่กรรม แต่เมื่อพิจารณาแล้วราษฎรต้องทางาน บางส่วนไม่รู้หนังสือ บางส่วนได้เสียชีวติ ประกอบกับไม่ได้รับการ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ในพืน้ ที่ จึงเป็นเหตุผ่อนผันให้สามารถต่ออายุหนังสืออนุญาตได้ดังนี้
1) หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ 16447 แปลง “ศูนย์สภาตาบลเวียง” ต่ออายุหนังสืออนุญาต
ให้ราษฎรผู้รับอนุญาตเดิม จานวน 4 แปลง ยกเลิกหนังสืออนุญาตที่ออกให้กั บผู้รับอนุญาตรายเดิมซึ่งถึงแก่กรรม
และออกหนังสืออนุญาตให้แก่ทายาทที่แจ้งความประสงค์ จานวน 1 แปลง
2) หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ พย 0963 แปลง”บ้านร่องส้าน”ตาบลร่มเย็น ต่ออายุหนังสือ
อนุญาตให้ราษฎรผู้รับอนุญาตเดิม จานวน 35 แปลง ยกเลิกหนังสืออนุญาตที่ออกให้กับผู้รับอนุญาตรายเดิมซึ่งถึงแก่
กรรม และออกหนังสืออนุญาตให้แก่ทายาทที่แจ้งความประสงค์ จานวน 3 แปลง
3) หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ 37308 แปลงตาบลภูซาง ต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ราษฎร
ผู้รับอนุญาตเดิม จานวน 172 แปลง ยกเลิกหนังสืออนุญาตที่ออกให้กับผู้รับอนุญาตรายเดิมซึ่งถึงแก่กรรม และออก
หนังสืออนุญาตให้แก่ทายาทที่แจ้งความประสงค์ จานวน 11 แปลง
2.3 เนื่องจากโครงการจั ดที่ดิ นของรัฐ ขจัด ความยากจน ซึ่ งภายหลังมีการเรียกว่า โครงการบริห าร
จัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เกิดขึ้นเนื่องจาก
นโยบายของรัฐ ดังนั้น หลักการขั้นตอนต่าง ๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติหลักการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมิได้ให้
กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ส่งผลให้ปัจจุบันมีการปรับแผนปฏิบัตกิ าร
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ โดยจัด ให้ ชุมชนในลักษณะแปลงรวมในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นตามความ
เหมาะสมในพื้น ที่ เพื่อให้สอดคล้อ งมติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติ (คทช.) และนโยบายของรั ฐบาล ซึ่ ง
ในขณะนี้ยังมิได้มีการยกเลิกหรือแก้ไขขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 แต่อย่างใด (ออกหนังสืออนุญาตเป็นแปลง ๆ มิได้เป็นลักษณะแปลงรวม) ฉะนั้น
ในส่วนของการอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ สาธารณประโยชน์โครงการใหม่ จึงยังไม่มีความชัดเจนใน
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. กรณีทบวงการเมืองใช้ที่ดนิ ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บที่สาธารณประโยชน์มิได้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน แต่กลับ
บัญญัติอยู่ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , ประมวลกฎหมายที่ดิน, พระราชบัญญัติ
ลัก ษณะปกครองท้ องที่ พ.ศ.2457 ,ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยฉบั บต่าง ๆ ส่ งผลให้ เวลาปฏิบัติงานมีปัญ หาใน
การปรับใช้ ทาให้กาหนดระยะเวลาตามโครงการมีการคลาดเคลื่อน ส่งผลให้งบประมาณโครงการตกพับ โดยหาก
พิจารณาที่ ม.122 วรรคแรก พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ผู้มีอานาจดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็ นนายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และวรรคสอง บัญญัติว่า “นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้หรือยินยอมให้บุคคล
อื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดนิ และ
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กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งหลายโครงการในจังหวัดพะเยา ต้องแก้ไขและงบประมาณตกพับ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
ที่ขอใช้ประโยชน์ เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
เห็นชอบได้ แต่ตอ้ งผ่านการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน โดยเมื่อสานักงานที่ดินจังหวัดพะเยาได้
รับคาขอแล้ว จะมีการรังวัดเพื่อทาแผนที่ พร้อมทั้งประกาศ 30 วัน มีหนังสือแจ้งเพื่อความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ
และนัดประชุมคณะกรรมการ ฯ ซึ่งหากพิจารณาบทบัญญัติฉบับเดียว ทบวงการเมืองผู้ขอมักประเมินว่ากระบวนการ
จะแล้ วเสร็ จในจังหวัดพะเยา สานักงานที่ดิน จึงต้อ งชี้แจงแก่ผู้ขอเสมอว่า จะต้องมีการนาบทบั ญ ญั ติอ่ืน ๆ มาใช้
พิจารณาร่วมกับมาตรา 122 วรรคสอง พระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 คือ มาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน และข้อ 22 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งบัญญัติว่า “ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หากการอนุญาตไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรและสภาตาบล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล
รวมทั้ ง ผู้ มี อ านาจดู แ ลรั ก ษาตามกฎหมายไม่ ขั ด ข้ อ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะอนุ ญ าตได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รับ อนุ มั ติ จ าก
กระทรวงมหาดไทยแล้ว” เมื่อรวมระยะเวลาดาเนินการทุกขั้นตอน ตามคู่มอื สาหรับประชาชน: เรื่อง การขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ พลเมืองใช้
ร่วมกัน) ใช้เวลาทั้งสิ้น 323 วัน
หากพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการที่ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ทางราชการ จะประกอบด้วย ทบวง
การเมืองหรือผู้ขอ อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานที่ดินจังหวัด/สานักงานที่ดินจังหวัด สาขา หน่วยงาน
ที่ มีอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายซึ่ งให้ ความเห็ น คณะกรรมการประจ าจังหวัด รวมถึ งราษฎรในพื้ นที่ ดั งนั้น จากการ
ศึกษาวิจัย เห็นได้ว่าเป็นไปตามสมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ เมื่อกฎหมายมีความซับซ้อนในการปรับใช้ การดาเนินการหรือ
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมมีความล่าช้า และไม่เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาตามคู่มือประชาชน ที่จัดทาขึ้น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ การอ านวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเนื่ องจาก
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งมีโครงการเกี่ยวกับการเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ร่วมอยู่ด้วย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้นาบทบัญญั ติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ความรู้โดยจัดเป็นโครงการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน และออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา/
สาขา/ส่วนแยก โดยฝึกอบรมให้กับอาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่จังหวัด
พะเยาทุกอาเภอ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ านเพื่อให้มีความเข้าใจ ที่ตรงกัน
2. การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของรัฐ หรือโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ มีแนวคิดเริ่ม
จากนโยบายของรัฐบาล แล้วจึงออกหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการดาเนินงานออกมา เป็นลั กษณะนโยบายกฎหมาย
มีการปรับแผนปฏิบัตกิ ารการบริหารจัดการที่ดนิ ของรัฐเปลี่ยนไปตามนโยบายรัฐบาล ดังเช่นในปัจจุบันมีแนวคิดที่เป็น
การจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวม โดยมิได้ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญ าตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือ
ชุมชน ส่งผลให้มกี ารปรับแผนการปฏิบัตงิ าน และในอนาคตอาจมีการปรับแก้ไขกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัด
พะเยายังไม่มีโครงการจัด ที่ ดิ น ของรัฐ ขจั ดความยากจนโครงการใหม่ มีเพี ยงโครงการที่ ได้ รับอนุญ าตแล้ ว ตาม
หลักการและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุ ญ าตให้ ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดิ นของรัฐ พ.ศ. 2547
จานวน 5 โครงการ ซึ่งการต่อหนังสืออนุญาตยังคงดาเนินไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 ตามเดิม กล่าวคือยังต่อหนังสืออนุญาตเป็นแบบฉบับ ๆ ของแต่ละคน
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ส่วนปัญหาการขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ยังเป็นปัญหาเรื่อง ขาดความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขที่กาหนด ทา
ให้เกิดการผิดเงื่อนไข เช่น การต่อหนังสืออนุญาตล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา หรือการร้องเรียน เพื่อขอออก
เอกสารสิทธิในที่ดนิ ดังนัน้ จากสมมติฐานที่ผู้วจิ ัยตัง้ ไว้วา่ ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่
ชัดเจน จากการศึกษาพบว่าไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากขั้นตอนในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญ าตให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 บัญญัติขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน แต่ราษฎรผู้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยราษฎรผู้ได้รับอนุญ าตต้องมีความเข้าใจและยอมรับสถานะในการอยู่ใน
ที่สาธารณประโยชน์ ว่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลรักษา ไม่ว่าจะอาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสานักงานที่ดนิ ในท้องที่ ควรร่วมกันดูแลราษฎรในโครงการ ฯ หลังได้รับการอนุญาตเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน และป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เพิ่มเติม และในด้านนโยบาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร
ติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขระเบียบกฎหมาย (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย เนื่องจากราษฎรในพื้นที่
อาเภอเชียงคาและอาเภอภูซาง มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทาให้การสื่อสารกับทางราชการอาจคลาดเคลื่อน
เห็นควรตั้งให้แต่ละกลุ่มมีผู้นาชุมชน และในวันที่ถึงกาหนดชาระค่าตอบแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการ
นัดประชุมผู้นาชุมชนแต่ละกลุ่มเพื่อสารวจจานวนราษฎร มีเปลี่ยนมือ หรือเสียชีวิตหรือไม่ ถ่ายทอดเรื่องราวให้ส่วน
ราชการได้รับรู้ถึงปัญ หา และนาข้อมูลจากส่วนราชการไปแจ้งแก่ชุมชนของตนอันเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับราชการ
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ความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
เชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ SMEs 4.0
Knowledge and understanding of entrepreneur small and medium enterprises
in Chiang Mai effects to readiness for SME 4.0
เนาวลักษณ์ เอือ้ พิชญานนท์1 แคทรียา พร้อมเพรียง1* และ กรรณิการ์ ฤทธิ์ขุน1
Naowalak Ueaphichayanon1, Kattareeya Prompreing1* and Kunnika Ritkhun1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SMEs 4.0 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความพร้ อ มในการก้ า วสู่ ยุ ค SMEs 4.0 รวมถึ ง เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ SMEs 4.0 ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขาดย่อมโดยใช้วิธีแบบสุ่มตัวอย่าง จานวน 300 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามสารวจความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
เชียงใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Independent Samples t-test, one-way
ANOVA) และ สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วธิ ีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ ระดับรายได้ มีผลต่อความพร้อมใน
การนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความพร้อมในการเข้าสู่ ยุคSMEs 4.0 ในระดับปานกลาง จะเห็นได้
ว่า ผลของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจมีผลต่อความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0
คาสาคัญ: SMEs 4.0, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ประเทศไทย 4.0
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the personal influence on the readiness of moving towards
SME4.0 policy of Small and Medium Enterprise in Chiang Mai knowledge and understanding of SME 4.0 policy,
qualifications of the entrepreneur of SMEs.
The population of the study is the 300 SMEs Entrepreneurs in Chiang Mai area. Relevant data from the
survey and collected questionnaire of the sample group were analyzed and well-studied. The topic of the
survey aimed to analyze the knowledge and understandings about SMEs 4.0 of the entrepreneurs in Chiang Mai
area. Data analysis was performed using descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and
standard deviation and inference statistics consist of Independent sampling t-test, one-way ANOVA, and statistic
used to find the quality of the questionnaire by using the alpha coefficient method.
The study indicated that Personal factors, such as gender, education level, age, income level, affect the
readiness of small and medium enterprises in Chiang Mai under the SMEs4.0policy. The sample of business
entrepreneurs has a knowledge about SMEs 4.0 in the medium level. This shows that the results of the research
on knowledge and understanding affect the readiness of SMEs 4.0
Keywords: SMEs 4.0, Small and Medium Enterprises, Thailand 4.0

บทนา
เอสเอ็มอี ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมาก เพราะด้วย
จานวนกิ จการที่อ ยู่ในระดับเอสเอ็ม อีที่มีอ ยู่กว่า 2.78 ล้านราย โดยแบ่งเป็นเอสเอ็มอีในระบบ 1.9 ล้านราย และ
ที่เหลือเป็นเอสเอ็มอีนอกระบบ ซึ่งทั้งหมดสามารถทาให้เกิดการจ้างงานได้ถึง 11.7 ล้านคนทีเดียว จานวนนี้กลับมี
เพียงไม่ถึง 20% เท่านั้นที่สามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ถามว่าอะไรคือสาเหตุสาคัญที่ทาให้เอสเอ็มอีไทยไม่
สามารถอยูร่ อดและขับเคลื่อนตัวเองสู่การเติบโตต่อไปได้ทั้ง ๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่านี้
เป็นหัวใจสาคัญ ในการขับเคลื่อนรายได้ให้กับประเทศไทยในยามนี้ ต้องยอมรับว่าหนึ่งในสาเหตุหลักนั้นมาจากการ
ขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนาและขยับขยายกิจการ จึงส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากิจการเอสเอ็มอีไทย ตกอยู่
ในสภาวะของปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่ทว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ มีความสาคัญอย่างมากก็คือ การปรับตัวไม่เท่าทันกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีกลายมาเป็นเครื่องมือสาคัญในการลดต้นทุนการผลิต ยัง
เป็นช่องทางในการที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร้พรมแดน
จากข้อมูลของสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า พบว่าปัจจุบัน
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ไอซีที มาใช้ประโยชน์ใน
ธุรกิจ ได้อย่างเต็ม ที่โดยยั งใช้วิธีการเดิม ๆ ในการทาธุรกิจ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้
ประโยชน์แบบบูรณาการผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่จะไม่สามารถเติบโตได้ และอาจจะส่งผลให้ธุรกิจชะงักงัน
และต้องล้ ม เลิ กกิ จ การไปในที่ สุ ด จากจุ ด นี้เองจึงทาให้ ทางสานัก งานส่ งเสริม อุ ต สาหกรรมซอฟต์แ วร์แห่ งชาติฯ
เดินหน้ากลยุทธ์ในการพั ฒ นาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยการจัดทาโครงการ “พั ฒ นาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
การค้ าแบบดิ จิทัล สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรม” (Business Transformation to Digital Economy) โดยร่วมกั บ 8 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในภาคอุตสาหกรรม สามารถเรียนรู้ใน
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การทา E-Businessตั้งแต่พ้ืนฐานไปจนถึงสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี หรือ E-Supply
Chain ไม่ ว่ า จะเป็ น E-Catalog, E-Commerce, E-Inventory, E-Invoice รวมถึ ง ระบบสิ น ค้ า Stock Online ที่ จ ะช่ ว ย
สะท้ อ นถึ งความต้ อ งการซื้ อ (Demand) และความต้ อ งการขาย (Supply) ตลอดจนการชาระเงิน ออนไลน์ หรื อ
E-Payment ซึ่งจะก่ อ ให้ เกิด Market Place ในรูปแบบการแลกเปลี่ ยน การซื้ อ -การขายสิ น ค้ า หรือ Business-toBusiness (B2B) อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติฯ ยังได้มีการจัดทา
โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล กลางสิ น ค้ า (Encouragement Project of Trusted Source of Product
Information Data Pool) เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถใช้บริการ E-Commerce, E-Invoice และสามารถดึงข้อมูลที่สาคัญ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องจัดเก็บซ้าซ้อน และแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่ น ๆ ได้ทั่วโลกเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่น
รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือสาหรับผู้ให้ บริการ ERP, E-Commerce หรือ POSและยังสามารถนาไปต่อยอดพัฒ นา
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย สาหรับแนวทางที่ทางสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติฯ ได้
วางไว้ทั้งหมดนั้นไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการผ่านการสัมมนา แต่ยังรวมไปถึง
การจัดทาคู่มือและจัดการอบรมให้ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดาเนินการนาเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล
กลางได้ด้วยตนเอง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล GS1 Standard ที่เป็นมาตรฐานกลางของสินค้า เพื่อให้ผู้ผลิ ต
ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้าสามารถบริหารจัดการข้อมูลสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจ
และน่าเชื่อในตัวสินค้าแก่ผู้บริโภคได้มากขึน้ อีกด้วย ทั้งหมดถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจเล็ก ๆ ให้เติบโต
และกลายเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีค วามแข็งแกร่งในอนาคต ซึ่ งจะก่ อให้ เกิ ดมูล ค่าทางเศรษฐกิ จและการส่งออก
กลับมาอย่างมหาศาลในระยะยาวต่อไป (สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล, 2550)
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของธุรกิจ SMEs 4.0 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเครือข่ายภาค
ประชาชน เจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจหน่วยเล็กถึงปานกลาง ที่จะต้องก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงไปในวันข้างหน้า
เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการองค์ความรู้ ที่จะต้องมุ่งสู่ยุคของ SMEs 4.0 จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
SMEs 4.0 เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน เข้าสู่ SMEs4.0 โดย มีกรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ก้าวทัน เทคโนโลยีและอยู่รอดในการดาเนินธุรกิจสู่อนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME 4.0
2.เพื่อศึกษาถึงความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับ SME 4.0 ของ ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.ระดับการศึกษา
3.อายุ
4.ระดับรายได้
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เข้าสู่ SMEs4.0

ตัวแปรตาม

ความพร้อมในการนา
ธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0

(ปรับปรุงจาก สุทิศา ธีระปัญญา, 2558)
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สมมติฐาน
=ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0ไม่แตกต่างกัน
= ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 แตกต่างกัน

วิธีการศึกษา
ระเบียบวิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสารวจความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา
ข้อมูล ทฤษฎี หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
(Checklist) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่สง่ ผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME 4.0 จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความพร้อมเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม จานวน 6 ข้อ
แหล่งที่มาข้อมูล
ในการศึกษาเรื่อง ความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
ที่สง่ ผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 ในครั้งนีผ้ ู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ดังนี้
1.1 วารสารหนังสือพิมพ์ และ สิ่งพิมพ์
1.2 ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
1.3 สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือวิชาการ บทความ และ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมายจานวน 300 คน ดังนี้
2.1 นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการลงรหัสเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตติ อ่ ไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
หมวดธุรกิจหลักทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 36,767 ราย (จากรายงานผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงใหม่ สสว. ประจาปี พ.ศ.2558 )การค านวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่างในครั้งนี้ ได้ใช้สูตรแบบทราบจานวน
ประชากร โดยก าหนดระดั บความเชื่อ มั่ น ที่ ร้อ ยละ 95 และก าหนดระดั บความผิ ด พลาดไม่เกิ น ร้อ ยละ 5 โดยใช้
หลักการคานวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ดังนี้
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n=
n = จานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนหรือขนาดของประชากร
E = 0.05 (ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95)
จานวนประชากร คือ 36,767 คน ดังนัน้ สามารถแทนค่าสูตรในกาคานวณได้ ดังนี้
n=
n = 300.356172769
300
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 300 แบ่งแยกชัน้ ภูมแิ ละคิดตามสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสารวจความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา
ข้อมูล ทฤษฎี หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
(Checklist) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่สง่ ผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME 4.0 จานวน 10 ข้อ
เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของท่านมากที่สุด
1-2 มีความรู้และความเข้าใจ 20%
3-4 มีความรู้และความเข้าใจ 40%
5-6 มีความรู้และความเข้าใจ 60%
7-8 มีความรู้และความเข้าใจ 80%
9-10 มีความรู้และความเข้าใจ 100%
ส่วนที่ 3 ความพร้อมเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม จานวน 6 ข้อ
เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
แปลผลและอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะของแบบสอบถามชุดนี้ จากการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่านั้น สามารถ
นามาอภิปรายผล โดยลาดับอันตรภาคชัน้ มีดังนี้ (จารุกัญญ์ ทองชมภู, 2553, 52)
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จากสูตร ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=5–1
5
= 0.8
ซึ่งจะได้คา่ เฉลี่ยแต่ละระดับห่างกัน 0.8 และกาหนดความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพร้อมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพร้อมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพร้อมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพร้อมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพร้อมในระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรอบรวมข้อมูลในครัง้ นี้คอื แบบสอบถามซึ่งมีขนั้ ตอนการสร้างตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมู ลจากตาราเอกสารบทความทฤษฎีและ งานวิจัย ที่เกี่ย วข้องมาใช้เป็น แนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานค้นคว้าอิสระ
2. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้น นี้ เสนอต่อ อาจารย์ที่ป รึก ษางานคนคว้าอิส ระ เพื่ อ ทาการทดสอบความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและขอคาแนะนาเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขนาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อปรับปรุงใหม่ให้มีความ
ถูกต้องก่อนนาไปใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาจึงนาแบบสอบถามทั้งหมดมาดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบข้อ มูล (Editing) ผู้ศึกษาตรวจสอบความถูกต้อ งและสมบู รณ์ ของแบบสอบถามและคัด แยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาทาการลงรหัส (Coding) ตามที่กาหนดดรหัสไว้ลว่ งหน้า
3. การประมวลผลข้อมูล โดยนาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ห าคุ ณ ภาพแบบสอบถามหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ วิ ธี ห าค่ า
สัม ประสิทธิ์ แอลฟา ( -Coefficient) ของ Cronbach’s Alpha โดยค่ าแอลฟาที่ ได้ จะแสดงถึ งระดับความคงที่ ข อง
แบบสอบถามโดยจะมีคา่ ระหว่าง0< < 1 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2538, น. 125-126)
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ผลการศึกษา
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ระดับอายุและระดับ
รายได้
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
131
43.7
หญิง
169
56.3
ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
33
11.0
ระดับมัธยมศึกษา
82
27.3
ระดับปวช.
35
11.7
ระดับปวส.
53
17.7
ระดับปริญญาตรี
41
13.7
ระดับปริญญาโท
36
12.0
ระดับปริญญาเอก
20
6.7
อายุ
20-30 ปี
65
21.7
31-40 ปี
77
25.7
41-50 ปี
95
31.7
51 ปีขนึ้ ไป
63
21.0
ระดับรายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
18
6.0
10,000-20,000 บาท
59
19.7
20,001-30,000 บาท
103
34.3
30,001-50,000 บาท
64
21.3
50,001 บาท ขึน้ ไป
56
18.7

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ 56.30 จบการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.30 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.70 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 34.30
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู้ SMEs 4.0 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู้ SMEs 4.0
ข้อคาถาม
ถูก (คน) ผิด (คน)
SMEs 4.0 หมายถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันเศรษฐกิจ
271
29
ในโลกดิจิทัล
SMEs 4.0 กิจการการผลิตไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 60 คน
153
147
SMEs ครอบคลุมธุรกิจ 2 กลุ่มใหญ่ คือธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
114
186
SMEs 4.0 เน้นในการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
230
70
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
SMEs 4.0 เป็นยุคที่เน้นการเกษตรกรรม
137
166
ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 4.0 ต้องเป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนเท่านัน้
159
141
SMEs เป็ น การค้ น หาการเจริ ญ เติบ โตที่ จ ะสร้า งความมั่ น คงด้ า นเศรษฐกิ จ ให้ กั บ
202
98
ประเทศไทย
SMEs 4.0 เกิดจากแนวคิดภายใต้ร่มเงาของ Thailand 4.0
195
105
SMEs 4.0 มีแนวคิดสาคัญ คือ ความสามารถของ SME และจิตวิญญาณ
187
113
ของ SME
ความรู้ทางธุรกิจ ไม่ใช่เครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมธุรกิจ SME 4.0
233
67
จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความถี่ ในการตอบคาถามต่อไปนี้ SMEs 4.0 หมายถึงธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันเศรษฐกิจในโลกดิจิทัล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบถูก จานวน 271 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จามีนวนน้อยที่สุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 SMEs
4.0 กิจการการผลิตไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 60 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จานวน
153 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จามีนวนน้อยที่สุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จานวน 147 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.0 SMEs ครอบคลุมธุรกิจ 2 กลุ่มใหญ่ คือธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่
ตอบผิด จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จามีนวนน้อยที่สุดคือมีความถี่ในการตอบถูก จานวน 114
คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 SMEs 4.0 เน้นในการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จามีนวนน้อย
ที่สุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 จาก SMEs 4.0 เป็นยุคที่เน้นการเกษตรกรรม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบผิด จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จามีนวนน้อย
ที่สุดคือมีความถี่ในการตอบถูก จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 4.0 ต้องเป็นนิติบุคคลหรือ
ห้างหุ้นส่วนเท่านัน้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่จ ามีนวนน้อยที่ สุ ดคือมีความถี่ในการตอบผิ ด จานวน 141 คน คิ ดเป็นร้อยละ 47.0 SMEs เป็นการค้ นหาการ
เจริญเติบโตที่จะสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก
จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จามีนวนน้อยที่สุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จานวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.7 SMEs 4.0 เกิดจากแนวคิดภายใต้ร่มเงาของ Thailand 4.0 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ใน
กี่ตอบถูก จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จามีนวนน้อยที่สุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จานวน
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105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 SMEs 4.0 มีแนวคิดสาคัญ คือ ความสามารถของ SME และจิตวิญญาณของ SME พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จามีนวนน้อย
ที่สุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 ความรู้ทางธุรกิจ ไม่ใช่เครื่องมือสาคัญในการส่งเสริม
ธุรกิจ SME 4.0 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการตอบถูก จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่จามีนวนน้อยที่สุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจั ย เรื่อง ความรู้ค วามเข้ าใจของผู้ ประกอบธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มในจั งหวัด เชียงใหม่
ที่สง่ ผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 ผู้วิจัยได้สรุปผลไว้เป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ การศึกษาสูงสุด อายุและรายได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 เหตุผลที่ทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงมากกว่าชายคือ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนมากเป็นเพศหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 82 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 27.3 รองลงมามีการศึกษาระดั บปวส. 53 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 17.7 มีก ารศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี
จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,00130,000บาท จานวน 103 คน คิ ดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาได้กลุ่ม ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือ นระหว่าง 30,00150,000 บาท จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000บาท จานวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.7 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อ มูล ด้านความรู้แ ละความเข้าใจเกี่ ยวกั บการเข้าสู้ SMEs 4.0 ของผู้ต อบแบบสอบถาม มี
จานวนทั้งหมด 10 ข้อ ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่าจากคาถาม SMEs 4.0 หมายถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้อง
ปรับตัวให้เท่าทันเศรษฐกิจในโลกดิจิทัล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ในกี่ตอบถูก จานวน 271 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 90.3 จากค าถาม SMEs 4.0 กิ จ การการผลิ ต ไม่ เกิ น 200 ล้ า นบาท ไม่ เกิ น 60 คน พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ในกี่ตอบถูก จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 จากคาถาม SMEs ครอบคลุมธุรกิจ
2 กลุ่มใหญ่ คือธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ในกี่ตอบผิด จานวน 186 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.0 จากคาถาม SMEs 4.0 เน้นในการเปลี่ยนแปลงด้านด้านการผลิต สินค้ าโภคภัณ ฑ์ไปสู่สิ นค้าเชิง
นวัตกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ในกี่ตอบถูก จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 จากคาถาม
SMEs 4.0 เป็นยุคที่เน้นการเกษตรกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ในกี่ตอบผิด จานวน 166 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.3 จากคาถาม ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 4.0 ต้องเป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนเท่านั้น พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 จากคาถาม SMEs เป็นการค้นหา
การเจริญเติบโตที่จะสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ใน
กี่ตอบถูก จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 จากคาถาม SMEs 4.0 เกิดจากแนวคิดภายใต้ร่มเงาของ Thailand 4.0
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 จากคาถาม SMEs 4.0
มีแนวคิดสาคัญ คือ ความสามารถของ SME และจิตวิญญาณของ SMEพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่
ในกี่ตอบถูก จานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 จากคาถาม ความรู้ทางธุรกิจ ไม่ใช่เครื่องมือสาคัญในการส่งเสริม
ธุรกิจ SME 4.0 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการตอบถูก จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7
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พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ SMEs 4.0 โดยมีค่าเฉลี่ย ( )
6.62พบกว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในตอบถูก 5 ข้อ จานวน 112 คน คิดเป็นร้ อยละ 37.33 รองลงมา
ได้กลุม่ ตัวอย่างที่ตอบถูก 6 ข้อ จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบถูก 7 ข้อ จานวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 17
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 โดยนาเสนอในรูปของการแจกแจงค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพร้อมในการ
นาธุรกิจเข้าสู้ SMEs 4.0 มีระดับความพร้อมใน ผู้ประกอบการเป็นผู้มองการณ์ไกล หมั่นศึกษาและหาประสบการณ์
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพิ่มเติมอยู่เสมอ ผู้ประกอบการรู้สภาพแข่งขันและคู่แข่ง อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย(xˉ ) 3.67 และ 3.54 ตามลาดับ และผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทา และกล้าตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผลโดยไม่หวั่นกลัวต่อการประสบความล้มเหลวในการทาธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องมีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
ของตนเองอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้ประกอบการมีความรู้พ้ืนฐานอัน
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ SMEs เป็ น อย่ า งดี อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย (xˉ ) 3.30, 3.25, 3.18 และ 2.94
ตามลาดับโดยภาพรวมของระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู้ SMEs 4.0 มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง
(xˉ =3.3139)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติ ฐานเป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 ที่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่
SMEs 4.0 ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ที่ไม่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่ SMEs
4.0 ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมในการนาธุรกิจเข้าสู่
SMEs 4.0 ที่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลเกี่ย วกั บความรู้ค วามเข้าใจของผู้ ประกอบธุรกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มในจั งหวั ด
เชียงใหม่ ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจมี
ความรู้ ความพร้อมในการเข้าสู่ยุค SMEs 4.0 ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ว่า ผลของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้
และความเข้า ใจที่ มีผ ลต่อ ความพร้อ มในการน าธุ รกิ จเข้ าสู่ SMEs 4.0 ครั้งนี้ส ามารถนามาวิเคราะห์ ค วามพร้อ ม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ ทิศ า ธีระปัญ ญา(2557) ได้ วิจั ยเรื่องความรู้และความเข้าใจของผู้ ประกอบอาชีพ
วิศวกรรมในภาคเอกชนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเคลื่อนย้ายอาชีพอย่างเสรี
ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ายที่คอย
ให้คาแนะนา คาปรึกษา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้ ด้วยความซาบซึ้งและระลึก
ในพระคุณจึงใคร่ขอกล่าวคาขอบคุณดังนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์แคทรียา พร้อมเพียง รวมทั้งคณาจารย์สาขาการจัดการทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ทาง
วิชาการ และให้คาแนะนาถึงวิถีทางและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้เกิดความกระจ่างยิ่งขึ้น รวมถึงการช่วยตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องจนทาให้รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาที่ได้รับ ณ โอกาสนีด้ ้วย
ขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ ผศ.สรุชัย อุตมอ่าง นักวิชาการผู้เป็นเจ้าของตาราที่ใช้ประกอบการศึกษาใน
ครัง้ นี้ เจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ ที่กรุณาแนะนาและให้ความช่วยเหลือในขณะที่กาลังศึกษาในครั้งนี้
รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลในการจัดทาการศึกษาอิสระ
ขอขอบพระคุณนายนิรันดร์ อินตาวงค์ นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษรักษาราชการแทน พาณิชย์จัง
กวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาการวิจัยธุรกิจในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้มพี ระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรม สั่งสอน ให้ความ
รัก ความห่วงใย และเป็นกาลังใจด้วยดีต่อเนื่องเสมอมา
ด้วยคุณประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบคุณงามความดีน้ีให้แก่บุคคลที่ได้กล่าวนาม
ข้างต้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องทีไ่ ม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นดี้ ้วย
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การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ต้ นแบบ เพื่ อสร้ างอั ตลั กษณ์ กลุ่ มหั ตถกรรมผ้ าด้ นมื อ จั งหวั ด
พิษณุโลก
Product development use for the identity of craft hand stitched, Phitsanulok
ปรารถนา ศิรสิ านต์1*
Prattana Sirisan1*
บทคัดย่อ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ เพื่ อ สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ก ลุ่ ม หั ต ถกรรมผ้ า ด้ น มื อ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยประการที่ 1 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
จั งหวัด พิ ษณุ โลก ประการที่ 2 เพื่ อ พั ฒ นาตราสั ญ ลั ก ษณ์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม หั ต ถกรรมผ้ า ด้ น มือ จั งหวั ด
พิษณุโลก และประการที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัด
พิษณุ โลก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม แบ่ง
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทั่วไปกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
คือกลุ่มสุนติ ย์ ผ้าด้นมือ ซึ่งมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 คือการพัฒนาตรา
สัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยทาการออกแบบคือ กระเป๋า
และเสื้อยืด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และจาหน่ายง่าย สามารถผลิตได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก ใช้แนวคิด
ในการออกแบบ คือ นาสัญลักษณ์ ของไก่ชนเหลืองหางขาว ซึ่งเป็นพันธ์พิษณุ โลกแท้ ประยุกต์เป็นลวดลายกราฟิก
รวมถึงผสมผสานกับลวดลายตัดทอนจากลายไทยดาวเพดานที่ปรากฏในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เน้นการ
จัดวาง และใช้รูปทรงเรขาคณิตให้มคี วามทันสมัยยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตได้ และใช้เวลาใน
การผลิตไม่มากนัก และขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์
ผลการศึกษาความพึงพอใจการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ต้นแบบ เพื่อสร้างอั ตลัก ษณ์ ก ลุ่ม หัตถกรรมผ้ าด้ นมือ
จังหวัดพิษณุโลก พบว่ารูปแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ มีความเหมาะสม และมีความสวยงาม โดยแสดง
ความพึงพอใจโดยรวมตามลาดับ ดังนี้ รูปแบบลวดลายที่ 2 แสดงความพึงพอใจ (xˉ = 4.45) อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก รูปแบบลวดลายที่ 1 แสดงความพึงพอใจ (xˉ = 4.30) อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก และรูปแบบลวดลายที่
3 แสดงความพึงพอใจ (xˉ = 4.15) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สามารถผลิตได้
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเป็นเอกลักษณ์สาหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ, อัตลักษณ์, หัตถกรรมผ้าด้นมือ
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Abstract
Product development use for the Identity of craft Hand stitched, Phitsanulok. The purpose is to study
and gather information about the professional fabric group in Phitsanulok Province. Second, to develop a logo.
And the products of craft Hand stitched. Phitsanulok Province and third, to study the satisfaction of product
development. Phitsanulok Province. The researcher used the research method by collecting data by observation
interviews and questionnaires. The process of conducting research is 3 steps. Step 1: Examine the general
condition of craft Hand stitched. Phitsanulok Province Sunit is a fabric that is continuously produced. And products
that need to develop. Step 2 is to develop a logo. And the prototype of craft Hand stitched. Phitsanulok Province
The researcher designed the bag and T-shirt, which is the target product. And easy to sell. Can be produced in
a short time. Use the concept of design. Bring the symbol of the yellow tail. The true Phitsanulok. Applied as
a graphic pattern. Including a blend of patterns cut from the Thai temple ceiling that appeared in Wat Phra
Sri Rattana Mahathat Woramahawihan. Placing emphasis and the geometry to be more modern. Taking into
account the production process that can be produced. And not much production time. And the last step is to
evaluate consumer satisfaction with the product model.
The results of the prototype product development satisfaction study. To create the identity of craft
Hand stitched. Phitsanulok Province Patterns of handmade fabric products is appropriate and beautiful The
overall satisfaction was as follows: The second pattern of satisfaction (= 4.45) was found to be satisfactory. The
pattern of satisfaction (= 4.30) was very satisfactory. And the third pattern of satisfaction (= 4.15) was very
satisfactory. From prototype development can be produced to add value to the product. And it is unique for craft
Hand stitched. Phitsanulok Province.
Keywords: Product development, Identity, craft Hand stitched

บทนา
หัต ถกรรม เป็ นงานที่ แสดงให้ เป็ น ถึงวัฒ นธรรมประเพณี หรือ ความเชื่อ ทางศาสนาของกลุ่ มพื้ นที่ นั้น ๆ
เป็นงานช่างที่ทาด้วยฝีมือ หรือกระบวนการผลิตสิ่งของด้วยมือ โดยการใช้ แรงงานฝีมือเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิต
หรืออุปกรณ์อย่างง่าย โดยอาศัยทักษะความชานาญ สามารถใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น วัตถุดิบที่อยู่ในธรรมชาติ
นามาพั ฒ นาและดั ด แปลงเกิ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่อ ประโยชน์ในการใช้ส อยพื้น ฐานในชีวิต ประจาวัน และอ านวย
ความสะดวก หรือของตกแต่งต่าง ๆ ขึน้
ผ้าด้นมือเป็นงานที่เย็บปักด้วยมือ ในสมัยก่อนแต่ละครัวเรือนจะมีการเย็บผ้าห่มนวมไว้ใช้ ฝีมือในการเย็บ
ไม่ประณีตและไม่เรียบร้อย เพราะเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือเป็นของฝากกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้มากขึ้น โดยยังคงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการเย็บปักด้วย
มือ เป็ น ลายเส้ น และลวดลาย มีลั กษณะที่ บ่งบอกถึ งวัฒ นธรรมของภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น แต่ล วดลายในการสื่อ ถึ ง
วัฒ นธรรมประเพณี หรือ ความเชื่อ ทางศาสนา ความงามของเส้ น สายลวดลายไทยได้ ล ดน้อ ยลงด้ วยยุ ค สมั ยที่
เปลี่ยนไป การสร้างอัตลักษณ์ เป็นคานิยามคุณ ลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล
สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒ นธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งการมีคุณ ลักษณะที่
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เฉพาะตน เป็นปัจเจกแตกต่างเพื่อความโดดเด่น ปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น สภาพการตลาดมีการ
แข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวดเร็ว ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่จานวนมาก จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา
ผลิตภัณ ฑ์และบรรจุภัณ ฑ์ให้มีความต่าง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นทางเลือกของผู้บริโภคอยู่เสมอ การสร้างอัต
ลักษณ์ พัฒ นาหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการ สะดุดแก่ผู้พบเห็น หรือผู้บริโภคจะ
สามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและเป็นที่ต้องการ เข้าถึงตลาดอย่างง่าย รวมไปถึงเป็นการส่งเสริม
การขายอีก ส่วนหนึ่งและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึน้ ดังนัน้ การถ่ายทอดเทคนิควิธีการในการผลิตผ้าด้นมือ
ที่มีความเอกลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรม ผสมผสานกับศิลปะภูมิปัญญาในการถ่ายทอดลวดลายไทยโบราณ เพื่อการ
สร้างความต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เชิงสังคม และเป็นการมองย้อนคุ ณ ค่าของศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ นามาพัฒ นาและ
ประยุกต์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยการเข้าถึงกลุ่มสังคมสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถกระจาย
กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมภูมิปัญญาพืน้ ถิ่นให้แพร่หลาย ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มชุมชนที่สร้างสรรค์งานฝีมือ ที่มีคุณภาพสะท้อนความ
ปราณี ตอดทน มีเทคนิควิธีการในกระบวนการผลิ ตที่ เกิ ดจากภูมิปัญ ญาชาวบ้ านเดิ มอยู่แล้วการสร้างอั ตลั กษณ์
เฉพาะที่โดดเด่น โดยการสะท้อนสอดแทรกศิลปะไทยและลวดลายที่มีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย
ที่แตกต่างไปจากศิลปะชาติอ่ืน ด้วยการประยุกต์ศิลปะลวดลายต่าง ๆ อีกทั้ งจังหวัดพิษณุ โลก ปั จจุบันเป็ นเมือ ง
ท่ อ งเที่ ย ว และมี โบราณสถานที่ ส าคั ญ เป็ น หนึ่ง ในการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของประเทศ เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มงานหัตถกรรมผ้าด้นมือของจังหวัดพิษณุโลก
โดยการออกแบบให้มีค วามโดดเด่ น สร้างความน่าสนใจให้ กั บผลิต ภั ณ ฑ์ ให้ มีความงามแตกต่างจากผลิ ต ภัณ ฑ์
ประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการเสนอแนวทางในการต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมู ลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริม
รายได้ให้กับผู้ผลิต และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะภัณฑ์ ให้เห็นถึงคุณค่าความสาคัญของภูมิปัญญา และ
เพื่อให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ เห็นคุณค่าได้รู้จักและรักษารูปแบบภูมิปัญญานี้และอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป และสามารถยกระดับ
ชุมชนตลอดจนต่อยอดสู่การส่งออกต่างประเทศได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุม่ หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
การศึก ษาแนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้น แบบ เพื่ อ สร้างอั ต ลั ก ษณ์ ก ลุ่ ม หั ต ถกรรมผ้ าด้ น มือ จั งหวั ด
พิษณุโลก เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงมีแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของกลุ่ ม หั ต ถกรรมผ้ า ด้ น มื อ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
กรอบแนวทางในการศึกษาของวิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2532: 140) ดังนี้
1.1 ศึกษาแหล่งที่มาและความสาคัญของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
- วัตถุประสงค์ในการทา และการนาเอาไปใช้ ของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
- ความสาคัญและเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบ
แบบที่มาของลวดลายต่าง ๆ
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1.2 ศึ ก ษากระบวนการวิเคราะห์ รูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ด้ น มื อ โดยจ าแนกด้ า นรู ป ทรงของผลิ ต ภั ณ ฑ์
และลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏและนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ

ภาพที่ 1 กรอบศึกษากระบวนการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
2. เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุม่ หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
2.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ

ภาพที่ 2 กรอบการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
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2.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมผ้าด้นมือ

ภาพที่ 3 กรอบการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมผ้าด้นมือ
3. เพื่อทดสอบความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพที่ 5 กรอบความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก

วิธีวิทยาการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุ โลก
เพื่ อพั ฒ นาตราสั ญ ลั ก ษณ์ และผลิต ภั ณ ฑ์ข องกลุ่ ม หั ต ถกรรมผ้ าด้ น มือ จั งหวัด พิษณุ โลก และเพื่ อศึก ษาความ
พึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ประชากร ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 กลุ่ม
และกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ในจังหวัดพิษณุโลก จานวน 100 คน
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ตน้ แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของกลุ่ ม หั ต ถกรรมผ้ าด้ น มื อ
จังหวัดพิษณุโลก
1. เครื่อ งมือที่ ใช้ในการเก็ บข้ อมู ล ในส่ วนการศึก ษาสภาพทั่ ว ไป และศั ก ยภาพกลุ่ ม หั ต ถกรรมผ้ า ด้ นมื อ
อาทิเช่น ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ใช้การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จากัดคาตอบ รวมทั้งการสัมภาษณ์
แบบมีจุดสนใจ และการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล หัวข้อสัมภาษณ์ ใช้แนวคาถาม เพื่อทาการ
สอบถามความรูเ้ กี่ยวกับสภาพทั่วไปของกลุ่มหัตถกรรม
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ของกลุ่มหัตถกรรม
ผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
1. เครื่องมือที่ ใช้เก็ บข้อมู ลในส่วนการศึก ษารูปแบบและลวดลายของผลิตภั ณ ฑ์ คื อแบบสอบถามความ
เหมาะสมของรูปแบบและลวดลายที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของแนวคิด
ในการออกแบบของรูปแบบต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ กลุ่ม
หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
1. เครื่องมือที่ใช้การสร้างองค์ความรู้ เก็บข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจด้านการรับรู้อัตลักษณ์ที่มีต่อกลุ่ม
ชุมชน รูปแบบผลิตภัณฑ์คือแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี ่อรูปแบบผลิต ภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการ
สอบถามชุดเดียวกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย และเพื่อให้ทราบความแตกต่างของความพึงพอใจ ของ
กลุ่มเป้าหมาย มีลาดับขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีวธิ ีการตามขั้นตอนดังนี้
(ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์, 2547, หน้า 113-121)
ขั้ น ที่ 1 เตรี ย มข้ อ มู ล พิ จ ารณาทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และวั ต ถุ ป ระสงค์ ใช้ ค าถามเกี่ ย วโยงกั บ
เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
ขั้นที่ 2 เลือกชนิดของคาถามเป็นแบบปลายปิด
ขั้นที่ 3 กาหนดคาถามที่ต้องการถาม
ขั้นที่ 4 ร่างแบบสอบถาม โดยแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ
1) ส่ ว นค าชี้ แ จงแสดงรายละเอี ย ดของแบบสอบถามให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามทราบว่ า
แบบสอบถามมีคาถาม 4 ตอน ลัก ษณะของการตอบให้กาเครื่องหมายให้ตรงกับข้อมูลจริง และเติมรายละเอียด
ในช่องว่างตามที่ต้องการ
2) ส่ ว นที่ เป็ น สถานภาพของตั ว ผู้ ต อบแบบสอบถาม ท าการสอบถามเกี่ ย วกั บ เพศ อายุ
การศึกษา และอาชีพ
3) ส่ ว นที่ เป็ น เนื้ อ หาท าการสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
4) ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา จากข้อมูลที่จัดเก็บอยูแ่ ล้วเพื่อให้ทราบถึงบริบทและศักยภาพ
ทั่วไป เช่น ลักษณะของชุมชน การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมผ้าด้นมือ
และการสร้างอัตลักษณ์ด้านการออกแบบ
1.2 รวบรวมข้อมูลหลังจากการสั มภาษณ์จากปราชญ์พ้ืนถิ่น และกลุ่มผู้ผลิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างตราสัญลักษณ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยการร่างแนวคิด
และการสรุปแนวคิดรวบยอด
3. ทดสอบความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการรับรู้อัตลักษณ์ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผู้วจิ ัยทาเครื่องมือเพื่อทาการสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริโภคงานหัตถกรรมผ้าด้นมือ จานวน 100 คน เพื่อทาการสอบความพึงพอใจ
ที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ มีขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ทาการสรุปผลข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเอกสาร ตารา และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของชุมชน และ
ผู้วิจัยทาการจัดเก็บข้อมูลหลังจากการสัมภาษณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการแปรผลข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการสร้างตราสัญลักษณ์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเอกสารที่จัดเก็บไว้
อาทิเช่น การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมผ้าด้นมือ หลังจากการเก็บข้อมูลจาก
หลักการ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องต่างๆ นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของการศึกษา
3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติบรรยาย
อธิบายลักษณะตัวแปรเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใช้สถิตคิ ่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
สถิติการหาค่าที่กรณี กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เพื่อหาค่าของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ กับค่าระดับความพึงพอใจ

ผลการศึกษา
การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์และบรรจุภัณ ฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือจังหวัดพิษณุ โลก ผู้วิจั ยวิเคราะห์
ข้อมู ลและจาแนกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ 1) เพื่อศึก ษาและรวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกั บศักยภาพของกลุ่ ม
หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุ โลก 2) เพื่อพัฒ นาตราสัญ ลักษณ์ และผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
จังหวัดพิษณุโลก และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัด
พิษณุโลก โดยดังนี้
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ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 127/2 หมู่ที่ 8 ตาบลท่าทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2538 ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มคือนางสุนิตต์ วัสสุตะมะ มีจานวนสมาชิก 60 คน รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นได้เลียนแบบบรรพบุรุษซึ่งได้มีการทาผ้านวม โดยวิธีการเย็บห่างๆ ด้วยมือ ซึ่งเรียกว่า "ด้น" แต่ไม่มี
ลวดลายบนผืนผ้า ต่อมาได้ มีการพั ฒนารูปแบบและลวดลายให้ มีสี สันให้เข้ากั บยุ คสมั ย แต่ยังคงเอกลักษณ์ และภู มิ
ปั ญญาของท้ องถิ่ นไว้ ปั จจุ บันด้ วยยุ คสมั ยที่ เปลี่ ยนไปส่ งผลต่อรูปแบบและลวดลายของผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อง่ายต่อการตลาดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าด้นมือจึงเป็นในรูปแบบ
ของตัวการ์ตูน สัตว์ หรือลวดลายที่พบเห็นจากธรรมชาติ โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดด้วยกันดังนี้
1. ผ้ าห่ ม เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ช้ิน ใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการผลิ ต นาน ซึ่ งเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ส ามารถสร้ างรายได้
เป็นระยะของทางกลุ่ม
2. ปลอกหมอน มีห ลายขนาด และหลากหลายการใช้งานนาน เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ทารายได้ ให้ ก ลุ่ ม อย่า ง
ต่อเนื่อง เพราะขายง่าย อีกทั้งยังมีการสั่งผลิตภัณฑ์จานวนมาก
3. กระเป๋ า มีรูปแบบเป้ สะพายเดิ นทาง กระเป๋ าสะพายไหล่ กระเป๋ าสตางค์ และกระเป๋าอเนกประสงค์
ที่สามารถใส่ได้หลากหลาย สามารถพกพาได้สะดวกตามการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ตลอดทุกเทศกาล
4. เสื้อ มีรูปแบบทั้งเสื้อยืด และเสื้อผ้าทอ ใช้เทคนิคในการปักลวดลายต่าง ๆ ลงบนเสื้อเป็นผลิตภัณ ฑ์ที่
ขายได้ตอ่ เนื่อง
รูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทโดยส่วนใหญ่เป็นการนาลวดลายของการ์ตูน สัตว์ตา่ ง ๆ และ
ลวดลายธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ เส้นสายรูปทรงเรขาคณิต ด้วยทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ไม่มีความรู้
ทางด้านการพัฒ นารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการพัฒ นารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการขายให้เป็นที่ดึงดูดแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน

ภาพที่ 6-7 ผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ม กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา: สุนติ ย์ผ้าด้นมือ
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ภาพที่ 8-9 ผลิตภัณฑ์เสื้อ กลุม่ หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา: สุนติ ย์ผ้าด้นมือ

ภาพที่ 10-11 ผลิตภัณฑ์ปลอกหมอน กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา: สุนติ ย์ผ้าด้นมือ
ผลการพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
ลักษณะรูปแบบของผลิต ภัณ ฑ์ ผ้าด้น มือ รวมถึงกลุ่ มต่างๆที่ ผลิ ตสิ นค้ าประเภทนี้ในปั จจุบัน มีรูปแบบที่
คล้ายคลึงกัน ด้วยลวดลายที่ประยุกต์เข้ากับยุคสมัย ตามกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงยังขาดอัตลักษณ์
เฉพาะของกลุ่มตนเอง
ในการศึกษาการพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบจากการเก็บข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารตารา สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ประยุกต์ลวดลาย
นามาออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ พั ฒ นาเป็ นระยะขั้น ตอนตามความเหมาะสมของชนิด และรูปแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง เพื่อประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ แนวคิดในการพัฒนาตราสัญลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรม
ผ้าด้นมือที่สามารถจดจาง่าย สนองต่อการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย สะดุดตาดึงดูดผู้บริโภค โดยการสร้างจาก
แนวคิ ดพื้น ฐานความต้องการของกลุ่ มชุม ชน และดึ งเอกลั ก ษณ์ ข องชุม ชนให้ ม ากที่ สุ ด และออกแบบรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ลวดลายผสมผสานลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก และรูปทรงเรขาคณิต เพื่อการรับรู้ ง่ายต่อการจาจด และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ในการนากลับ และแนวคิดในการออกแบบเพื่อสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ โดยการใช้วัสดุที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การออกแบบ และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
การออกแบบตราสัญลักษณ์ ใช้รูปแบบ Emblem ออกแบบโดยใช้ภ าพตราสัญ ลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
คือ การใช้ด้ายในการด้ น เป็น องค์ประกอบ รวมเข้า กับชื่อ ของกลุ่มหัตถกรรม โทนสีที่ใช้ส่อื ความละเอียด ประณีต
สุภาพและสร้างสรรค์ เพื่อบ่งบอกชื่อที่ชัดเจนเป็นจุดขาย และจดจาง่ายมีความทันสมัย

ภาพที่ 12 ตราสัญลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ผู้วิจัยได้ทาการเลือกประเภทผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าด้นมือ มาทาการออกแบบคือ กระเป๋ า และเสื้อยืด ซึ่ งเป็ นผลิตภัณ ฑ์ตอบโจทย์กลุ่มเป้ าหมาย และ
จาหน่ายง่าย สามารถผลิตได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก ใช้แนวคิดในการออกแบบ คือ นาสัญ ลักษณ์ ของไก่ชนเหลือง
หางขาว ซึ่งเป็นพันธ์พิษณุโลกแท้ ประยุกต์เป็นลวดลายกราฟิก รวมถึงผสมผสานกับลวดลายตัดทอนจากลายไทย
ดาวเพดานที่ปรากฎในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เน้นการจัดวาง และใช้รูปทรงเรขาคณิตให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึน้ โดยคานึงถึงกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตได้ และใช้เวลาไม่มากนัก ดังนี้

ภาพที่ 13 รูปแบบลวดลายที่ 1 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
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ภาพที่ 14 รูปแบบลวดลายที่ 2 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ

ภาพที่ 15 รูปแบบลวดลายที่ 3 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
ผลการศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ค วามพึงพอใจตามรายการประเมิน จานวน 100 คน พบว่า รูปแบบลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ มีความเหมาะสม และมีความสวยงาม โดยแสดงความพึงพอใจโดยรวมตามลาดับ ดังนี้ รูปแบบ
ลวดลายที่ 2 แสดงความพึ ง พอใจ (xˉ = 4.45) อยู่ ในระดั บ ความพึ งพอใจมาก รู ป แบบลวดลายที่ 1 แสดงความ
พึงพอใจ (xˉ = 4.30) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และรูปแบบลวดลายที่ 3 แสดงความพึงพอใจ (xˉ = 4.15) อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สามารถผลิตได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และ
เป็นเอกลักษณ์สาหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
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สรุปผลและอภิปรายผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้สรุป
และอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก ดังนี้
การพั ฒ นาตราสั ญ ลั กษณ์ และผลิต ภัณ ฑ์ของกลุ่มหั ตถกรรมผ้าด้น มือ จังหวัดพิษณุ โลก มีรูปแบบตรา
สัญลักษณ์เพื่อบ่งบอก และเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่ทันสมั ย และ
สามารถผลิตโดยกระบวนการเดิมที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป และใช้ลวดลายที่บ่งบอกและเป็นเอกลักษณ์ที่จดจาได้ของ
กลุ่มหัตถกรรม โดยมีแนวคิดที่เรียบง่ายโดยการใช้สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก คือไก่เหลืองหางขาว
ตลอดจนคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยโดยเป็นสร้างอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการขาย สร้างเสริมรายได้ให้กับ
ชุมชน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเอกลักษณ์พ้ืนบ้านให้มีความโดดเด่น สะดุดตาและสวยงาม สามารถผลิตใช้
งานได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากการแปรผลข้อมูลของเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 1 กลุ่ม และกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณ ฑ์ผ้าด้นมือในจังหวัดพิษณุ โลก จานวน 100 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 26-35 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
ประกอบอาชีพอยู่ในหน่วยงานของรัฐ และส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จากการแปรข้อมูลพบว่ารูปแบบ
ลวดลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์มีค วามพึงพอใจใกล้ เคี ย งกั น ทั น สมั ย สามารถผลิต ได้ จริง และมีสี สั น สวยงามสะดุ ด ตา
สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า และเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม หั ต ถกรรมผ้ า ด้ น มื อ ได้ และสามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดในรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์อ่นื ต่อไป
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ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ ต่อประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของ
บุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด
The relationship of human resource management to performance efficiency of
Surapol Farm 2016 Group Co., Ltd’s Employees
สุรพล วรรณวงค์1*
Surapol Wanwong1*
บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทสุรพล
ฟาร์ ม 2016 กรุ๊ ป จ ากั ด มี วั ต ถุ ประสงค์ ในการศึ ก ษา เพื่ อ ศึ กษาระดั บประสิ ทธิ ภ าพในการท างานของบุ ค ลากร
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร จานวนตามประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิภาพของบุคลากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด ซึ่งมีบุคลากร จานวน
150 คน ทา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ างปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล ใช้ ก ารทดสอบ t-test ,F-test ส่ ว น
ความสั มพั นธ์ การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุ คลากร โดยใช้สถิ ติ สั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า บุคลากรที่มี สถานะภาพ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบั ติ งานของบุ คลากรของบุ คลากร แตกต่ างกั นที่ ระดั บนั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 และปั จจั ยด้ านการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของบุคลากร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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Abstract
This research aims to: 1) to study the level of the performance efficiency of Surapol Farm 2016 Group
co., ltd.’s employees 2) to compare the performance efficiency.’s employees on demographic 3) to study the
level on the human resource management to performance efficiency .’s employees and 4) to study the
relationship of human resource management to performance efficiency.’s employees. The samples in this study
were 150 employees. The questionnaire was used to collect the data from 28 traders and 400 consumers. The
instrument used in the study was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage,
mean and standard deviation. The hypothesis testing showed that: the analyzing the relationship on the
relationship between personal demographics by t-test and F-test, and the relationship of human resource
management to performance efficiency.’s employees by Pearson correlation coefficient.
The research results were as follows: The performance efficiency factor and the human
resource management factor were at a high level. The employees who had different marital status, education,
job position and length of employment had significant difference of performance efficiency in statistically
significance at the .05 level. The human resource management factors related to the performance efficiency was
in statistically significance at the .05 level. And the correlation was positive at moderate level.
Keywords: efficiency, human resource management

บทนา
ปั จ จุ บั น เศรษฐกิ จ สั งคมและการเมือ ง มีก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้น อย่างรวดเร็ ว มี ก ารแข่ งขั น กั น อย่า ง
มากมาย เพื่อให้เกิดความมั่งคงและประสบความสาเร็จในด้านเศรษฐกิจ เมื่อมีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ ความ
พร้อมจึงเป็นเรื่องสาคัญ องค์ก รเป็นหนึ่งในความพร้อมที่จะสามารถช่วงชิงความได้เปรียบเทียบทางด้านการแข่งขัน
องค์กรเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคลคลกลุ่มหนึ่ง เป็นการอานวยให้การดาเนินงานลุล่วงไปตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยมีการบริหารและการจัดการ เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จที่ต้องไว้
องค์กรที่มีความสามารถและโอกาสแข่งขันได้นั้น ต้องมีการจัดการและการบริหารที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ภายในองค์กรต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์กรเพื่อการจัดการและการบริหารงานอย่างมีระบบ การจัดการทรัพยากร
ถือว่ามีความสาคัญยิ่งในองค์กร การมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความสามารถ เป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ ซึ่งล้วงเกิดจากความรู้และทักษะความชานาญที่มีอยู่ในตัวบุคลากรขององค์กรทั้งสิ้น ทรัพยากรบุคลากรจึง
มีค่าต่อการบริหารและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ การสร้างคุณค่าของทรัพยากรบุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หากขาดความพร้อมของปัจจัยด้านทรัพยากรจะไม่สามารถบรรลุความสาเร็จได้ การที่จะมี
ทรัพยากรบุ คลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทั กษะ และความชานาญได้ ต้ องมีการพั ฒนาเพื่อให้ เกิ ด ความรู้
ความสามารถ การสร้างแรงจูงใจในการทางาน มีทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจในงาน ความรักและความผูกผันต่อ
องค์กร คุณลักษณะเหล่านี้ลว้ นเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัตทิ รัพยากรที่ก่อให้เกิดความสามารถที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่
ต้องการของทุกองค์กร
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารงานบุคคลหรือบุคลากร เน้นการบริหารการจั ดการภายในองค์กร
เริ่มตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรเข้ามาทางานในองค์กร การอบรมพัฒนา การจัดค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจุบัน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เพียงเน้นการคัดสรรบุคลากร ในองค์กร
เท่านั้น แต่จะเน้นที่กลยุทธ์(Strategy)ของหน้าที่ต่าง ๆ โดยปรับกลยุทธ์ของหน้าที่เหล่านั้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์ กร ภาวะด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และกฎระเบี ยบต่ าง ๆ ที่ มี ผลต่ อการด าเนิ นธุ รกิ จขององค์ กรด้ วย การจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องปรับตัวและปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกั บแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
ที่ผู้บริหารระดับสูงได้กาหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกัน และรวมถึงสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจขององค์กรในระยะยาว(ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์,2554:2) [1]
การทางานมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการจัดการทรัพยากรที่ในองค์กรที่ดี ก็จะทาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการ
ทางาน และองค์ กร การทางานมีประสิ ทธิภาพเป็ นการทางานตามบรรลุ เป้ าหมายที่ วางไว้ วิธีการง่าย รวดเร็ว และมี
คุ ณ ภาพ เมื่ อการจั ดการทรั พ ยากรในองค์ กรที่ ส ามารถให้ บุ ค ลากรมี “สมรรถนะ” หรื อ “ขี ดระดั บ
ความสามารถ”(Competency) คื อ มี ค วามรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) ลั ก ษณะเฉพาะตั ว (Attribute)และพฤติ ก รรม
(Behavior)ของคนนั้น ซึ่งประกอบกันทาให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน((ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์
,2554:352)
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีมากมาย อุตสาหกรรมที่ได้รั บความสนใจ ไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่น
คือ อุตสาหกรรมประเภทอาหารแปรรูป ปัจจุบัน ณ 31 มีนาคม 2559 ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูป มีจานวนธุรกิจที่
ดาเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 1,781 ราย โดยแบ่งเป็น บริษัทจากัด 1,572 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล 206 ราย และบริษัทมหาชน 3 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่มีมูลค่า 10,786 ล้านบาท แบ่งเป็น
บริษัทจากัด มูลค่า 9,597 ล้านบาท บริษัทมหาชน มูลค่า 1,000 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิตบิ ุคคล มูลค่า 189 ล้านบาท จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ธุรกิจประเภทนี้สว่ นใหญ่ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท
จากัดร้อยละ 88.2 และมีมูลค่าทุนร้อยละ 88.9 รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ร้อยละ
11.6 และมีมูลค่าทุนร้อยละ 1.8 แต่อย่างไรก็ตามนิติบุคคล ประเภทนี้ยังคงมีมูลค่าทุนจดทะเบียนน้อยกว่า บริษั ท
มหาชนที่มีจานวนเพียง 3 ราย หรือร้อยละ 0.2 แต่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนมากถึง 1,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3(
กองข้อมูลธุรกิจ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2559)
บริษัทสุรพลฟาร์ม2016กรุ๊ปจากัด ตัง้ อยู่เลขที่22/56หมูท่ ี่4ถนนบางนา-ตราดกม.28 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ วันที่ก่อตั้ง22กรกฏาคม2546งานที่ทา ผลิตและชาแหละชิ้นส่วนไก่มีพนักงาน200คน นายอภิวัฒ น์
วรรณวงค์เป็นประธานกรรมการ นายสุรพล วรรณวงค์เป็นที่ปรึกษา นายนุกูล คงหนุนเป็นผู้ควบคุมฝ่ายผลิต นาย
โสภณ วรรณวงค์เป็นผู้ควบคุมคุณภาพเนี้อไก่ นส.กมลรัตน์ แนวนาคเป็นผู้ควบคุม ฝ่ายบัญชี นส.นุจรีย์ คงหนุนเป็นผู้
ควบคุมและติดตามลูกค้าทั้งหมด มีลูกทั้งหมดประมาณ50ราย มีทั้งรายใหญ่และรายเล็กไม่เท่ากัน ส่งตามโรงงาน
แปรรูปที่ผลิตลูกชิ้นไก่และไส้กรอกไก่ มีรถตูห้ ้องเย็นวิ่งส่งลูกค้าต่างๆตามแต่ละจังหวัด มีรถวิ่งส่งอยู่ประมาณ30คันมี
พนั ก งานขั บรถ30คน ผลิ ต สิ น ค้ า ประมาณวัน ละ50,000กิ โล จะแยกเป็ น เนี้อ ไก่ 5 0เปอร์เซนต์เป็ น กระดู ก ไก่ 50
เปอร์เซนต์ กระดูกไก่จะนาไปเลี้ยงปลาดุกเป็นอาหาร จะมีลูกค้าเพื่อนาไปเลี้ยงปลาดุกมารับไปและนาไปบดละเอียด
เพื่อเป็นอาหารของปลา ทางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตกฤษ์เริมทางานตั้งแต่15.00น.ถึง
24.00น.ของทุกวัน เวลาประมาณ06.00น.จะมีพนักงานขับรถเพื่อนาไปส่งลูกค้าต่าง ๆ ของทุก ๆ วัน
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เมื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เป็นปัจจัยที่มีผลประสิทธิภาพต่อการทางานเพื่อให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน ในการผลิต ให้ได้ผ ลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษา ความสัมพันธ์
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพ ในการทางานของ บุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพของบุค ลากรในการทางานอย่างไร
และเพื่อเป็นแนวทาง การส่งเสริมดาเนินธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป
จากัด เป็นบริษัททาธุรกิจเกี่ยวกับผลิตอาหารแปรรูปประเภทผลิตและชาแหละชิน้ ส่วนไก่ส่งออกทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งการวิจัยทาการศึกษา ทัง้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ ระดับ และความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางาน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในการทางานว่าปัจจัยใดมีผลมากที่สุด ทั้งนี้คาดว่าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์ และข้อมูลที่มี
คุณค่า สามารถนาข้อมูลของผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ตลอดจนนาไปเพื่อเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างการบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในปฏิบัตงิ านของบุคคลกร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุป๊ จากัด
2. เพื่อศึกษาระดับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของบุคคลกร บริษัทสุ
รพลฟาร์ม 2016 กรุป๊ จากัด
3. เพื่อศึกษาความสั มพั น ธ์ของการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษย์กั บประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของบุ คคลกร
บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุป๊ จากัด

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานะภาพ
-ระดับการศึกษา
-ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
-ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน
-รายได้ต่อเดือน

2.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-การสรรหา และ คัดเลือก
-การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมและพัฒนา
-การประเมินและสนับสนุนในการทางาน
-การให้รางวัล
-การปกป้องและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์

ประสิทธิภาพในการทางาน
ปัจจัยตัวป้อน(Input)
- ความรู้ ความสามารถของบุคลากร (Man)
- วัตถุดิบ (Raw material)
- เครือ่ งจักร(Machines)
กระบวนการผลิต( Process)
- การทางานมาตรฐาน
- ลดการสูญเสียค่าใช้จา่ ย ด้านต้นทุน
- ลดเวลาในการสูญเสียการแก้ไขงาน
ผลิตผล (Output)
- ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ
- ส่งมอบงานให้ลูกค้า ทัน รวดเร็ว มี
คุณภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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สมมุตฐิ าน
1. บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน ระดับต่างกัน มีประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน
ของบุคคลกรแตกต่างกันตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับ ประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของ
บุคคลกร

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด เป็นการสมมุติฐานขึน้ มา
ประกอบธุรกิจประเภทผลิตอาหารแปรรูป ซึ่งมีบุคลากร จานวน 200 คน ทาการเปิดโรงงาน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2559
กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด จานวน 150 คน เนื่องจาก
เป็ นจ านวนประชากรที่ ทราบแน่น อน ดั งนั้นการศึก ษาการวิจัย ครั้ง ผู้วิจัย ด้านค านวณวิธีก ารกาหนดขนาดกลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง โดยใช้ สู ต ร Taro Yamane (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ .2548:194) ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 % และสั ด ส่ ว นของ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5%
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ( Convenience Sampling ) โดยจะทาการแจกแบบสอบถามให้ครบตามจานวน
ของกลุ่มตัวอย่าง จากบุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด ในแต่ละแผนก ภายในทีม จานวน 133 คน ได้ทาการ
เพิม่ จานวนเป็น 150 คน
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการ
วัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ปั จ จั ย ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น การสร้ า งแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดั บ การวั ด
ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ รวบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic)เพื่ ออธิ บ ายลั ก ษณ ะทั่ วไปของข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวมรวมได้ ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)และค่าเฉลี่ย(Mean)
ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบ t-test
,F-test ส่วนความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทสุรพล
ฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
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ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร บริษั ทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป
จากัด ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนฐานของปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน ดังนี้
ปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน
SD
ความหมาย
xˉ
ปัจจัยตัวป้อน
4.00 0.579
มาก
ปัจจัยกระบวนการผลิต
4.03 0.601
มาก
ปัจจัยผลลัพธ์
4.01 0.596
มาก
รวม

3.91

0.423

จัดลาดับ
3
1
2

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามส าคั ญ ปั จ จั ย กระบวนการผลิ ต เป็ น อั น ดั บ ที่ 1
ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.03 ปัจจัยผลลัพธ์เป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัยตัวป้อนเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญอยู่ใ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4 และผลรวม
ปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.91
วัตถุประสงค์ที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร จานวนตามประชากรศาสตร์ บริษัทสุ
รพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร บริษัทสุรพล
ฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด กับ ประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์

F-test

Sig

อายุ

0.501

0.740
0.682

สถานะภาพ

4.297

0.015*

ระดับการศึกษา

5.309

0.002*

ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน

8.248

0.023*
0.000*

รายได้ตอ่ เดือน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.556

0.004*

เพศ

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

t-test
-0.332

-2.297

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีสถานะภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ท่าน
ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร บริษัทสุรพล
ฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัดแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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วัตถุ ประสงค์ที่ 3 เพื่ อ ศึกษาระดั บการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของ
บุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุป๊ จากัด ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนฐานของปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
SD
ความหมาย
xˉ
การสรรหาและคัดเลือก
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนา
การประเมินและสนับสนุนในการทางาน
การให้รางวัล
การปกป้องและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
รวม

3.67
3.65
3.92
4.17
4.26

0.690
0.646
0.764
0.689
0.781

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

3.84

0.450

มาก

จัดลาดับ
4
5
3
2
1

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญการปกป้องและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
เป็นอันดับที่ 1 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.26 การให้รางวัลเป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญ
อยู่ในระดับมาก ที่ระดั บค่าเฉลี่ย 4.17 การประเมินและสนับสนุนในการทางานเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.92 การสรรหาและคัดเลือกเป็นอันดับที่ 4 ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.67 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒ นาเป็นอันดับที่ 5 ค่าความสาคั ญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.65 และผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับปั จจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพของบุคลากร
บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ ระหว่า งการจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษย์กั บประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร
บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด
ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ค่าสหสัมพันธ์
Sig
ระดับความสัมพันธ์
การสรรหาและคัดเลือก

-0.027

0.74

ไม่มคี วามสัมพันธ์

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนา

0.093

0.257

ไม่มคี วามสัมพันธ์

การประเมินและสนับสนุนในการทางาน

0.207

0.011*

ความสัมพันธ์กันต่า

การให้รางวัล

0.340

0.000*

ความสัมพันธ์กันปานกลาง

การปกป้องและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์

0.328

0.000*

ความสัมพันธ์กันปานกลาง

โดยรวมปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.329

0.000*

ความสัมพันธ์กันปานกลาง

Proceedings
2242

จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจั ย ด้ านการจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของบุ ค ลากร บริ ษั ท สุ ร พลฟาร์ ม 2016 กรุ๊ ป จ ากั ด ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญปัจจัยกระบวนการผลิตเป็นอันดับที่ 1 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.03 ปัจจัยผลลัพธ์เป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัยตัวป้อนเป็น
อันดับที่ 3 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4 และผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน
ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.91 เนื่องจากการทางานให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จในการทางาน หรือเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจน
การทางานอย่างไรให้มีความสุข นั่นแสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งสาคัญประการหนึ่งอยูท่ ี่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
สู งสุ ด ผลการวิ จั ยสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของดวงพร อินทรัตน์รังษี (2549)[4] ศึกษาเรื่อง ปั จจั ยส่ วนบุ คคลที่ มี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ กรณีศึกษา:ธุรกิจตัวแทนจัดจาหน่ายอาหารสัตว์ชนิดเม็ด (สุนัขและ
แมว) ที่ธุรกิจกับคลินิกรักษ์สัตว์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 55.71 เพศชายร้อยละ 44.29 และ
พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน
ส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
เกณฑ์มาก ส่วนในแต่ละด้านนั้น พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากทั้งหมด หากพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของพนักงาน พบว่า ในด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา ได้แก่ด้านความพร้อมของผู้
เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ด้านนโยบายองค์การ, ด้านโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อานวยความสะดวกและด้านงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลาดับ
2. บุคลากรที่มี สถานะภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน รายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดเพราะบุคคลคือหมู่คณะ
ที่รวมตัวกันเป็นองค์กร มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีบทบาทในการทางาน หรือดาเนินงานต่าง ๆ สัมพันธ์ กัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นบุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองค์กร ครอบคลุมบุคคลระดับสูง กลาง และ
ล่าง รวมถึงบุคคลในระดับการทางานทั้งหมด ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กรจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึง
ปรารถนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จานวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถที่
เกี่ ยวกับงานในหน้าที่ ความเป็ นผู้ น า ทั กษะการสื่อสาร ทั กษะด้ านเทคโนโลยี ทั กษะด้ านการบริหารจั ดการ เจตคติ
ค่านิยมที่พึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนางาน และการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกั บนโยบาย และ
แผนการดาเนินงานขององค์กร ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนาศักดิ์ หอมชื่น (2557) ศึกษาเรื่อง การพิจารณา
ความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์ การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี [5] การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพ และ เกณฑ์ที่นามาใช้ในการพิจารณาความดี ความชอบ เปรียบเที ยบสภาพและเกณฑ์ ที่น ามาใช้ในการ
พิจารณาความดีความชอบ รวมทั้งศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อน

Proceedings
2243

ขัน้ เงินเดือนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามความคิดเห็นของครู
และ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศกึ ษาประกอบด้วยครู
และผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 302 คน เ ผลการวิจั ย
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบสภาพการพิจารณาความดีความชอบตามความคิดเห็นของครู กับ ผู้บริหาร พบว่า ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ มีการพิจารณาความดีความชอบที่กระทากันอย่างเปิดเผย หลังจากการประเมินการ
พิจารณาความดีความชอบมีการเปิดเผยข้อมูลให้ครูได้ทราบ และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นคะแนนที่
ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบตามความคิดเห็นของครู กับ ผู้บริหาร พบว่า ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคั ญทางสถิ ติที่ระดั บ 0.01 ทุ กเกณฑ์ปัญ หาในการพิจารณาความดีความชอบที่ พบมากที่ สุ ดในแต่ ละด้านและ
แนวทางในการ แก้ปัญหามีดังนี้ ปัญหาด้านสภาพในการพิจารณาความดีความชอบ คือ ครูไม่มีส่วนร่วมในการกาหนด
วิธีการ หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ให้ครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
ความดีความชอบให้มากที่สุด ส่วนปัญหาด้านเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ คือ ครูขาดการเก็บผลงานที่เป็น
หลักฐาน มีแนวทางแก้ไขคือ ครูจัดเก็บผลงานให้เป็นระบบ เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบได้
3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญการปกป้องและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับที่ 1
ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.26 การให้รางวัลเป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่
ระดั บค่าเฉลี่ย 4.17 การประเมินและสนับสนุนในการทางานเป็ นอันดั บที่ 3 ค่ าความส าคัญ อยู่ในระดั บมาก ที่ระดั บ
ค่ าเฉลี่ ย 3.92 การสรรหาและคั ดเลื อกเป็ นอั นดั บที่ 4 ค่ าความส าคั ญ อยู่ในระดั บมาก ที่ ระดั บค่ าเฉลี่ ย 3.67 การ
ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นอันดับที่ 5 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.65 และผลรวม
ปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84 เนื่องจาก
ด้านบุคลากรหรือบุคคล ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร บุคคลต้องมีประสิทธิภาพในการทางาน
ดังนั้นองค์ประกอบด้านตัวบุคคลที่จาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน ได้แก่ ปรัชญาและอุดมการณ์ บุคลิกภาพ
ความต้องการ ค่านิยม เป้าประสงค์ของชีวิตและหารทางาน การสารวจตนเอง ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการ
ทางาน และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น กระบวนการขององค์กร เป็นองค์ประกอบสาคัญลาดับสองต่อจาก
องค์ประกอบ ด้านบุคคล กระบวนการที่สาคัญขององค์กร คือ การดาเนินงานทั้งหมดที่จะทาให้เกิดการผลิต และการ
บริ การที่ น่าพอใจ ขอบข่ ายของกระบวนการขององค์ การที่ เอื้ อต่ อการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพขององค์ กร ได้ แก่ การจั ด
โครงสร้างงานขององค์ กร การวางแผน การจัดองค์ กรในด้านบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการทางาน การควบคุ ม
คุณภาพการทางาน และการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง รัศมีแสง
ทอง ( 2557) ศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กของไทย [6] ผลการศึกษาพบว่า
1) คุณลักษณะของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่มลี ักษณะเด่น
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) มีวิสัยทัศน์และทักษะในการสื่อสาร(2) มีความรู้ ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักวิธีการด้านการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (3) มีความยุติธรรมและมีความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ(Career-Path) (4) หลักการบริหารงานบุคคล
ภาวะผู้ น าที่ ผู้ประกอบการที่ดี (5)ต้องมีการวางแผนงาน(6)มีการสร้างความสั มพั นธ์ที่ ดี ระหว่างหั วหน้าและลู กน้อง
(7) มีแนวคิดที่จาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้ประกอบจะต้องมีหลักในการส่งเสริมในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ มีความส าคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมสาหรับการพั ฒนาทรัพยากร และมีการจัดล าดับความสาคั ญ
ก่อนหลังเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ (8) ผู้บริหารจะต้องเป็นต้นแบบให้พนักงานในเรื่องการ
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พั ฒ นาตนเอง (9) สร้ างความศรั ท ธาและเชื่ อ มั่ น ให้ ทุ ก คนในองค์ ก ร และกระตุ้ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อง
(10) ให้โอกาสในการทางาน 2) สาหรับปัญหาและอุปสรรคของการประกอบกิจการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็ กพบว่า
บุคลากรในองค์กรทั้งระดับผู้บริหาร ระดับสั่งการและระดับปฏิบัติ ขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน/บุคลากรมีไม่
เพียงพอ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามแผนงานของภาครัฐและภาคเอกชน/ระบบการสรรหาบุคลากรยังไม่เป็น
ระบบเท่าที่ ควร/ คุ ณภาพของแรงงานยังไม่เป็ นไปตามที่ ต้องการ มี การเข้ า-ออกสู ง ขาดแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน/
บุคลากรระดับปฏิบัติและระดับสั่งการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท / ขาดการให้รางวัลกับพนักงาน
เมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นตามเป้าหมาย/ขาดทักษะการสื่อสารระดับหัวหน้า/ลูกน้อง และขาดแคลนเงินลงทุนในการ
บริหารจัดการธุรกิจ ส่วนรูปแบบขงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กที่จะสามารถตอบสนอง
และแก้ปัญหาดังที่กล่าวมา ผู้ประกอบจะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ ๆ ดังนี้ (1) ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร(Complex)
3) ผู้ ประกอบการจะต้ องมี ความรู้ ความสามารถหรือสมรรถนะ (Capacity) เพี ยงพอในการแก้ ไขปั ญ หาและอุ ปสรรค
4) สร้ างบรรยากาศ (Climate) ในการท างานให้ บุ คลากรมี ความสุ ข มี แรงจู งใจ ความพึ งพอใจในการท างานที่ ท า
5) มีคุณลักษณะพิเศษของผู้ประกอบการ ได้แก่ใฝ่รู้ ยอมรับความเสี่ยง มีความมุง่ มั่น (Characteristics of Entrepreneur)
4. ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของบุ คลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากั ด ที่ระดั บนั ยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสั มพั นธ์ทิศทางบวก
ในระดั บปานกลาง เนื่องจากการที่องค์ กรสามารถดาเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร
ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงกาลังคนอย่างคุ้มค่า มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด มีลักษณะการดาเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์
โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกาลังคน องค์กรมีความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ และ
เทคโนโลยี ทาให้เกิดวิธีการทางานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการดาเนินงาน มีปัญหาอุปสรรค และความขัดแย้งน้อย
ที่สุด บุคลากรมีขวัญกาลังใจดี และมีความสุขในการทางาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวมัทนา โมรากุล
(2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [7]
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ ทางาน
ด้านโอกาสที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของ การทางาน ด้านการบูรณา
การทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิของบุคลากร ด้านการรักษา ความสมดุลการทางานและชีวิตส่วนตัว ด้าน
ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้าง ประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการนาองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ และ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยูใ่ น
ระดับ ปาน กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้ อยู่ ในระดับคะแนนที่
มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด ให้เป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการททางาน
พบว่า ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนั บสนุน การทางานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทางาน อยู่ในระดับ
คะแนนที่ มากที่ สุ ด กล่ าวคื อ บุ คลากรของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นั นทามี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ดในเรื่องของ
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน ร่วมงานสนับสนุนการทางานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทางาน 3. ด้านโอกาสที่จะ
นาไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่า การได้รับการ พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียม
ความพร้อมในการก้าวไปสู่ตาแหน่งสูงขึ้น อยูใ่ นระดับ คะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดใน www.ssru.ac.th (ข) เรื่องของการ ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถใน
การเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ ตาแหน่งสูงขึน้ ที่ทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมบุคลากรอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
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4. ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการทางาน พบว่า การได้รับการส่งเสริมและโอกาส ให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน ระดับคะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมาก ที่สุดในเรื่องของการได้รับการส่งเสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้แก่
บุคลากรเองและจัดส่งไป ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะนาในความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรบริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จากัด ดังนี้
1. เพื่อนร่วมงานที่ดี ในการทางานนั้นเราจะต้องรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ และขวนขวายแสวงหาความ
รู้อยูเ่ สมอ ทาตัวให้เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การที่เราทาตัวเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่เพียงแต่จะทาให้
เราทางานอย่างมีความสุขเท่านัน้ แต่ยังเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าอีกด้วย การช่วยเหลือคนอื่นอยูเ่ สมอ จะทาให้เราได้รับ
ความช่วยเหลือตอบแทน ดังนัน้ เมื่อติดขัดปัญหาอะไรก็ตาม เราก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็น
2. รักษามารยาทในการทางาน การทางานโดยยึดถือระเบียบ และเคารพกฎกติกา จะทาให้เราอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรคในการทางาน การรู้จักมารยาทในการทางาน ไม่เพียงเป็นการเคารพผู้อ่ืน แต่ยังเป็นการเปิด
โอกาสให้คนอื่นได้เคารพเราด้วย เคารพในความเป็นคนทางานมืออาชีพ รู้ว่าอะไรควรทา และอะไรไม่ควรทาในที่ทางาน
3. สร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี บรรยากาศที่ดีในการทางาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีความสุข
มากขึน้ อีกทั้ง ยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทาให้เราเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่ารอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสาเร็จในการทางาน ทาให้เพื่อนร่วมงานรู้ สึกได้ถึงความเป็นมิตรของเรา เมื่อมีความสุข ประสิทธิภาพในการ
ทางานก็จะเกิดขึน้ อย่างไม่ยากเย็น
4. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ทั้ ง ในระดั บ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา จะทาให้การทางานมีความราบรื่นมากขึน้ การไหว้วานใครให้ช่วยเหลือก็ทาได้งา่ ย
ขึน้ เพื่อนร่วมงานจะยอมช่วยเหลือเราด้วยความเต็มใจ เพราะเขารู้อยูแ่ ล้วว่าเราก็พร้อมที่จะช่วยเขา เมื่อคนทางานที่
อยู่ในออฟฟิศเดียวกันพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน การดาเนินงานขององค์กรก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การพั ฒ นารู ป แบบการบริ หารจั ด การอย่ างมี ป ระสิท ธิ์ ผลของตลาดสดโพธาราม
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
The development model of effective management of Potharam food Market
Potharam district, Ratchaburi
ดวงพร นุม่ นวลศรี1*
Duangpron Noomnuansri1*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ์ผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพ
ธาราม จั งหวัด ราชบุ รี เป็ น การวิจั ยเชิงสารวจ (survey research) โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาระดับการพั ฒ นา
รูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ์ผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จาแนกตาม
สถานภาพผู้ใช้บริการ และ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิ์ผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีอย่างมีประสิทธิ์ผล ทาการสุม่ กลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเองเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
ของตลาดสดโพธาราม ผู้ซอื้ และผู้ขาย ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการตลาดสดโพธาราม โดยทาการเลือกแบบเจาะจงจากผู้
มีประสบการณ์สูง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เแก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test ผล
การศึก ษาพบว่า กลุ่ มตั วอย่างส่ วนมากมีเพศชาย ร้อ ยละ 73.1 อายุ26-30 ปี ร้อ ยละ 28.1 ระดับการศึกษาจบ
ปริญญาตรี ร้อยละ 53.8 และระยะเวลาในการทางานในองค์กร 10 - 15 ปี ร้อยละ 43.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระดับ ปาน
กลาง ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน ซึ่งอยู่ระดับ มาก ผลการ
ทดสอบข้อสมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตั วอย่างจานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศหญิ ง
ร้อยละ 58.3 อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 47.2 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 68.7 รายได้ส่วนตัวต่อ
เดือนต่ากว่า 6,000 บาท ร้อยละ 39.4 และอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 43 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.14 ด้านราคา ค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านช่องทางการจาหน่าย ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.64
ด้านการส่งเสริมการขายค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ ระดับค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านพนักงานขาย ค่าความสาคัญอยู่
ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปาน
กลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.22 ด้านกระบวนการ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.56 ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ์ผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1

สาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 10171
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ได้ แ ก่ ด้ า นการวางแผน ค่ า ความส าคั ญ อยู่ในระดั บ ปานกลาง ที่ ระดั บ ค่ า เฉลี่ ย 3.28 ด้ า นการด าเนิ น การ ค่ า
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านการตรวจสอบค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย
3.55 ด้านการปรับปรุงพัฒนา ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ทดสอบสมมุติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิ์ผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ประกอบด้ว ย ด้านราคา ด้านพนักงานขาย ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิ์ผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 แนวทางในการพั ฒ นาตลาดสดโพธาราม ควรด าเนินการดั งนี้ ควรแก้ ปัญ หาเกี่ยวกั บสถานที่จ อดรถอย่าง
เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บริการยังมีความคิดเห็นว่าสถานที่จอดรถยังไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการตลาดสดโพ
ธาราม ควรชี้แจงเรื่องการขนส่งสินค้า และนารถไปจอดไว้ ณ สถานที่จอดรถและควรจัดหาจอดรถสารองให้เพียงพอ
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ, ตลาดสด

Abstract
The aims of this survey study: 1) to study the development model of effective management of Potharam food
market, Potharam District, Ratchaburi 2) to compare the management of Potharam Food Market Potharam District,
Ratchaburi according to the viewpoints of the customers toward the management with position status and marketing
mix factors and 3) to study the guidelines for the development model of effective management of Potharam food
market, Potharam District, Ratchaburi. The samples were 400 people whom were selected by stratified random
sampling.The research instruments were the questionnaire of 5-rating scale and the interview the people who directly
related to Potharam food market by purposive sampling technique. The data were analyzed by percentage,
frequency, standard deviation, t-test and f-test. The results of hypothesis testing showed that the most of the
samples were from women (58.3%), age: age upper than 45 years old (47.2%), education: undergraduate (68.7%)
and income: less than 6,000 baht (43.%). The information about marketing mixed factors showed as: the product was
at a medium level (mean 3.14),the price was at the high level (mean 3.63), the distribution was at the high level
(mean 3.64), the marketing promotion was at the high level (mean 3.92), the customer assistant was at the high
level (mean 3.55), the physical characteristics was at a medium level (mean 3.22) and the process was at the high
level (mean 3.56). The information about the development model of effective management of Potharam food market,
Potharam District, Ratchaburi showed as: the planning was at the medium level (mean 3.28), the operation was at
the high level (mean 3.63), the check was at the high level (mean 3.55), and the improving-development was at the
high level (mean 3.61). The results of hypothesis testing shows that: firstly, the influence of different demographic to
the development model of effective management of Potharam food market, Potharam District, Ratchaburi did not
differ statistically significance at the .05 level. Secondly, the influence of the different marketing mix factors (price,
customer assistant, physical characteristics and process) to the development model of effective management of
Potharam food market, Potharam District, Ratchaburi was statistically significance at the .05 level. The guideline for
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development Potharam food market goes to the car park. The customers’ viewpoint: there is not enough the area for
parking cars, and there should be informed clearly about transportation and parking cars at the proper area.
Keywords: management, food market

บทนา
การบริหารจัดการที่กล่าวมานั้นผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการต่างๆ ได้นามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินอย่างแพร่หลาย ไม่เว้นแม้แต่ตลาดสด เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท ที่ผู้ผลิตนามาจาหน่าย
มีการซือ้ ขายวันต่อวัน ซึ่งเกิดขึ้นคู่กับชุมชนในสังคมไทยมายาวนานมีมาตัง้ แต่สมัยโบราณ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม
และวิถีชีวติ ของการดาเนินธุรกิจและความเป็นอยู่ ความสนิทสนมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ มีความยืด หยุ่นเอื้ออาทร
เห็นใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ตลาดสดเป็นแหล่งของสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่ประชาชน หรือผู้บริโภค
สามารถเข้าไปหาซื้อสินค้าตามที่ต้องการได้ เช่น สินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารสดต่าง ๆ อาหารปรุง
สาเร็จ รวมทั้งเครื่องปรุงรสต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นอีก เช่น ภาชนะ อุปกรณ์ ที่ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น และ
ความหมายของตลาดสดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กาหนดความหมายของตลาดสด คือ
สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชน เพื่อจาหน่ายสินค้า ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอื่นที่มี
สภาพเป็นของสดประกอบ หรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่ามีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจา
หรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กาหนด (ปิยฉัตร เอกศักดิ์พรทวี , 2551: 1) [1] และเพื่อให้การบริหารจัดการตลาดมี
มาตรฐานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงมีการประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด ขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาด โดยกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน กิจการตลาด เวลาเปิดและปิด
ตลาด วิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
การระบายน้า การระบายอากาศ การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญ และป้องกันโรคติดต่อวิธีการให้ผู้ขายของ และ
ผู้ช่วยขายของ ในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคลและ
สุขลักษณะในการให้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร หรือสินค้า สภาพของตลาดสดที่
พบส่วนใหญ่ เป็นภาพของความสับสนวุ่นวายมีผู้คนจานวนมาก เข้าไปชุมนุมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันตลอดเวลา
สภาพพื้น ตลาดเลอะเทอะ เป็ นหลุ ม เป็ น บ่ อ บางแห่ งพื้น ดิน มีน้าขั ง มีขยะเกลื่อ นกลาด ผู้ ค นเหยีย บย่าไปมา ถ้ า
ผู้ใช้บริการตลาดใส่รองเท้าแตะด้วยแล้ว ความสกปรกจากพื้นดินจะกระเด็นติดกระโปรง กางเกง หรือผ้าถุงและลงไป
ปนเปื้ อนกั บอาหารที่ วางจาหน่ายกับพื้น รางระบายน้าในตลาดมีน้าโสโครก ส่งกลิ่น เหม็น เน่า เขียงหมู เขียงเนื้อ
หมักหมมไขมัน ส่วนภายในตัวอาคารก็มืดสลัว อับชื้น การระบายกลิ่น การระบายอากาศไม่ดี ส่งกลิ่นเหม็น การวาง
จาหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าของผู้ประกอบการ วางล้าแผง หรือวางบนทางเดินระหว่างแผง ส่งผลให้ผู้จับจ่าย
สิ น ค้ า อาหารแทบจะไม่ มี ท างเดิ น และภาพดั ง กล่ า วได้ กลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องตลาดสดไป) กอรปกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากเป็นระบบทุนนิยมทาให้สังคมไทยมีสภาพต่างคนต่างอยู่มากยิ่งขึน้ จะ
เกี่ยวพันกันก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์เท่านั้น ส่งผลให้มรี ูปแบบการค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแย่ง
ลูกค้าเข้ามาแทนที่ตลาดสดที่อยู่คู่กันมากับสังคมไทยแต่ดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดบนห้าง ที่เรียกกันว่า ซุปเปอร์
มาร์เก็ต หรือตลาดนัดที่เกิดขึ้นมากมาย และยังมีประเภทหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งรถเร่ ที่ให้บริการถึงบ้าน จากเหตุผล
ดังกล่าว ตลาดสด จึงต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้อยูร่ อด และดึงดูดผู้บริโภคให้กลับมาใช้บริการอย่างมั่นใจ
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ตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุ รี เป็นตลาดแห่งหนึ่งซึ่งมีสภาพปัญหาดังกล่าวและมุ่ง
พัฒนาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ กลับมาใช้บริการอย่างมั่นใจ โดยมีแนวทางแก้ไข ดังนี้ 1) การออกแบบก่อสร้างตลาด
สด เรื่องนี้เป็นพื้นฐานที่สาคัญ การก่อสร้างตามแบบแปลนที่ ถูกต้องจะลดปัญ หาอื่น ๆ ที่ติดตามมาได้มาก และ
2) การบริหารงานในตลาดสด เจ้าของหรือผู้จัดการจะต้องเอาใจใส่และสนใจที่จะจัดตลาดให้สะอาด และมีความ
ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการจากตลาด
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ทราบว่าปัจจุบันมีการแข่งขันด้านธุรกิจตลาดสดเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม สร้างความพึงพอใจเมื่อเข้ามาใช้
บริการ ณ สถานประกอบการแห่งนี้ ดังนัน้ เจ้าของสถานประกอบการจึงหากลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ที่จะสามารถทาให้ผู้ใช้บริการในทั้งกลุ่มของผู้ซื้อ และผู้ขายเกิดความพึงพอใจและพร้ อมที่จะมาใช้บริการ ณ
สถานประกอบการนี้ตลอดไป จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทาการวิจัยเรื่อง“การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” เพื่อนาผลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจั ดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี จาแนกตามสถานภาพผู้ใช้บริการ และ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรีอย่างมีประสิทธิผล

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
สถานภาพผู้ใช้บริการ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา 4. รายได้ต่อเดือน
5. อาชีพ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
1 ด้านผลิตภัณฑ์
2 ด้านราคา
3 ด้านช่องทางการจาหน่าย
4 ด้านการส่งเสริมการขาย
5. ด้านพนักงานขาย
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

การบริหารจัดการตลาดสดโพธาราม อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี
1 การวางแผน (planning)
2 การดาเนินการ (Doing)
3 การตรวจสอบ (Checking)
4 การปรับปรุงพัฒนา (Acting)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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1. สถานภาพผู้ใช้บริก ารที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อการพัฒ นารูปแบบการบริห ารจัดการอย่างมีประสิทธิผ ล
ของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่ างกัน
2. ปัจ จัย ส่ว นประสมการตลาดที ่แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ การพัฒ นารูป แบบการบริห ารจัด การอย่า งมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
1. ผู้บริหารตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 15 คน
2. ผู้ใช้บริหารตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 10,285 คน
กลุ่มตัวอย่าง
1. ตัวแทนผู้บริหารตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 3 คน
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการคานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 เพื่อ
สารวจประชากรข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกิดความใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 386 กลุ่มตัวอย่างแล้วแบ่งตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ ีสมุ่ ตัวอย่างแบบง่ายจนครบจานวน
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาด เป็ น การสร้ า งแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มี ระดั บ การวั ด
ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การบริหารจัดการตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเป็นการสร้างแบบสอบถาม
แบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ รวบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic)เพื่ ออธิ บ ายลั ก ษณ ะทั่ วไปของข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวมรวมได้ ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)และค่าเฉลี่ย(Mean)
ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบ ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแต่งต่างของ
ค่า เฉลี่ ย 2 กลุ่ มและใช้ก ารวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way ANOVA) เปรีย บเที ยบความแตกต่า ง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม

ผลการศึกษา
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจั ยส่วนบุ คคล ของกลุ ่ม ตัว อย่า งจานวน 400 คน กลุ่ มตั วอย่างส่วนมากมีเพศหญิ ง จานวน 225 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ เพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุมากกว่า 45 ปี จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ อายุ18 - 45 ปี
จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และ อายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ตามลาดับ
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กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 รองลงมา
คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต่ากว่า 6,000 บาท จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4
รองลงมาคือ รายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า 12,000 บาท จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และ รายได้ส่วนตัวต่อ
เดือน 6,001 – 12,000 บาท จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน จานวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.8 และ อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ข้อ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ค่าความสาคัญ อยู่ในระดั บปานกลาง
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.14 ด้านราคา ค่าความสาคั ญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านช่องทางการจาหน่าย
ค่าความส าคั ญ อยู่ในระดั บมาก ที่ ระดั บค่ าเฉลี่ ย 3.64 ด้ านการส่ งเสริม การขายค่ าความส าคั ญ อยู่ในระดั บมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านพนักงานขาย ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการสร้างและ
น าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ ค่ า ความส าคั ญ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ที่ ระดั บ ค่ า เฉลี่ ย 3.22 ด้ า นกระบวนการ
ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.56
3. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ด้านการวางแผน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.28 ด้านการ
ดาเนินการ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านการตรวจสอบค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการปรับปรุงพัฒนา ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61
4. การทดสอบข้อสมมุตฐิ าน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน
(Inferential Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 เพศแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของ
ตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า
ในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.43 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศแตกต่างกันมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผ ล
ของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.49 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุแตกต่าง
กันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยค่ า F-test โดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียวที่ระดั บนัยส าคั ญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.607 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 รายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยวที่ระดั บนั ยสาคัญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.621 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า รายได้
ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันมีผ ลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
ของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.458 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อาชีพ
แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดีย วที่ระดับนั ยสาคั ญ 0.05
พบว่าในด้ า นภาพรวม มีค่ า Sig. เท่ ากั บ 0.072 ซึ่ งมากกว่าระดั บนั ยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 แสดงว่า ด้ า น
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.2 ด้ า นราคาแตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การอย่า งมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดีย วที่ระดับนั ยสาคั ญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.039 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านราคา
แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 ด้านช่องทางการจาหน่ายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่า ในด้ านภาพรวม มีค่ า Sig. เท่ ากั บ 0.182 ซึ่ งมากกว่าระดั บนั ยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 แสดงว่า ด้ า น
ช่องทางการจาหน่ายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพ
ธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 ด้านการส่งเสริมการขายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดีย วที่ระดับนั ยสาคั ญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.964 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านการ
ส่งเสริมการขายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.5 ด้านพนักงานขายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านพนักงาน
ขายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.6 ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยวที่ระดั บนั ยสาคัญ 0.05
พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
ของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2.7 ด้านกระบวนการแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดั บนัยสาคัญ 0.05
พบว่ า ในด้ า นภาพรวม มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 แสดงว่า ด้ า น
กระบวนการแตกต่างกันมีผ ลต่อการพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
5. แนวทางในการพัฒนาตลาดสดโพธาราม ควรดาเนินการดังนี้
5.1 ควรแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จอดรถอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บริการยังมีความคิดเห็น
ว่าสถานที่จอดรถยังไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการตลาดสดโพธารามควรชี้แจงเรื่องการขนส่งสินค้า และนารถไปจอดไว้ ณ
สถานที่จอดรถและควรจัดหาจอดรถสารองให้เพียงพอ
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5.2 ตลาดสดโพธารามควรสารวจราคาหน้า ตลาดและปิ ด ประกาศไว้บริเวณตลาดและเว็บไซต์โดย
เจ้าหน้าที่ตอ้ งควบคุมดูแลให้ทั่วถึงและเพิ่มมาตราการเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเนื่องจากผู้ใช้บริการยังมี
ความคิดเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บางรายยังไม่ให้ความใส่ใจผู้ใช้บริการเท่าที่ควร
5.3 ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของตลาดสดโพธาราม เพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น
5.4 ควรมีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ขายฉวยโอกาสขึน้ ราคาสินค้าในช่วงสินค้าขาดตลาด
ทาให้ผู้ซือ้ ต้องซื้อสินค้าราคาแพง และควบคุมมาตรฐานสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานด้วย

สรุปผลและอธิปรายผล
ผู้วิจัยนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของ
ตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการมี ความคิดเห็นว่า การตลาดสดโพธาราม มีการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการควบคุม อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ
บังคับการ ด้านการจัดองค์การ ด้านการวางแผนและด้านการประสานงาน ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการตลาด
สดโพธารามมีความสามารถในการบริหารจัดการได้คลอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการทุกด้าน ทาให้ผู้ใช้บริการ
เห็นด้วยกั บการบริหารจัดการของการตลาดสดโพธาราม ซึ่งสอดคล้ องกับความคิ ดเห็ นของปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter
Drucker, อ้างถึ งใน สมคิ ด บางโม, 2542: 60) [2] กล่ าวไว้ว่าการบริหารจั ดการเป็ นศิ ลปะในการทางานเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายโดยการร่วมมือกันกับผู้อ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอนก ทิพย์บรรจง (2554: บทคัดย่อ) [3]
ได้ทาการศึกษาเรื่องระบบการบริหารตลาดกลางที่มีผลต่อการใช้บริการของเกษตรกร : กรณี ข้าวในตลาดกลางสินค้า
เกษตร ธ.ก.ส. ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพวัดความพึงพอใจในภาพรวมส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพอใจเชิงบวกในด้านโครงสร้างองค์การ บุคลากรและการบริการ อาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
2. ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ซื้อ กับผู้ขายมีความคิดเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของ
ตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการบริหารอยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านก็พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ซื้อ กับผู้ขายได้รับการตอบสนองความ
ต้องการอย่างครอบคลุม ไม่ทาให้ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่าการมาใช้บริการที่ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิ ทธิผลของตลาดสดโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นั้นได้รับบริการไม่แตกต่างกัน ตลอดจน
ผู้บริหารฯ ได้มีการบริหารจัดการของการตลาดสดโพธารามไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การควบคุม การ
ประสานงาน ฯลฯ ตลอดจนได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทาให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
บริ หารจั ดการตลาดกลางฯ แสดงให้ เห็ นว่าผู้ บริ หารฯ มี รูปแบบการบริ หารจั ดการที่ ครอบคลุ มความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับการให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงานตลาดของคอตเลอร์ และ อาร์มสตรอง (Kotler &
Armstrong, 1997: 15)[4] กล่าวว่า การบริหารการตลาดเป็นกระบวนการการวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติการ และ
การควบคุมโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่มคี ่ากับลูกค้าเป้าหมายขณะเดียวกันองค์การก็บรรลุเป้าหมายที่มงุ่ หวัง
และสอดคล้องกับงานวิจัย ของวราภรณ์ หนูดา (2558 : บทคัดย่อ) [5] ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท เวสเทริน ดิจิตอล (บางปะอิน)จากัด ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลกับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท เวสเทริน ดิจิตอล (บางปะอิน) จากัด พบว่าการ
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บริหารจัดการด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการใช้อิทธิพลหรือการจูงใจ ด้านการประสานงานและด้านการ
ควบคุมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของพนักงาน
3. ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการสินค้าประเภทผัก กับประเภทผลไม้ มีความคิดเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
มาก ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการมี
ความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการของการตลาดสดโพธารามนั้น มีศักยภาพสามารถควบคุมเพื่อเป็นการกาหนดให้
การบริหารจัดการได้บรรลุเป้าหมายของการวางแผน ตลอดจนมีการบังคับการ การจัดองค์กรที่ดี ทาให้ผู้ใช้บริการที่
เข้ามารับบริการได้รับความสะดวก มีความเป็นสัดส่วน ซึ่งจากการวางแผนในการบริหารจัดการนัน้ มีการแบ่งโซนผัก
ผลไม้ออกจากกันโดยแบ่งเป็นโซนผักและโซนผลไม้ และมีการบริการส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่จอดรถ ซึ่งเป็นการบริการ
ให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมยศ นาวีการ (2544: 24 – 25) [6] การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่
มีด้วยกัน 4 ประการ คือ 1. การวางแผน เป็นการกาหนดเป้าหมายที่ต้องการและจัดทาแผนงานขึ้นมาเพื่อดาเนินงาน
2. การจัดองค์การ เป็นการให้รายละเอียดงานทุกอย่างที่ต้องกระทาเพื่ อความสาเร็จของเป้าหมายขององค์การ การ
แบ่ ง ปริ ม าณงานทั้ ง หมดเป็ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ โ ดยบุ ค คลคนเดี ย ว 3. การสั่ ง การ หมายถึ ง
กระบวนการของการสั่งการ และการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกของกลุ่ม 4. การควบคุม เป็นความ
พยายามเพื่อกาหนดมาตรฐานของการปฏิบัตงิ าน เพื่อเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรทุกอย่างขององค์การได้ถูกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความสาเร็จของเป้าหมายขององค์การ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
ผู้วิจัยได้นาข้อคิดเห็นจากปัญหาและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริการทาให้ทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ดังนี้
1.1 จากผลการวิจัย ควรนาเสนอต่อ กรรมการ รตลาดเพื่อนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง การ
พัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ ผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
1.2 เพิ่มสถานที่จอดรถ เนื่องจากผู้ใช้บริการมีจานวนมาก ประกอบด้วยผู้ซื้อและผู้ขาย ทาให้พ้ืนที่ในการ
รองรับผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอ ผู้ใช้บริการมีความต้องการสถานที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก สบายมากขึน้
1.3 เพิ่มมาตราการในการควบคุมดูแลการประชาสัมพันธ์จากสื่อเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
เช่น ใบปลิว แผ่นพับ สื่อทางวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเรื่องความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อ การพัฒ นารูปแบบการบริห ารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2.2 ควรศึก ษาเรื่อ งความคิ ด เห็ นของผู้ ใช้บริก ารที่ มีต่อ การพั ฒ นารูปแบบการบริห ารจัด การอย่า งมี
ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี : กรณีศกึ ษาตลาดค้าปลีก ของตลาด เนื่องจาก
การวิจัยครั้งนีม้ ไิ ด้ศึกษาตลาดค้าปลีก
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ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
The relationship between performance efficiency and working motivation of
Klong Dan sub-district municipality personnels, Bang Bo, Samut Prakan
ไพบูลย์ ธรรมนิรมล1*
Paiboon Tamniramol1*
บทคัดย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตาบล
คลองด่ าน อาเภอบางบ่ อ จั งหวัดสมุ ทรปราการมีวัตถุ ประสงค์ ในการศึ กษา เพื่อศึกษาแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ งานกั บแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรของเทศบาลต าบลคลองด่ าน อ าเภอบางบ่ อ จั งหวั ด
สมุทรปราการ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือพนักงานประจาสานักงานใหญ่ของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ จานวนทั้งสิ้น 735 คน คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรโดยใช้การ
คานวณของ Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานกั บแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากรของเทศบาลตาบลคลองด่ าน อ าเภอบางบ่ อ
จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย
ร้อยละ 73.1 อายุ26-30 ปี ร้อยละ 28.1 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี ร้อยละ 53.8 และระยะเวลาในการทางานในองค์กร
10 - 15 ปี ร้อยละ 43.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระดับ ปานกลาง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งอยู่ ระดั บ มาก ผลการทดสอบข้ อ สมุ ติ ฐ าน พบว่ า เพศ ระยะเวลาในการท างานในองค์ ก ร
มี ความสั ม พั นธ์ กั บแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลคลองด่ าน อ าเภอบางบ่ อ จั งหวั ด
สมุ ทรปราการอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานในด้ านความพอใจของทุ กฝ่ ายมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ, แรงจูงใจ
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Abstract
This research aims: 1) to study the working motivation of Klong Dan sub-district municipality personnels,
Bang Bo, Samut Prakan 2) to study the performance efficiency of Klong Dan sub-district municipality personnels,
Bang Bo, Samut Prakan and 3) to study the relationship between performance efficiency and working motivation
of Klong Dan sub-district municipality personnels, Bang Bo, Samut Prakan. The samples were the 735 staffs of
Klong Dan sub-district municipality personnels, Bang Bo, Samut Prakan. The research populations determined by
the Taro Yamane’s sample size and the proportional random sampling method were the 260 staffs. The
research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and
standard deviation. To analyze for the hypotheses testing; Chi-Square was used to analyze the personal
demographics and Peason’s Product Moment Correlation Coefficient was used to analyze the relationship
between performance efficiency and working motivation of Klong Dan sub-district municipality personnels, Bang
Bo, Samut Prakan. The research results were as follows: Most of the samples were from men (73.1), age:
26-30 years old ( 28.1%) , education: Bachelor’s degree ( 53.8%) and length of employment: 5-10 years
(43.1%). The overall opinion of the personnels toward the working motivation was at a medium level.
The overall opinion of the personnels toward the performance efficiency was at a high level. The results
of hypothesis testing showed that the gender and length of employment related to the working motivation of
Klong Dan sub-district municipality personnels, Bang Bo, Samut Prakan in statistically significance at the .05
level.
The satisfaction in performance efficiency of all the departments related to the working motivation of
Klong Dan sub-district municipality personnels, Bang Bo, Samut Prakan in statistically significance at the .05
level. The result showed a medium positive correlation.
Keywords: Efficiency, Motivation

บทนา
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรขององค์กรนั้น มีปัจ จัยที่มี ผลกระทบต่อองค์กร
มากที่สุดคือ บุคลากร ซึ่งบุคลากรนี้มีความสาคัญต่อการพั ฒนาทั้งด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง
แม้ ว่ าในปั จ จุ บั นนี้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ในรู ปแบบต่ าง ๆ เข้ ามาใช้ อ ย่ างมากมาย แต่ ห ากบุ คลากรนั้ นขาดความรู้
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ก็ยากที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปได้
ยาก ฉะนั้น คน หรือ ทรัพยากรบุคคล จึงเป็นหัวใจที่สาคัญที่สุดของการปฏิบัตงิ าน และเป็นหัวใจพื้นฐานที่มีความสาคัญ
ต่อองค์ กรมาก เพราะคนหรือ ทรั พยากรบุ คคล มี หน้ าที่ ในการน า ทรัพยากรต่ าง ๆ ไปใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ และเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กร ดังนัน้ ประสิทธิภาพขององค์การจึงมักจะขึน้ อยูก่ ับคนหรือทรัพยากรเป็นสาคัญ
การทางานเป็นส่วนสาคัญที่สร้างคุณค่าและความหมายแก่ชวี ติ มนุษย์ มนุษย์มจี ุดมุ่งหมายในการทางานเพื่อ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การหาเลี้ยงชีพ การตอบสนองความต้องการ การพัฒนาศักยภาพในตนเอง การได้รับการ
ยอมรับและการดารงสภาพในสังคม (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2555 : 10) [1] มนุษย์เป็นสิ่งสาคัญ เพราะเป็นสิ่งที่มี
ชีวติ จิตใจ ความรู้สกึ และอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
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เป็นอย่างมากการที่จะบริหารงานโดยให้คนมีประสิทธิภาพในการทางานนัน้ สามารถกระทาได้โดยการจูงใจ คือ ต้องรู้
ถึงความต้องการของคนก่อนจึงจะจูงใจคนให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานทั้งในแง่ความพึงพอใจในงานส่งผลให้คนปฏิบัติงาน
และในแง่ที่การปฏิบัตงิ านมีอทิ ธิพลในการสร้างเสริมความพึงพอใจในงานกล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูง
โอกาสที่จะขาดงานย่อมมีนอ้ ย ดังที่ เดวิช และนูตัน(สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล , 2550) [2] ที่กล่าวว่าองค์กรใดก็ตามหาก
บุคคลในองค์กรไม่พึงพอใจในการทางาน ก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลการปฏิบัติงานต่าคุณภาพงานลดลง มีการ
ขาดงาน ลางาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรที่มีความพึงพอใจในการทางานสูง จะมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้นความพึงพอใจในการทางานยังเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดี และผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยพัฒ นาบุคลากรจึงเป็ นเรื่องสาคัญ ซึ่งเป็นหน้าที่ ของฝ่ายบริหารที่จะต้องมี
นโยบายที่แน่ชัดให้พนักงานที่ทางานเกิดความพึงพอใจในการทางานให้มากที่สุด ถ้าพนักงานมีความพึงพอใจแล้วก็จะ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและทาได้ยาวนานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ด้วยเหตุน้ี ผู้ทาวิจัยจึง
เกิดความสนใจที่ว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส ามารถสร้างแรงจูงให้พ นักงาน เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานสามารถทางานได้อย่างมีความสุข และ ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด
การจูงใจในการทางานนี้เป็นตัวผลักดันที่สาคัญอย่างมากของ พนักงานประจาสานักงานใหญ่ของเทศบาล
ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเช่นกัน โดยพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทางานจะทางานได้
ดีกว่าพนักงานที่ไม่มีแรงจูงใจ ดังนั้นบริษัทจึงมีการสร้างสิ่งจูงใจให้กับพนัก งาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานนี้มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีความกระตือรือร้นให้มากขึ้น แต่ในการสร้างสิ่งจูงใจนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
ผู้บริหารจะต้องทาความเข้าใจในเรื่องความต้องการของพนักงาน เพราะพนักงานแต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่าง
กัน ผู้บริหารจะต้องทาความเข้าใจโดยการเข้าหาพนักงาน เพื่อผู้บริหารจะได้รับทราบถึงความต้องการของพนักงาน
และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึน้ การดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิดจะทาให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อบริษัท
และเรื่องของค่าตอบแทนก็เป็นส่วนสาคัญของการจูงใจพนักงาน โดยต้องสามารถกาหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ความทุ่มเท และความพยายามในการทางานของพนักงานในแต่ละคนที่มีให้กับบริษัท เพราะถ้าเมื่อไรที่พนักงานรู้สึก
ว่าตนเองได้รับค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับการทุ่มเทการทางานก็จะทาให้พนักงานนั้นไม่มแี รงจูงใจในการทางาน
จากการปรับตัวดังกล่าวทาให้ เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบ
ธุรกิ จรับเหมาก่อ สร้างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด้ วยความที่เป็น องค์ก รขนาดใหญ่ จึงทาให้ มี
บุคลากรเป็นจานวนมาก ดังนัน้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงถือเป็นเรื่องที่ตอ้ งให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
เช่นเดียวกัน โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางานสูงถือว่าเป็นทรัพยากรที่มคี ุณค่าขององค์กร
ต้องบารุงรักษาให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุด ดังนั้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญที่ผู้บริหารควร
สร้างให้กับพนักงาน เพราะหากบุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลการ
ปฏิบัติงานต่า คุณภาพของงานลดลง และอาจนาไปสู่การลาออกจากบริษัท ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการจูงใจ ก็จะสามารถจูงใจให้พนักงานหรือผู้ใต้บัง คับบัญชาสร้างสรรค์งานอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่องค์กรได้
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุ คลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อนาข้อ มูลจากผล
การศึกษานี้มาตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน ตลอดจนเพื่อทราบถึงอุปสรรคต่าง
ๆ นั้น ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของงานบุคคล ในการที่จะเสริมสร้างให้เกิด
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิ ทธิภาพของการปฏิบัติงาน อันส่งผลทาให้หน่วยงานสามารถที่จะดาเนินงานไปสู่
จุดมุ่งหมายและความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อศึก ษาแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากร เทศบาลต าบลคลองด่ าน อ าเภอบางบ่ อ จังหวั ด
สมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของเทศบาล
ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
ของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ

- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาในการทางานในองค์กร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

- ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
- ด้านกระบวนการปฏิบัตงิ าน
- ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากร
- ด้านความพอใจของทุกฝ่าย

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ปัจจัยจูงใจ

- ความสาเร็จในการทางาน
- การได้รบั การยอมรับนับถือ
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ปัจจัยค้าจุน

-

ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้า
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า
ด้านความสัมพันธ์กับคนในองค์กร
ด้านนโยบายการบริหารงาน
ด้านสภาพการทางาน
ด้านความเป็นอยูส่ ่วนตัว
ด้านความมั่นคงในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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สมมุตฐิ าน
1. ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตาบลคลองด่าน
อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
2. ปัจ จัย ประสิท ธิภ าพของการปฏิบัติง านมีค วามสัม พัน ธ์กับ แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของบุค ลากร
เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานประจาสานักงานใหญ่ของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 735 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ เดือนกันยายน 2559)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลและข้าราชการของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 260 คน ได้มาด้วยวิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรทาโร ยา
มาเน ได้จานวน 260 ตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนของการกาหนดตัวอย่างที่ชว่ งระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Procedure)
การสุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling)
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปทาการจัดเก็บข้อมูล เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต่าง ๆ ข้างต้น ที่ได้ทาการสุ่มตัวอย่างไว้
ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน เป็น การสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดั บการวัด
ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัต
ภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ รวบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic)เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean)
ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบ ค่าไคส
แควร์ ส่ วนความสั ม พั นธ์ ระหว่า งประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานกั บแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรของ
เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
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ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
xˉ
ด้านลักษณะของงาน
3.66
ด้านลักษณะความสาเร็จของงาน
3.56
ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ
3.64
ด้านลักษณะความรับผิดชอบ
3.64
ด้านลักษณะความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3.49
ด้านลักษณะค่าตอบแทน
3.34
ด้านลักษณะด้านสวัสดิการ
3.41
ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
3.47
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
3.76
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
3.74
ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน
3.41
ด้านสภาพการทางาน
3.74
ด้านความเป็นอยูส่ ่วนตัว
3.61
ด้านความมั่นคงในงาน
3.62
ภาพโดยรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3.31

S.D.
0.636
0.664
0.660
0.863
0.684
0.926
0.902
0.752
0.768
0.655
0.706
0.610
0.797
0.829
0.511

แปล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความ
คิดเห็ นต่อภาพโดยรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (xˉ = 3.31 ,S.D = 0.511) ซึ่งอยู่ระดั บ ปานกลาง โดยเรียงลาดั บดังนี้
มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (xˉ = 3.76 ,S.D = 0.768) ซึ่งอยู่ระดับ มากรองลงมาคือ
ด้ านความสั มพั นธ์ กั บเพื่ อนร่ วมงาน (xˉ = 3.74 ,S.D = 0.655) ซึ่ งอยู่ ระดั บ มาก ถั ดมา คื อ ด้ านสภาพการท างาน
(xˉ = 3.74 ,S.D = 0.61) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะของงาน (xˉ = 3.66 ,S.D = 0.636) ซึ่งอยู่ระดับ มาก
ถัดมา คือ ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ (xˉ = 3.64 ,S.D = 0.66) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะ
ความรับผิดชอบ (xˉ = 3.64 ,S.D = 0.863) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านความมั่นคงในงาน (xˉ = 3.62 ,S.D = 0.829)
ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (xˉ = 3.61 ,S.D = 0.797) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะ
ความสาเร็จของงาน (xˉ = 3.56 ,S.D = 0.664) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
(xˉ = 3.49 ,S.D = 0.684) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน (xˉ = 3.47 ,S.D =
0.752) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะด้านสวัสดิการ (xˉ = 3.41 ,S.D = 0.902) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ
ด้ านนโยบายและการบริหารงานของหน่ วยงาน (xˉ = 3.41 ,S.D = 0.706) ซึ่ งอยู่ ระดั บ มาก ถั ดมา คื อ ด้ านลั กษณะ
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ค่าตอบแทน (xˉ = 3.34 ,S.D = 0.926) ซึ่งอยู่ระดับ ปานกลาง และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านลักษณะค่าตอบแทน
(xˉ = 3.34 ,S.D = 0.926) ซึ่งอยูร่ ะดับ ปานกลางตามลาดับ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตาบลคลองด่าน
อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
xˉ
ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
3.38
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิ าน
3.45
ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร
3.41
ความพอใจของทุกฝ่าย
3.91
ภาพโดยรวมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
3.54

S.D.
0.873
0.812
0.869
0.773
0.677

แปล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน (xˉ = 3.54 ,S.D = 0.677) ซึ่งอยู่ระดับ มาก โดยเรียงลาดับ
ดังนี้ มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความพอใจของทุกฝ่ าย (xˉ = 3.91 ,S.D = 0.773) ซึ่งอยู่ระดับ มากรองลงมาคือ
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (xˉ = 3.45 ,S.D = 0.812) ซึ่ งอยู่ระดับ มาก ถั ดมา คือ ด้ านการจั ดหาและใช้ปัจจั ย
ทรัพยากร (xˉ = 3.41 ,S.D = 0.869) ซึ่งอยู่ระดับ มาก และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความสาเร็จ (xˉ = 3.38 ,S.D = 0.873) ซึ่งอยู่ระดับ ปานกลางตามลาดับ
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล
ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
2
ปัจจัยส่วนบุคคล
d.f.
Sig.
เพศ
11.291
4
0.023*
อายุ
17.14
20
0.644
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการทางานในองค์กร
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

11.346
67.955

8
16

0.183
0.000*

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบด้ วยค่ าสถิ ติ Chi-square ในการทดสอบว่า เพศ โดยมีค่ า Sig. เท่ ากั บ
0.023 ซึ่งมีคา่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเพศ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการทดสอบด้ ว ยค่ า สถิ ติ Chi-square ในการทดสอบว่า อายุ โดยมีค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.644 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่าระดับนัย สาคั ญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่าอายุไม่ มีค วามสั ม พัน ธ์กั บแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบว่า ระดับการศึกษา โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.183 ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงว่าระดับการศึกษาไม่ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบว่า ระยะเวลาในการทางานในองค์กร โดยมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.023 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าระยะเวลาในการทางานในองค์กร มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลคลองด่ า น อ าเภอบางบ่ อ จั งหวั ด
สมุทรปราการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
เทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ค่าสหสัมพันธ์
Sig
ระดับความสัมพันธ์
ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
0.608
0.000*
ปานกลาง
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิ าน

0.657

0.000*

ปานกลาง

ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร

0.586

0.000*

ปานกลาง

ด้านความพอใจของทุกฝ่าย

0.444

0.000*

ปานกลาง

0.707

0.000*

สูง

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากการแจกแจงข้อมูลตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการพบว่า
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุ ทรปราการพบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และมีคา่ ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.608 แสดงว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรของเทศบาลต าบลคลองด่ า น อ าเภอบางบ่ อ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการปฏิบัตงิ านกับแรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลคลองด่ า น อ าเภอบางบ่ อ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการพบว่า มี ค่ า
Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.657 แสดงว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์
ทิศทางบวกในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุ ทรปราการพบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.586 แสดงว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิ บัตงิ านของ
บุ ค ลากรของเทศบาลต าบลคลองด่ า น อ าเภอบางบ่ อ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านในด้านความพอใจของทุกฝ่ายกับแรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลคลองด่ า น อ าเภอบางบ่ อ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการพบว่า มี ค่ า
Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.444 แสดงว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านความพอใจของทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากร
ของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์
ทิศทางบวกในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านในประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการพบว่า มีค่า Sig.
เท่ า กั บ 0 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 และมี ค่ า ค่ า สหสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.707 แสดงว่ า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์
ทิศทางบวกในระดับสูง

สรุปผลและอธิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูร่ ะดับ ปานกลาง
เนื่องจากแรงจูงใจ สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลได้ แรงจูงใจเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เข้าใจว่า ทาไมคนถึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ อะไรเป็นสิ่งที่จูงใจทาให้คนมุ่งมั่นที่จะกระทาพฤติกรรมนั้น
นอกจากนี้แรงจูงใจยังช่วยอธิบายถึงความมานะพากเพียรในการกระทาพฤติกรรมและทาพฤติกรรมหรือกิจกรรมนั้น
อย่างกระตือรือร้นเต็มกาลังความสามารถ ดังนัน้ การทราบถึงสิ่งจูงใจหรือแรงผลักดันที่อยูเ่ บื้องหลังของพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออก จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการในการเสาะแสวงหาวิธีการที่จะทาให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่ต้องการ เช่น ทาไมบางคนมีความเพียรพยายามที่จะทาพฤติกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ในขณะที่บางคนไม่มคี วามเพียรพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเข้าใจว่าทาไมบางครัง้ บุคคล
ถึงทาพฤติกรรมหรือกิจกรรมนี้ ในขณะที่บางเวลาพฤติกรรมนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชา
รัตน์ รักทองแดง (2553) [3] ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้มจี ุดมุง่ หมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผี ล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานและลูก จ้าง สั งกั ดองค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในเขตอาเภอห้ วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 7 ด้าน ประกอบด้ วย ด้านผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน ด้ านความก้ าวหน้าในหน้าที่ก ารงาน
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ด้ า นการได้ รับ การยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นความเสมอภาคในหน่ ว ยงาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นรวมงาน ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านสภาพแสดล้อมให้การทางานกลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชากรจานวน 80 คน ผล
การวิจับพบว่า ปัจจัยทั้ง 7 ด้าน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยที่มผี ลต่อแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่าดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านผลตอบแทนในการปฏิบัติ และด้านความเสมอ
ภาคในหน่วยงาน ที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ คือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ได้แก่ บุคลากรต้องการให้
ผู้บังคับบัญชาวางตัวเป็นกลางและเสมอภาคกับทุกคน คือ ด้านผลตอบแทนในการปฏิบัตงิ าน ได้แก่ บุคลากรต้องการ
ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระดับ มาก
เนื่องจากการทางานให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงก าร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้าง
ความสาเร็จในการทางาน หรือเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจนการทางานอย่างไรให้มคี วามสุข
นั่นแสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้
นั้น สิ่งสาคัญประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของธานี แสงจันทร์ (2553) [4] ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากรสังกัด
กรมการปกครอง: กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดที่ทาการปกครองจังหวัดอานาจเจริญ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรสั งกั ด ที่ทาการปกครองจั งหวัด อานาจเจริญ และเพื่อ เปรีย บเที ย บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรสั งกัด ที่ ทาการปกครองจั งหวัดอ านาจเจริญ ผลการวิจั ย พบว่า ผลการ
วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสานักที่ทาการปกครองจังหวัดอานาจเจริญ โดยภาพรวมและ
รายด้ าน พบว่า บุ คลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ ง 5 ด้ าน คือ ด้านการยอมรับจากเพื่อ น
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านความสาเร็จในชีวิต ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่วนด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้าน
ความมั่นคงในงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ปั จจัยส่ วนบุ คคลประกอบไปด้ วยเพศและระยะเวลาทางานในองค์ กรมีความสัมพั นธ์กั บแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
เนื่องจาก“บุคลากร” ถือเป็นหัวใจสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ และเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นการที่องค์การจะกระทาภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจาเป็น
จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจัดเป็นปัจจัยที่สาคัญ
อย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และ
การจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวกับบุคคล
ทีถ่ ือว่า เป็นทรัพยากร ที่มีค่าที่สุดขององค์การเพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้ง
ดาเนินการธารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่
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การวางแผนทรั พยากรบุ คคล การก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์ งาน การสรรหา การคั ดเลื อก การ
ประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพ้นจากงานของพนักงาน
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย
ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของธานี แสงจันทร์ (2553) [4]ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง : กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดที่ทาการปกครองจังหวัดอานาจเจริญ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสั งกั ด ที่ ท าการปกครองจั งหวั ด
อานาจเจริญและเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ทาการปกครองจังหวัดอานาจเจริญ
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส ระดับตาแหน่ง และอายุราชการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลกรที่ปฏิบัติงานอยูต่ ามฝ่าย / กลุ่มงาน /อาเภอ ในสังกัดที่ทาการปกครองจังหวัดอานาจเจริญ
ผลการวิจั ย พบว่าผลการเปรียบเที ยบแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากรสั งกั ดที่ ท าการปกครอง ส่ วนจั งหวั ด
อานาจเจริญ ที่มีปัจจัยส่วนบุคลแตกต่างกัน พบว่า ด้านเพศ พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุ คลากรด้ านความก้ าวหน้ าในต าแหน่ งหน้ าที่ แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และ ด้ าน
ความสั มพั นธ์ ระหว่างเพื่ อนร่วมงานและผู้ บังคั บบั ญ ชา แรงจู งใจในการปฏิบั ติงานของบุ คลากรแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ด้านอายุ พบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ และด้านความมั่นคง ใน
งานแตกต่างกั นอย่างมีนั ยส าคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้ านระดั บการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกั นเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรแตกต่างกันอย่าง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ด้านอัตราเงินเดือน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ด้าน
สถานภาพการสมรส พบว่า ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคั บบั ญชา ด้ านความส าเร็จในชีวิต ด้ านความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ ด้านความสัมพั นธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด้านสภาพแวดล้อม ในการทางานและภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน ด้านระดับตาแหน่ง พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานแตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ด้านอายุราชการ พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ไม่แตกต่างกัน
4. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตาบล
คลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับสูง
เนื่องจากการจูงใจมีความสาคัญในการที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ด้วยความเต็มใจ
และพอใจ เช่น หัวหน้างานอาจใช้วิธีการจูงใจลูกน้องให้ใช้สิ่งแวดล้อมและพลังงานต่าง ๆ ในหน่วยงานของตนอย่างคุ้มค่า
และไม่สนิ้ เปลือง โดยอาจอาศัยแนวคิดเรื่องแรงจูงใจด้วยความเป็นธรรมและความคาดหวังมาใช้ โดยลูกน้องรับรู้ว่าส่วน
ที่ตนเองช่วยประหยัดในการใช้สิ่งแวดล้ อมและพลังงานในหน่วยงานของตนนั้น จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นเงิน
บางส่วนที่จะร่วมแบ่งปันกัน ถ้าทุกคนร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงานให้มาก ก็ย่ิงได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากตาม
ด้วย ในทานองเดียวกันหัวหน้าหน่วยงานอาจใช้การจูงใจโดยการกาหนดเป้าหมาย ให้พนักงานร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
ที่เฉพาะร่วมกันในการนาวัสดุบางอย่างหมุนเวี ยนกลับมาใช้ใหม่ โดยเป้าหมายที่วางไว้เป็นเป้าหมายที่ไม่ยากหรือง่าย
เกิ นไป เมื่อพนั กงานสามารถบรรลุ เป้ าหมายที่ วางไว้ร่วมกั นได้ พนักงานต่างรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการทา
พฤติกรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยจูงใจให้พนักงานมีความเพียรพยายามที่จะกระทาพฤติกรรมนี้ต่อไป ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
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งานวิ จั ยของวั นเพ็ ญ เลี้ ยงถนอม(2553) [5] ได้ ศึ กษาเรื่องแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดั บ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นครูโรงเรียนเอกชน ระดับ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ ปีการศึกษา 2552 จานวน 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนจาแนกตาม เพศ สถานภาพ
สมรส ด้วยสถิติค่าที และจาแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัตงิ าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความต้องการความก้าวหน้าและ
เจริญเติบโต ด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กันทางสังคม และด้านความต้องการอยู่รอดหรือการดารงชีวิต ผลการ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมพบว่า ครูที่มีสถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นครูที่มีเพศและอายุต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง
กว่าเพศหญิง ครูที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไปมีแรงจูงใจสูงกว่าครูที่มีอายุ 25-35 ปี และครูที่มีอายุ 36-45 ปี มีแรงจูงใจสูงกว่า
ครูที่มีอายุ 25-35 ปี

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะนาในแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของเทศบาลตาบลคลอง
ด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการดังนี้
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ทุ่มเทกับงาน เพราะจะเป็นการสร้างขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัตงิ านให้กับบุคลากรและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. ควรมีการปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทุกอย่างให้เหมาะสมกับการทางานเพราะจะเป็นการ
ช่วยอานวยความสะดวกในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
3. กาหนดความรับผิดชอบของงานให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน เพราะจะเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้ได้ใช้
ความรู้ที่มีอยูไ่ ด้ตรงกับงานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
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การศึกษาวิจัย เพื่อการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการอธิบายถึงขั้นตอน กระบวนการ
วิธีคิดเพื่อหาทางแก้ไขและสรุปเพื่อน าไปสู่การออกแบบพื้นที่ โดยผ่านการน าเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ที่เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งอยู่บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่
อย่างประหยัดให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยทรัพยากรนั้นเอื้ออ านวยให้ สามารถพั ฒนาประสิ ทธิภาพการใช้ได้ โดยไม่
สูญเสียการคงอยู่และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยรวม หน่วยงาน
ภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนหน้าที่หลักของศูนย์กลางการพัฒนาซึ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษา
แต่เพียงอย่างเดียว โดยควรให้ความส าคัญกับชุมชนพื้นที่โดยรอบที่มีนิสิตนักศึกษาได้พักอาศัยอยู่ ในฐานะที่เป็นพื้นที่ใน
การใช้ชีวิตประจ าวันผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของชุมชนอย่างสมดุล ผลการวิจัยพบว่า การ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น โดยทุก กิจกรรมต้องมีความสอดคล้องซึ่ง กัน
และกัน สามารถน าเอาแนวคิดการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มและการสร้างระบบ การเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารและ
ระหว่างที่ อยู่อาศั ยกั บแหล่ งงานด้ วยการเดิ นเท้ าและระบบการขนส่ งมวลชน การ สร้างแรงจู งใจแก่ ผู้ อยู่อาศั ยและ
ภาคเอกชนรวมทั้งผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ด าเนินตามแนวทางการเติบโต อย่างชาญฉลาดโดยจัดการฟื้นฟู
สภาพอาคารเก่า อาคารทิ้งร้าง และที่ว่างให้กลับมามีประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าทาง เศรษฐกิจกองทุนสนับสนุนการ
อยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน รวมทั้งกองทุนอื่น ๆ ที่ส่งเสริมแนวคิดการลดการเติบโตแบบ กระจัดกระจาย โดยหันมาใช้กรอบ
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดส าหรับการวางแผนพัฒนาเมืองแนวความคิด ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น ใน
โอกาสต่อไปจะได้น าเสนอข้อสรุปซึ่ง เป็นภาคประสบการณ์ที่ได้จากการนา แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดไปใช้ ซึ่ง
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาเมืองและช่วยลดการวางแผนการ ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีการวางแผนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
ค าส าคั ญ : มหาวิ ทยาลั ย เขี ย วสะอาด, มหาวิ ทยาลั ย ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มในที่ ตั้ งของมหาวิ ทยาลั ย และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
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Abstract
Research The design of the area around the campus. Focuses on describing the process, how to think,
to find solutions and conclusions to lead to the design of space. Through the introduction of improved guidance.
To promote existing activities in areas that enhance the quality of life of the people, based on the use of
resources in a cost-effective manner. The resources make it possible to improve the performance without
sacrificing stability and not impacting the way people live and the environment. Government agencies or
universities should change the central role of the development center, focusing solely on education.The focus
should be on the surrounding communities where students reside. As a daily living space combined with a
balanced development of the quality of life and learning in the community.
The research found that Land use permits with a variety of activities and flexibility. All activities must
be consistent with each other, can bring the concept of building design to the group and the building of the
connection between the building and between the dwelling and the workplace on foot and the mass transit
system. Providing incentives for residents and the private sector, as well as developers of real estate projects, to
follow smart growth paths by rehabilitating old buildings. Abandoned building and free space to return to useful
and economic value. Including other funds. That promotes the concept of scattered growth by turning to the
smart growth framework for urban planning, all these concepts are just preliminary proposals. The next
opportunity will be to present the conclusion. It is the experience sector that brings the concept of smart growth
to use. It is believed to be useful for urban development and reduces planned unused land use.
Keywords: Green University, Universities with campus environment and surrounding environment Focus on
energy saving and environmental protection

บทนา
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาระดั บอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูงหลากหลาย
สาขาวิชาที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งได้ช่ือเป็นสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นแหล่งของการ
แสวงหาความรู้การจัดการศึกษาทุกด้านสถานศึกษาจึงประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลเป็นประสบการณ์ อ่ืน ๆ ที่
สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ในปัจจุบันพื้นที่ชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานครและพื้นที่
ชานเมือง มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเด็นของเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการด
าเนิน วิถีชีวิตของนิสิตนักศึกษา มีธุรกิจสถานบริการและแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
และมีการ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ การขาดพื้นที่การเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และสันทนาการที่เหมาะสม ขาด
การวางแผน และปราศจากการควบคุ ม อย่า งเป็ น ระบบ อั น เป็ น เหตุ ที่ น ามาซึ่ ง ปั ญ หาสั งคมไร้ ระเบี ย บ ปั ญ หา
อาชญากรรม และปัญหา การก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชนโดยเป็นที่ทราบกันดีวา่ สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมมนุษย์ หากมีการ วางผังบริเวณและการจัดการที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดคุณ ภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ดังนั้น
การบริหารจัดการและการวางผัง บริเวณสู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาดบนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยจึงเป็นแนวทางที่
สามารถน าไปปฏิบัตไิ ด้จริงและ สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
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ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนทางการศึกษา ซึ่งในการวิจัยได้มีการศึกษาวิธีการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่จ ะท าให้ สามารถช่วยรัก ษาสิ่ งแวดล้ อมให้ ส ะอาดปราศจากมลภาวะที่ จะช่วยให้ คุณ ภาพชีวิต ของชุม ชนที่ อ ยู่
โดยรอบดีขึ้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ศึกษาสภาพปัญหา
ของพื้นที่ ชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลั ย ศึกษาทั ศนคติ ข้อเสนอแนะ และผลกระทบต่อผู้ใช้งานทั้งคนในพื้นที่ คน
ภายนอกพื้นที่และ หน่วยงานราชการผู้มหี น้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 4 ประการ คือ
1. ศึกษาข้อก าหนด ข้อบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การแบ่งโซน
นิ่ง การใช้งานให้เหมาะสมที่ค านึงกับพื้นที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาและเรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น การวางผังให้มี
ต้นไม้ ใหญ่ที่มีร่มบังแดดให้กับถนนและทางเดินเท้าโดยตลอด มีหลังคาคลุมทางเดินกันฝนที่สามารถติ ดต่อถึงกันได้
โดยการ เดินเท้าหรือขี่จักรยาน โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ว่งิ บนถนนเพื่อเพิ่มความร้อนให้กับอากาศ หรือการก าหนดโซนนิ่ง
หอพัก ภายนอกให้อยูใ่ นระยะที่สามารถเดินเท้าได้อย่างสบาย เป็นต้น
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินนโยบายก าหนดทิศทางและจัดระเบียบ ให้พ้ืนที่ชุมชนที่
เอื้อประโยชน์ ต่ อมหาวิทยาลั ย โดยค านึงถึ งศั กยภาพของสิ่ งแวดล้ อมโดยรอบพื้ นที่ สั งคม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
ประชากร ขีดความสามารถของโครงสร้างบริการพื้นฐาน การบริการสาธารณะ เพื่อให้ชุมชนมีการบูรณาการสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่สงบ สะอาดสวยงาม น่าประทับใจ
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ชุมชน และหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบพื้นที่ต่อความเหมาะสมต่อ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการก าหนดเกณฑ์แนวทางในการวางผังใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถาบันการศึกษา
4. เสนอเกณฑ์การออกแบบปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพในรูปของการออกแบบ เช่น ผังบริเวณ
การกาหนด ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (zoning) ในการใช้ที่ดินโดยรอบมหาวิทยาลัย การปรับปรุงภูมทิ ัศน์เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ ระบบโครงข่ายการสัญจร ระบบทางเดิน (cover way) ให้เกิดอัตลักษณ์แห่ง
การเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมองค์ความรู้เพิ่มมากขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ นโยบายก าหนดทิศทางและจัดระเบียบ ให้พนื้ ที่
ชุมชนที่ เอื้อประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงศักยภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่
2. ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งกลุ่มนักศึกษากับกลุ่มชุมชนภายนอกมหาวิยาลัย ให้เพื่อ
หา รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตเช่น เขตควบคุมสถานบริการ
และ อาคารสถานบริการประเภทต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งอบายมุข หรือการก าหนดพื้นที่การเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ
และ สันทนาการที่เหมาะสม เป็นต้น โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน นักศึกษาและหน่วยงานราชการ
ที่ เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยนี้ มีเป้าหมายหลั กของโครงการด้านการศึกษาแนวทางการวางผั งแม่บท กาหนดลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่เพื่อหาข้อกาหนด หลักเกณฑ์รวมถึงรูปแบบของแนวทางการจัดระเบียบปรับปรุงลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ที่สอดคล้องต่อพฤติกรรม ความต้องการ ความสวยงามและสภาพแวดล้อม โดยคานึงถึงข้อกาหนด
ข้อบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเมืองที่มีการจัดการเกี่ยวกับชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อ หาข้อสรุปแนวคิดในการวางผังและจัดการ
2. ศึกษาสภาพปัญหาของสภาพแวดล้อมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
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3. เสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง การวางผั ง การจั ด การที่ เหมาะสมโดยให้ เอื้ อ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาที่สามารถนาไปปรับใช้ได้
4. ศึกษาทัศนคติ ข้อเสนอแนะ และผลกระทบต่อผู้ใช้งานพืน้ ที่โดยรอบ ตามแนวทางการปรับปรุง
5. สรุปแนวทางการวางผังและจัดการในรูปแบบมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดที่เหมาะสมต่อไป พื้นที่ศกึ ษาคือ
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและมหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นกรณีศึกษา โดย
เลือกจากมหาวิทยาลัยตอบรับและร่วมในการจัดโซนนิ่งรอบสถานศึกษาของ สสส.และเกณฑ์จากลักษณะบริบทของ
พื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงและมีพนื้ ที่ที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยรังสิต
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ตัวแปรในการศึกษาวิจัย
1. เกณฑ์การวางผัง รูปแบบย่านการใช้ที่ดิน การจัดกลุ่มพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้างและการจัดกลุ่ม พื้นที่
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงการเชื่อมโยงระหว่างอาคารภายในย่าน เช่น อาคารหอพักภายนอกกับอาคาร
เรียนภายในมหาวิทยาลัยกล่าวคือระยะห่างระหว่างอาคารประมาณไม่เกิน 1 กิโลเมตร ระยะเวลาการสัญจรการเดิน
เท้า ประมาณ 5 – 10 นาทีหรือประมาณ 3 – 5 นาที โดยจักรยาน
2. การนาหลักการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแบบอนุรักษ์ธรรมชาติมาใช้ในการวางผัง ที่ส่งผลในเรื่อง
การช่วยลดปัญหาและควบคุมมลภาวะทางฝุ่นละอองและเสียง
3. กาหนดให้เกิ ดเป็น แผนนโยบายในการวางผัง แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยศึกษาจากสภาพปัจจุบัน
ปัญหา ศักยภาพ การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประชากร
โครงสร้างบริการพืน้ ฐาน การบริการสาธารณะ เพื่อให้ชุมชนมีการบูรณาการสังคมทั้งในส่วนที่เป็นการด าเนินการทาง
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะการข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการ ที่ส่งผล
ต่อ พฤติก รรมความต้อ งการ และการยกระดั บคุ ณ ภาพชีวิตสิ่ งแวดล้ อม โดยไม่ท าการศึก ษาเกี่ ย วข้อ งไปถึ งการ
ออกแบบ อาคารโดยตรง และไม่รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยการสรุปผลของการวิจัยเป็นการ
สรุปผลจาก การวิเคราะห์เชิงบูรณาการจากแบบสอบถาม การส ารวจและการสังเกตการณ์ โดยแบ่งการสรุปผลของ
การวิจัยออกเป็น
4.1 ผลจากข้อก าหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ การวางผัง
4.2 ผลจากการสรุปพฤติกรรม กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการใช้งานพื้นที่
4.3 ผลจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดนิ และผู้ใช้พ้ืนที่
วิธีวิทยาการวิจัย
ในการดาเนินโครงการเป็นลักษณะของกระบวนการวางแผนที่เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การปฏิบัติการหา
ข้อมูลภาคสนาม เพื่อการจัดแผนงาน และการน าแผนไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและข้อมูลทางด้านกายภาพ โดยข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมใน
พื้นที่โครงการจะเก็บโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ในส่วนของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ที่ใช้เป็น
กรณี ศึกษา โดยอาศัยทางด้านทุติยภูมิเป็นหลักเสริมข้อมูลภาคสนามเป็นบางส่วน ส าหรับการเก็บข้อมูลทางด้าน
กายภาพจะเป็นการศึกษาส ารวจเป็นหลัก
2. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้ มูล ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและทางด้านกายภาพ ประกอบด้วย
2.1 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อศึกษาแนวโน้มบทบาททางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการ โดย
จะลึกลงไปในระดับพืน้ ที่โครงการ คือ แนวโน้มเศรษฐกิจในชุมชน การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่มีบทบาทต่อพื้นที่ศึกษา
2.2 การวิเคราะห์ ทางด้ านสั งคมโดยวิธีก ารทางสั งคมวิทยาและเพื่ อ ศึก ษาตีค วามทาความเข้า ใจถึ ง
โครงสร้างทางสังคมของชุมชน การแบ่งกลุ่มทางสังคม สถานประกอบการต่าง ๆ ทัศนคติของเรียนนักศึกษาและคนใน
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ รวมไปถึงการนาไปใช้เพื่อการน าแผนไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ชุมชนด้วย
2.3 การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพโดยอาศัยแผนที่ รูปถ่าย การรังวัด รวมทั้งทฤษฏีการออกแบบผัง
เมือง ให้สามารถเปรียบเทียบลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพอาคาร ความหนาแน่น ฯ ตลอดจนสามารถ
ศึกษา ถึงลักษณะความเหมาะสมของการวางผัง พื้นที่สาธารณะที่เหมาะ นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพนี้
จะนาเอา ไป ใช้ในการควบคุมก ากับดูแลมาตรการทางด้านกายภาพต่อไปในอนาคต
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2.4 การวิเคราะห์ ข้อ มู ลทางด้ านเศรษฐกิ จสั งคม นอกจากจะมีก ารวิเคราะห์ เฉพาะด้าน แล้ วจะต้อ ง
นาไปสู่การวิเคราะห์โดยรวมเพื่อนาไปสู่การสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมการดารงชีวิตใน
อนาคตพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ รวมไปถึงการสังเคราะห์รูปแบบกายภาพที่สามรถนาไปใช้ในการปรับปรุงทั้งในด้านของผัง
และรูปแบบอาคารตลอดเส้นทางการสัญจร ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ คาดว่าใช้เวลา 2 1/2 เดือน
3. การสร้างแนวทางในการพัฒนา-ปรับปรุง โดยในขัน้ ตอนนี้ เพื่อที่จะสามารถกาหนดกรอบแนวความคิด ใน
การออกแบบพัฒ นา-ปรับปรุงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเชื่อมโยงเส้นทางการสัญ จร เส้นทางกิจกรรมที่
ส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้กาหนดที่จะนาเอากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งส่วนที่เป็นชุมชนและ
สาธารณะเข้ามาประกอบเป็นกรอบความคิดในการออกแบบพัฒนา-ปรับปรุง
จากการศึกษาทฤษฎี การสารวจและการสอบถาม ทาให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการสร้างเกณฑ์
พัฒนา โดยอาศัยหลักการตามแนวคิดขบวนการอุทยานนคร แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง แนวคิดสานึกแห่งสถานที่
แนวคิดบาทานิยมแนวใหม่ แนวคิดด้านการสัญจรและการรับรู้ทิศทางตามหลักมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ทั้งนี้เพื่อให้
การดาเนินงานในการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สนับสนุนและมีการเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ การจั ดทาเกณฑ์การออกแบบบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ ดังกล่าวจึงแบ่ งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 5 ด้านดังนี้ (โดยอ้างอิงแนวทางการพัฒนาจากทฤษฎีโครงสร้างจินตภาพของ เควิน ลินซ์
พบว่า องค์ประกอบที่ช่วยจดจาสภาพแวดล้อมของเมืองมีอยู่ 5 อย่าง คือ 1. เส้นทาง 2. เส้นขอบ 3. ภูมิสัญลักษณ์
4. เส้นทางชุมนุมชน 5. ย่าน)
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 2 ด้าน ดังนี้
1.1 การกาหนดการใช้ที่ดนิ แบบผสมผสาน โดยการควบคุมการแบ่งโซนกิจกรรมให้เหมาะสม
1.2 การออกแบบระบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายรวมถึงการสนับสนุนการปรับปรุงแผนการใช้
ที่ดนิ ให้มคี วามสอดคล้องกับระบบการขนส่งมวลชน
1.3 กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่
2. ด้านระบบโครงข่ายการสัญจร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 5ด้าน ดังนี้
2.1 ระบบโครงข่ายเส้นทางการสัญจร
2.2 ล าดับศักย์และขนาดถนน
2.3 ระบบการคมนาคมและการสัญจร
2.4 ระบบรถขนส่งมวลชนสาธารณะ จุดบริการรถสาธารณะ
2.5 พื้นที่จอดรถยนต์สว่ นบุคคล
3. ด้านการวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 2 ด้าน ดังนี้
3.1 การควบคุมด้านการออกแบบและการวางผัง
3.2 การควบคุมความสูงและระยะถอยร่น
3.3 การสร้างพื้นที่พิเศษ
4. ด้านภูมสิ ถาปัตยกรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 3 ด้าน ดังนี้
4.1 โครงข่ายพืน้ ที่สีเขียว
4.2 พื้นที่เพื่อการกีฬากิจกรรมและนันทนาการ
4.3 การพัฒนาพื้นที่โล่งว่าง
5. ด้านการบริหารการจัดการสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 2 ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านนโยบายด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน-ทรัพยากร
5.2 การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน
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ผลการศึกษา
แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยจัดท าเป็นแผนเกณฑ์การออกแบบและพัฒนา
พื้น ที่ โดยรอบมหาวิท ยาลั ย ให้ มี ส ภาพที่ เอื้อ ต่อ การเรีย นรู้ มีลั ก ษณะทางกายภาพที่ ต อบสนองสภาพสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่ง แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนา 5 ด้าน โดยมีแนวความคิดเพื่อน าไปสร้างเกณฑ์ในการ
ออกแบบและ พัฒนาได้ดังนี้
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกาหนดการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน โดยการควบคุมการแบ่งโซนกิจกรรมให้
เหมาะสม การใช้ประโยชน์ที่ดนิ แบบผสมผสาน การให้มกี ารใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในกิจกรรมที่สามารถอยู่ดว้ ยกันได้เพื่อลด
ระยะการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับพื้นที่การศึกษาเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม จาแนกด้วยระบบการ
แบ่ง พื้นที่ นอกจากนั้นแล้ว ยังเสนอให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน และประเภทกิจกรรมของอาคารให้มี
ความ ยืดหยุน่ ขึน้ พร้อมทั้งสร้างระบบผลตอบแทนเพื่อจูงใจสาหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านต่าง ๆ การออกแบบ
ระบบ การคมนาคมขนส่งให้มีความหลากหลายรวมถึงการสนับสนุนการปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บระบบการขนส่ งมวลชน กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ตามกิ จ กรรมการใช้ป ระโยชน์พ้ื น ที่ พื้น ที่ ที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันหรือพื้นที่อเนกประสงค์ โดยจัดกลุ่มพื้นที่กิจกรรมประเภทเดียวกันให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือให้มี
ความต่อเนื่องกันเพื่อสะดวกต่อการใช้งานจัดแบ่งพื้น ที่ในแต่ละกลุ่มพื้นที่กิจกรรมออกเป็นระบบบล็อกย่อยเพื่อให้
สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้สะดวกและไม่ให้เกิดจุดอับ การจัดพื้นที่สาหรับกิจกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้พ้ืนที่
เพื่อส่ งเสริมให้ผู้ค นได้ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกัน มากขึ้น โดยลัก ษณะของพื้นที่ กิจกรรมสามารถแบ่ งออกเป็ น
3 ประเภท คื อ ลานกิ จ กรรม ทางเดิ น กิ จ กรรม และจุ ด บริ ก าร พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ในการพั ก ผ่ อ นและประกอบกิ จ กรรม
นันทนาการ การเชื่อมต่อพื้นที่สวนสาธารณะประเภทต่าง ๆ ด้วยแนวเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวระยะห่างไม่เกิน 400 เมตร
ซึ่งเป็นระยะห่าง การเดินเท้าในลักษณะสวนทางเดินจะท าให้เกิดเป็นพืน้ ที่สเี ขียวต่อเนื่องขนาดใหญ่

ควรจัดระบบพื้นที่เพื่อการกีฬาและนันทนาการ โดยให้จัดพื้นที่สาหรับกิจกรรมกีฬาและการออกกาลังกาย
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สนามกีฬาหลัก มีพ้ืนที่สนามหญ้าเพื่อการออกกาลังกายสระน้า และพื้นที่สวนหย่อม
ขนาดเล็กสาหรับพักผ่อน ออกแบบให้มีพ้ืนที่การเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดจินตนาการ
และ มีพ้ืนที่ลานกิจกรรมหรือที่หมายตา และช่องนาสายตา กาหนดมุมองที่หมายตา และช่องนาสายตา เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทางกายภาพที่สวยงาม เป็นที่จดจาและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่หรือชุมชน สร้างความรับรู้เกี่ยวกับทิศทาง
และเส้นทาง ตลอดจนสร้างทัศนียภาพที่ร่มรื่น โดยใช้บริเวณพื้นที่โล่งว่างที่ไม่มกี ารใช้งานนามาสร้างก็ได้
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พื้นที่ที่เป็นสถานบริการพานิชย์ธุรกิจเพื่อความบันเทิง ออกแบบให้บริเวณใจกลางพื้นที่กิจกรรมให้เป็นพื้นที่
สาธารณะขนาดเล็กส าหรับคนในชุมชน และรายล้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน เช่นร้านค้า ร้านอาหาร
เพื่อ เป็นการส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ซึ่งกันและกันแทนที่จะเปิดเป็นสถานบันเทิง พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการ
พานิชย์ ออกแบบให้พ้ืนที่เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการพานิชย์อยู่ใกล้ระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและมีความ
หลากหลาย รวมถึงการสนับสนุนการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินให้มคี วามสอดคล้องกับระบบการขนส่งมวลชน ควรจัด
ให้พ้ืนที่ร้านค้า พานิชยกรรมให้อยู่ใกล้บริเวณพื้ นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เพราะเป็นพื้นที่รวมกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการการ ใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับระบบการสัญจร เป็นการเพื่อความคล่องเศรษฐกิจภายในชุมชน
และเป็นการลดการใช้ พลังงานในการเดินทางลงได้ส่วนหนึ่ง
2. ด้านระบบโครงข่ายการสัญจร
2.1 ระบบโครงข่ายเส้นทางการสัญจร กาหนดให้ถนนเป็นระบบวนรอบ (Loop System) เพื่อให้ง่ายต่อ
การรั บ รู้ ทิ ศ ทางและง่ า ยต่ อ การเข้ า ถึ ง ส่ ว นต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ โดยไม่ ห ลงทางใช้ ห ลั ก แนวคิ ด Looped local roads
(Alexander and others, 1997) เชื่อมโยงทางสัญจรรูปแบบต่าง ๆ เข้าสู่พ้ืนที่ดังกล่าวในลักษณะเป็นจุดเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายการสัญ จร สร้างโครงข่ายการสัญ จรให้มีการรับรู้ได้ง่ายและเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวกแก่ชุมชนในพื้นที่
โดย สร้างแนวแกนถนนหลักให้เกิดเป็นแกนหลักของการเดินเท้าและการขี่จักรยานภายในส่วนพื้นที่การศึกษา เชื่อม
เข้าสูช่ ุมชนและสถาบันการศึกษา จนถึงบริเวณพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ
2.2 ลาดับศักย์และขนาดถนน ถนนควรตัดตามลักษณะภูมิประเทศเดิมเพื่อลดการเปิดหน้าดินเดิม และ
รักษาสภาพแวดล้อมเดิมให้มากที่สุดโดยการจัดหาเทคนิคการลดความเร็วของรถยนต์ (Traffic Calming) ภายในเขต
ชุม ชนและย่านต่า ง ๆ ของเมือ ง ( American Planning Association 2006) ได้ ก าหนดมาตรฐานความกว้างของช่อ ง
จราจรไว้ดังนี้ ขนาดทางเดินเท้า (Pedestrial)
ตารางที่ 1 ขนาดทางเดินเท้า
ขนาดลาดับศักย์

ขนาดความกว้างทางเดินเท้าในย่าน
พานิชยกรรม
เมตร
7.5
6.0
4.5 - 6.0

ขนาดความกว้างทางเดินเท้า
ในย่านพักอาศัย

ขนาดความกว้างทางเดินเท้าในย่าน
พานิชยกรรม
เมตร
ถนนสานประธาน, ถนนสายหลัก
2.7
ถนนสายรอง
2.4
ถนนสายย่อ
1.8
ที่มา: Principle of highway Engineering and Traffic Analysis (1990)

ขนาดความกว้างทางเดินเท้า
ในย่านพักอาศัย

ถนนสานประธาน, ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ถนนสายย่อ
ตารางที่ 2 ขนาดเส้นทางจักรยาน
ขนาดลาดับศักย์

1.5 – 1.8
1.2 – 1.5
1.2 – 1.5

1.8 – 2.4
1.5 – 1.8
1.2 – 1.5
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2.3 ระบบการคมนาคมและการสัญ จรการจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่ มีความ
หลากหลาย เช่น การเข้าถึงด้วยจักรยาน ทางเดินเท้า รถรางไฟฟ้า เรือ หรือระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่น ๆ แยก
ช่องทางสัญจรระหว่างทางรถยนต์ ทางจักรยาน และทางเท้าให้ที่สนับสนุนให้มีการแยกช่องทางสัญจรให้ชัดเจนเพื่อ
ความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้งานการสัญจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยจักรยานหรือการเดินเท้า การส่งเสริมระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมให้มีนโยบายการจากัด
จานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยให้มรี ถประจ าทางให้บริการฟรีเพื่อ
หลีกเลี่ยง การใช้รถส่วนตัว โดยให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับสถาบันการศึกษาร่วมมือกันจัดหาและลงทุน นโยบาย
การควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ควรให้มีการจัดระบบการสัญ จรรถยนต์ส่วนบุคคลให้อยู่ในพื้นที่ จากัด คื อ
กาหนดการเดินรถ ทางเดียวเป็นระบบวนรอบให้อยู่ภายนอกเขตพื้นที่สถานศึกษา ในระยะ 500 เมตร ซึ่งเป็นระยะเดิน
เท้าที่สะดวก โดยจัดให้บริเวณทางสัญจรมีจุดจอดรถ จุดบริการรถสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงได้สะดวก
เพื่อลดการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลในพืน้ ที่ ทาให้ลดการคับคั่งในเวลาเร่งด่วนและเป็นการช่วยลดมลภาวะในพืน้ ที่อีกด้วย
- นโยบายการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ เนื่องจากในการสารวจจะพบว่าการสัญจรโดย รถจักรยานยนต์
นัน้ ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนั้นเป็นที่ได้รับความนิยมเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่จากสถิตกิ ารเกิด
อุบัติเหตุนั้นส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ดังนัน้ การจะจัดระบบการสัญจรรถจักรยานยนต์ นั้นควรจะทา
โดยการควบคุมอย่างจริงจังและให้เกิดความพึงพอใจกันทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการจัดการใช้หลักการ เดียวกันกับ
รถยนต์ส่ วนบุ คคลคือ กาหนดเส้นทางให้อยู่ในพื้นที่จากัดเหมือนการใช้รถยนต์ คือ กาหนดเส้นทางเดินรถ ให้อ ยู่
ภายนอกเขตพื้นที่สถานศึกษาหรือบริเวณโดยรอบชุมชนที่เหมาะสม ในระยะ 400 - 500 เมตร ซึ่งเป็นระยะเดิน เท้าที่
สะดวก โดยจัดให้บริเวณทางสัญจรให้ใกล้ที่จอดรถจักรยนต์ จุดบริการรถสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนที่ เข้าถึง
ได้สะดวก เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่ ทาให้ลดการคับคั่งในเวลาเร่งด่วนและเป็นการช่วยลด มลภาวะใน
พื้นที่

- ปรับปรุงทางจักรยานทั้งในเรื่องของรูปแบบและความทั่วถึง ส่งเสริมการพัฒนาระบบถนนและที่จอดรถ
สาธารณะ ทางจักรยานและระบบทางเดินเท้าให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะสนับสนุนการเดินและขี่จักรยานให้เป็นการ
สัญ จรหลักภายนอกมหาวิทยาลัยหรือระยะจากหอพั กถึงอาคารเรียน โดยมีความสาคัญ คือ การเปลี่ยนถนนของ
รถยนต์ ให้เป็นถนนคนเดินโดยลดพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานให้หลาย ๆ คนได้ออกกาลังกาย
ด้วยการ เดิน วิ่งและขี่จักรยาน มีโอกาสได้เดินเท้าพบปะทักทายกัน มีตน้ ไม้ปลูกให้ร่มเงามีพ้ืนที่ใหม่ ๆ ให้จัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มสีสันและความหลากหลายในชีวิตทั้งยังช่วยเพิ่มกระแสทางเศรษฐกิจอีกด้วย เพื่อกิจกรรมทางกาย
ที่มุ่งส่งเสริมการอยู่ดีมสี ุข สุขภาพกาย สุขภาพใจ การป้องกันโรค การพัฒนาความเชื่อมโยงทางสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นต้น
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จัดสภาพแวดล้อมที่จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับปรุงเส้นทางจักรยาน
การจัดที่จอดรถจักรยานเพิ่มเติม การจัดระบบจักรยานสาธารณะ ศูนย์บริการจักรยาน และการจัดกิจกรรมเพื่อให้
ความรู้ และส่งเสริมการขี่จักรยาน เป็นต้น
- ออกแบบเส้นทางจักรยานโดยมีการควบคุม มีระยะเวลาในการเดินทางจากหอพักหรือที่พักภายนอกไปยัง
มหาวิทยาลัยหรือจากพื้นที่จอดรถส่วนกลางไปยังอาคารเรียน ไม่ให้เกิน 10 นาที หรือ 800 เมตร (คานวณจากค่า
ระยะทาง 400 เมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินเท้า 10 นาทีและโดยจักรยาน 5 นาที ประกอบกับข้อมูลการวิจัยที่ว่า
ระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการสัญจรด้วยจักรยาน)

- การสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน จากจุดเชื่อมต่อระหว่างย่านพักอาศัย ที่จอด
รถสาธารณะกั บ จุ ด ในแผนการพั ฒ นาใหม่ ๆ เช่น โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่อ าศั ย หรือ โครงการระบบขนส่ งมวลชน
การ ออกแบบส่วนประกอบทางเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างที่พักอาศัย สถานบันการศึกษาและสถานที่สาคัญของชุมชน
โดยใช้ ระบบโครงสร้างทางสัญ จรเบา ออกแบบให้สามารถเดินทางจากที่พักอาศัยถึงจุดที่ไกลที่สุดไม่เกิน 10 นาที
โดยการเดิน เท้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Alexander and others (1997) ที่กล่าวว่า “ระยะทางระหว่างชุมชนควร
มีระยะเวลาใน การสัญจรไม่เกิน 10 นาทีด้วยการเดินเท้า และ 5 นาทีโดยจักรยาน ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานและ
ความสึกหรอใน ยานพาหนะไม่น้อยกว่า 1.50 บาท/กิโลเมตร” (ตรึงใจ บูรณสมภพ และคณะ, 2546) โดยเส้นทาง
ดังกล่าวควรจัดให้มี ศาลาที่พักซึ่งจะมีประโยชน์มากในฤดูฝน
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จุดบริการรถสาธารณะ รูปแบบของระบบขนส่งมวลชน ควรมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
- เปลี่ยนรถสร้างมลพิษเป็นรถรางเพื่อการอนุรักษ์ โครงการจ้างเหมาบริการรถเมล์บริการโดยใช้พ ลังงาน
สะอาดเชื่อมโยงระหว่างพื้น ที่ภ ายนอกกับภายในมหาวิทยาลั ยฟรี โดยใช้ก ารร่วมมือกั นของหน่วยงานภาครัฐกั บ
สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
- พัฒ นาระบบขนส่ งมวลชน มีต ารางเวลาเดิน รถที่ แน่น อน บริก ารตรงเวลา เช่น รถรางบริก าร รับ -ส่ ง
ผู้โดยสารที่จุดรอทุก ๆ 10 นาที เป็นต้น และครอบคลุมเส้นทางอย่างทั่วถึง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน อย่าง
เต็มที่และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในทางอ้อมด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยลดมลพิษ ให้เป็นรถราง
พลังงานก๊าซธรรมชาติหรือพลังงานไฟฟ้ามีรูปแบบสอดคล้องต่อการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้งานได้มากขึ้นและสามารถช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลงได้สร้างจิตส านึกแก่ผู้ใช้งานในการหันมาใช้
ระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดมลพิษและประหยัดมากขึ้นเมื่อกล่าวถึงแนวทางการลดการใช้รถยนต์สว่ น
ตาแหน่งของจุดเปลี่ยนถ่ายระบบการสัญจรต่าง ๆ ควรอยู่ใกล้เขตที่ผู้ใช้งานต้องใช้เป็นประจา เช่น เขตพัก
อาศัย เขตการศึกษา
- จัดระเบียบของที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง
รอบ ๆ เขต พื้นที่พักอาศัยและเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบครบวงจร หรืออาจใช้
ระบบ park and ride กล่าวคือ จอดรถยนต์ในที่จอดรถยนต์สว่ นกลาง จากนั้นจึงสัญจรต่อด้วยจักรยานที่จัดเตรียมไว้ส
าหรับบริการแก่ ผู้ใช้งานที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลควรควบคุมพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อป้องกันการจอดรถอย่าง
ไร้ทิศทาง และลุกลามไปในทุก ๆ พื้นที่ จนไม่สามารถควบคุมได้
3. ด้านการวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
3.1 การควบคุมด้านการออกแบบและการวางผัง การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและ
ใช้ ประโยชน์ในการออกแบบอาคารแบบกระชับ (Compact Building Design) การออกแบบอาคารให้กะทัดรัดเป็นกลุ่ม
ก้อนสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยการเดิน เป็นการก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งทาให้เกิดความประหยัดพื้นที่และสะดวกต่อการใช้
งานของคนในชุมชนด้วย

ออกแบบให้กลุ่มอาคารเชื่อมต่อด้วยทางเดินระหว่างกลุ่มอาคารกับพื้นที่ว่างพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน เพื่อเสมือน
เป็นจุดพักระหว่างทางในการเดิน พื้นที่ระหว่างอาคารแทรกด้วยพื้นที่ว่าง (Alexander and others, 1997) เพื่อก่อให้เกิดจุด
ศูนย์รวมของกิจกรรม โดยพิจารณากิจกรรมของผู้ใช้สถานที่ในแต่ละช่วงเวลา เช่น เพื่อการ นันทนาการ เป็นต้น
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3.2 การควบคุ ม ความสู งและระยะถอยร่ น รณรงค์ ให้ มี ก ารปรับเปลี่ ย นอาคารและออกแบบอาคาร
ทางเดิน และถนนให้มีช่องทางพิเศษ (อาเขต) หรือช่องทางใต้อาคารที่เหมาะส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างจุดด้วย
การเดินควบคุมการสร้างอาคารในพื้นที่ ให้มีนโยบายช่วยดูแลการควบคุมความสูงและระยะร่นของอาคารให้อยูใ่ นการ
ควบคุมของ กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
3.3 การสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานที่พเิ ศษ ด้วยความผูกพันกับสถานที่อย่างเข้มแข็งการพัฒนาชุมชน และ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะเกิดขึ้นไม่ได้หากพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้สึกในความเป็นเนื้อแท้และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
พัฒนาการของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาความเป็นย่านด้วยองค์ประกอบของงานวางผังชุมชนการพัฒนาหน่วย เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน การพัฒนาหน่วยสาธารณูปการสาคัญเช่น โรงเรียน วัดหรือโบสถ์ หรือแม้แต่
งานสถาปัตยกรรมของอาคารเก่างานภูมิทัศน์แบบดั้งเดิมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชวี ิต ความเชื่อ ศาสนา การคงไว้ ซึ่ง สถานที่ที่
มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของชุมชน การใช้ประโยชน์และบริหารจัดการอาคารทิ้งร้าง โดยการให้ ธนาคารของรัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโปรแกรมการให้กยู้ มื เงินสาหรับการฟื้นฟูสภาพอาคารทิง้ ร้างและอาคารเก่า
4. ด้านภูมสิ ถาปัตยกรรม
4.1 โครงข่า ยพื้น ที่สีเขีย ว การสร้า งระบบภูมิทัศ น์ต ามแนวแกน คือ การสร้า งแนวแกนสีเขีย วเป็น
โครงข่ายตามแนวเส้นทางถนนสายหลักตามเส้นทางการเดินเท้าและเส้นทางจักรยานเพิ่มพื้นที่สาหรับทากิจกรรมการ
ออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในพื้นที่และนักเรียน นักศึกษา ได้มีพ้ืนที่พักผ่อน มีปฏิสัมพันธ์ในเชิง
ชุมชนและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย โดยลักษณะพื้นที่กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พื้นที่ลานกิจกรรม
ทางเดินกิจกรรมและจุดบริการชุมชน ปลูกต้นไม้สองข้างทางให้มีลักษณะเด่นเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ผู้สัญจรรับรู้ ย่าน
การเข้าถึง จากถนนภายนอกทั้ งทางเข้าหลัก และทางเข้ารอง และใช้ประกอบกับระบบป้ ายที่ออกแบบตามหลั ก
วิศวกรรมจราจร และเพิ่มต้นไม้ที่ให้ร่มเงา โดยผู้ใช้งานส่วนมากต้องการให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มร่ม
เงา บนถนนทุกเส้น เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนบางเส้นทางยังขาดร่มเงาจากต้นไม้ส่งผลให้ขาดความร่มรื่น ร้อน และ
ไม่ น่าสัญจร ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวล้วนสอดคล้องกับแนวคิดในการใช้ประโยชน์จ ากงานภูมิสถาปัตยกรรมช่วยสร้าง
สภาวะน่า สบาย ออกแบบพื้น ที่สี เขียวให้ ตอบสนองการใช้งานที่ หลากหลาย เช่น มีพ้ืนที่นั่ งส าหรับพั กผ่ อนอ่าน
หนังสือมีพ้ืนที่ออกกาลังกาย และลานกิจกรรม เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
ช่วยส่งเสริมให้เกิด การใช้งานในพื้นที่นนั้ ๆ ออกแบบพัฒนาลดพื้นที่ถนนสาหรับรถยนต์ และเพิ่มเส้นทางจักรยานและ
ขยายทางเดินเท้า หลายคนได้ออกกาลังกายด้วยการขี่จักรยาน หรือใช้เป็นลู่ว่ิงออกกาลังกาย มีโอกาสได้เดินเท้า พบ
เจอและทักทายกัน มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา รวมถึงเกิดพื้นที่ใหม่ ๆ ทาให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ถนนคนเดิน ที่
เพิ่มสีสันและความ หลากหลายให้ชวี ติ บริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
4.2 พื้นที่เพื่อการกีฬากิจกรรมและนันทนาการ พื้นที่เพื่อการนันทนาการและพักผ่อนควรมีการออกแบบ
และสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการเดิน การใช้จักรยาน การขนส่งสาธารณะ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมทางกายที่
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สร้างสรรค์มกี ารสร้างสัญลักษณ์ทางการจราจรที่จดจาง่าย และส่งเสริมกิจกรรมทางกายมีการสร้างทางเดินในพื้นที่
ธรรมชาติและพื้นที่อนุรักษ์มีสิ่งอานวยความสะดวกเช่น เครื่องออกกาลังกายสันนทนาการ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานมีพฤติกรรมให้ความสนใจต่อพื้นที่ ที่มีการใช้งานและมีกิจกรรมอย่างมาก หรือ
อาจเรียกได้วา่ จุดรวมกิจกรรม จุดรวมกิจกรรมควรอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมทางหรือจุดเชื่อมต่อของเส้นทางที่มีการใช้งาน
เป็นประจาของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ควรจัดในเขตพักอาศัย (หอพัก) หรือในพื้นที่ระหว่างเขตพัก
อาศัย ห้องสมุดธรรมชาติ และจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร หรือเป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้งานส่วนมากนิยมเดินทางผ่านเป็นประจา
เป็นสถานที่ที่มีการประกอบกิจกรรมของผู้ใช้งานจานวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถช่วยลด
การ สั ญ จรด้ วยรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ ซึ่ งจะสามารถลดมลภาวะทางอากาศ กลิ่ น เสี ยง ได้ต ามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย เขียวสะอาด นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้งานออกมาปฏิสัมพันธ์ ทากิจกรรมร่วมกันด้วย การ
สนับสนุนให้มีการจัด กิจกรรมตลาดนัด โดยจัดหาพื้น ที่ที่เหมาะสม เพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดกิจกรรม
ภายในพื้นที่ ควรอยู่ในเขต พักอาศัย (หอพัก) และควรมีระยะทางในการเดินทางไม่มากจากหอพัก (ประมาณ 10 นาที
โดยการเดิน) ควรจัดกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไป เพราะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทางาน โดยผู้ใช้งาน
ส่วนมากสะดวกต่อการ ใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวมากที่สุด

4.3 ควรจัด พื ้น ที ่ส าหรับ ส่ง เสริม การศึก ษาค้น คว้า นอกห้อ งเรีย น เช่น พื ้น ที ่อ ่า นหนัง สือ หรือ
ห้อ งสมุด ธรรมชาติ สวนพฤกษชาติ สวนพืชสมุนไพร พื้นที่วาดภาพส าหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรม ศาสตร์ พื้นที่จัดแสดงผลงานประติมากรรมของนักศึกษา เป็นต้น
4.4 สนับสนุนการสร้างอุทยานการเรียนรู้ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในพื้นที่ได้ดว้ ย
4.5 เพิ่ม พื้น ที่ลานกีฬ า-สวนสุข ภาพ ส าหรับออกก าลังกายแก่นักศึกษา บุค ลากร ตลอดจนคนใน
ชุมชน ใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในด้านการใช้งานพืน้ ที่แก่ชุมชนวิธีการสร้างพื้นที่สาธารณะ การสร้างพื้นที่
สาธารณะที่เป็นจุดรวมกิจกรรมของชุมชน
5. ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ด้านนโยบายด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน-ทรัพยากร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมุ่ง
การพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่แล้วสนับสนุนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริม
ประสานร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
5.2 การสร้ า งแรงจู ง ใจในการอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มแก่ ค นในชุ ม ชนการให้ ร างวั ล กั บ เขตหรือ ชุ ม ชนที่
สนับสนุนแนวนโยบายการสร้างความหนาแน่นในพื้นที่ชุมชนการสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยสาหรับ
ประชากรทุกระดับรายได้การวางผังให้อาคารและที่อยู่อาศัยตั้งอยู่เ ป็นกลุ่มโดยมีศูนย์บริการชุมชน มีพ้ืนทีสี่เขียวและ
พื้นที่สาธารณะจะช่วยให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดีแก่ประชาชน โดยให้หน่วยงานราชการมีนโยบายให้ชุมชนในพื้นที่มีการ

Proceedings
2284

รัก ษาที่ โล่ งพื้ น ที่ ก ารเกษตร พื้ น ที่ ธรรมชาติ ที่ง ดงาม พื้ น ที่ อ นุ รัก ษ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ และพื้ น ที่ ซึ่ ง มีค วามเสี่ ย งด้ า น
สิ่งแวดล้อม โดยมีรางวัลตอบแทนชุมชนที่สนับสนุน ในการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับ
ของ ประเทศมีแนวทางในการจัดการซึ่งผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในระดับของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ (กรมการผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทย, 2544)

สรุปผลและอธิปรายผล
แนวความคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นแนวความคิดกลางที่เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของ ประชาชนซึ่ ง อยู่บ นพื้ น ฐานการใช้ท รั พ ยากรที ม่ีอ ยู่อ ย่า งประหยั ด ให้ เกิ ด ประโยชน์สู งสุ ด โดยทรัพ ยากรนั้ น
เอื้ออานวยให้ สามารถพัฒ นาประสิทธิภาพการใช้ได้โดยไม่สูญ เสียการคงอยู่และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีการ
ดารงชีวติ ของ ประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยรวม แนวคิดนี้ยังเน้นการให้ข้อมูลและความรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอยู่อาศัยร่วมกันและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อเป็นการลดผลกระทบ
ตามมาชุมชนโดยรอบและที่สาคัญ หน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทากรอบ
แนวคิดและจัดทาข้อกาหนด ตามข้อเสนอ ดังนี้
1. การจัดทากรอบแนวคิด หน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนหน้าที่หลักของศูนย์กลางการ
พัฒนาซึ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว โดยควรให้ความสาคัญกับชุมชนพื้นที่โดยรอบที่มี
นิสิตนักศึกษาได้พักอาศัยอยู่ ในฐานะที่เป็นพื้นที่ในการใช้ชีวติ ประจาวันผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ
เรียนรู้ของชุมชนอย่างสมดุล
2. การปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ มีลักษณะผสมผสานตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด ซึ่ง ได้แก่ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความยืดหยุน่ โดยทุกกิจกรรมต้องมี
ความ สอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องช่วยสร้างเสริมปฎิสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชนและไม่มี
ผลกระทบเชิงลบแก่ชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. การเร่งรัดการจัดทาผังเมืองเฉพาะเพื่อ ให้สามารถนาเอาแนวคิดการออกแบบอาคารให้เกาะกลุม่ และการ สร้าง
ระบบการเชื่อมต่อระหว่างกลุม่ อาคารและระหว่างที่อยูอ่ าศัยกับแหล่งงานด้วยการเดินเท้าและระบบการขนส่งมวลชน
4. การเพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้อยูอ่ าศัยและภาคเอกชนรวมทั้งผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ให้ดาเนินตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด
5. การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน โครงการแบ่งปันที่ดิน (land sharing) โครงการจัดการฟื้นฟูสภาพอาคารเก่า
อาคารทิง้ ร้าง และที่ว่างให้กลับมามีประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจกองทุนสนับสนุนการอยู่อาศัยใกล้แหล่ง
งาน รวมทั้งกองทุนอื่น ๆ ที่สง่ เสริมแนวคิดการลดการเติบโตแบบกระจัดกระจาย
6. การรวมกฎหมายการผังเมือง การควบคุมอาคาร และการอสังหาริมทรัพย์เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพซึ่ง จะสามารถสะท้อนนโยบายการควบคุมและส่งเสริมกิจการด้านผังเมืองของรัฐและท้องถิ่น ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้บังเกิดผลตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
7. การปรับปรุงกรอบแนวคิดการพัฒนาที่หวังพึ่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวแต่เพียงอย่างเดียว โดย
หัน มาใช้กรอบแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดส าหรับการวางแผนพัฒนาเมืองแนวความคิดทั้งหมดนี้เป็นเพียง
ข้อเสนอ เบื้องต้น ในโอกาสต่อไปจะได้นาเสนอข้อสรุปซึ่ง เป็นภาคประสบการณ์ที่ได้จากการนาแนวคิดการเติบโต
อย่ า งชาญ ฉลาดไปใช้ ซึ่ ง เชื่อ ว่า จะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ การพั ฒ นาเมื อ งและช่ ว ยลดการกระจั ด กระจายของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างแน่นอน
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยและทีมงานขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
จากหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ทาให้ งานวิจั ยเล่ มนี้ประสบผลส าเร็ จลุ ล่ วงไปด้ วยดี ผู้ วิจั ยขอขอบคุ ณ ส านั กงานคณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ และ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการค้นคว้าศึกษาในครั้งนี้และขอขอบคุณคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่อ านวยความสะดวกในการท างานวิจัยจนส าเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
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การศึกษาเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยองวัดดอนตอง (อุโบสถ) อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
The study for establishment of Tai Yong local museum at Don Tong temple
(Ubosot), Pa Sang district, Lamphun province by public participation
พัชรมน มูลละ1*
Patcharamon Moolla1*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยองวัดดอนตอง (อุโบสถ) อาเภอป่าซาง จังหวัด
ลาพูน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทเกี่ยวกับชาวไทยองโดยทั่วไป รวมทั้งแนวคิด และหลักการ
ของการจั ดการพิพิ ธภั ณฑ์ ตามหลั กการสากล ตลอดจนศึกษาชุ มชนไทยองบ้ านดอนตองและศั กยภาพความเข้มแข็ ง
ของชุมชน เพื่ อเสนอรู ปแบบและวิธี การบริ หารจั ดการและจั ดแสดงส าหรั บการจั ดตั้ งพิ พิ ธภั ณ ฑ์ พ้ื นบ้ านชาวไทยอง
วัดดอนตอง (อุโบสถ) บ้านดอนตอง ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มและการสารวจทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า วัดดอนตอง(อุโบสถ)
มีศักยภาพพร้อมที่จะจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พื้นบ้าน เนื่องจากมีอาคาร สถานที่ และวัตถุสาหรับการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้ง
ชุมชนให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือสาหรับการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม คือการจัดทาทะเบียนวัตถุ เพื่อทราบประเภทและวิธีการดูแลรักษาวัตถุ สาหรับการจัด
แสดงนิทรรศการ มีการปรับปรุงอาคาร พื้นที่โดยรอบให้ดูสวยงาม และเสนอวิธีการออกแบบห้องจัดแสดงซึ่งเป็นอาคารชั้น
เดียวให้เป็นสัดส่วนสาหรับจัดตั้งนิทรรศการผ่านข้อมูล เนื้อหา รูปภาพและวัตถุในเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้ 1) จัดแสดงข้อมูล
ประวัติความเป็นมาของชาวไทยองและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยองชุมชนบ้านดอนตอง 2) จัดแสดงข้อมูลศาสนสถาน
โบราณสถาน โบราณวัตถุภายในชุมชนบ้านดอนตอง พร้อมแผนผังศาสนสถานภายในชุมชน และรูปภาพในอดีต 3) จัด
แสดงข้อมูลและวัตถุเกี่ยวกับวิถีชีวติ ชาวไทยองชุมชนบ้านดอนตอง คือ การทอผ้า และการจักสาน โดยพื้นที่อาคารด้านหน้า
เป็นส่วนบริการต้อนรับ บริการข้อมูล ส่วนเทคนิคการจัดแสดงจะมีการติดป้ายชื่อ ข้อมูลเชิงวิชาการ สิ่งจัดแสดงตามความ
เหมาะสม และมีการกาหนดเส้นทางสาหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยใช้วิธีการวางผังเส้นทางการเดินแบบอิสระ โดยแต่ละ
ส่วนจะมีจุดสนใจเฉพาะเรื่องแต่สามารถที่จะเห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดได้จากการรวมเนื้อหาของแต่ละส่วนไว้ด้วยกัน
อีกทั้ งชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ส่งผลให้ เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน และเกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนต่อไป
คาสาคัญ: ไทยอง, พิพธิ ภัณฑ์พ้ืนบ้าน, การมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract
The research “The Study for Establishment of Tai Yong Local Museum at Don Tong Temple (Ubosot), Pa
Sang District, Lumphun Province by Public Participation” aims to study the context about Tai Yong people in
general, concepts and international principle of museum establishment. Moreover, it studies Tai Yong people in
Don Tong village and also their potential, in order to provide management and display models for local Tai Yong
museum establishment at Don Tong temple (ubosot), Don Tong village, Mae Rang sub-district, Pa Sang district,
Lumphun province. The research collected data by using structured interview and physical survey. The study
found that Don Tong temple (ubosot) be able for the museum establishment, because there are valuable
materials, vacant single-storey building and area that suit for the exhibition. Furthermore, villagers realize of its
importance and be willing to be part of the establishment.
The proper models for the exhibition are making registration for classifying and conservation, building
and surrounding area restoration, exhibition room design and space allocation. The exhibition including contents,
pictures, and materials will be categorized as follows 1) the history of Tai Yong people and settlement of Tai
Yong people at Don Tong village, 2) information about religious places, ancient remains, antiques found in the
village and also maps and old pictures, and 3) information about materials relating to the people’s way of life
which is weaving and basketry, while front space of the building is information desk. The materials will be
displayed as appropriate and attached with their name and technical information. Audiences freely look around
while each parts of the exhibition have their own interesting points. Moreover, villagers are important part of the
museum management which turning it to be village cultural learning center and making benefits.
Keywords: Tai Yong , Local Museum , Public Participation

บทนา
ในปัจจุบัน จังหวัดลาพูนมีมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจานวนมาก ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ มีความสาคัญควร
แก่การอนุรักษ์ไว้ เนื่องด้วยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุ ณค่า เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ จึงควรที่
จะเก็บรวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาและเผยแพร่ เพื่อที่จะได้ให้ประชาชนหรือบุคคลที่จะศึกษาหาความรู้และเผยแพร่
เป็นประโยชน์ตอ่ ไป
การเก็บรวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาและเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรมนั้น ทาให้เกิดสถานที่ หนึ่งซึ่งเป็ น
สถาบั นที่ทาหน้าที่ดังกล่ าว เรียกว่า “พิพิธภัณ ฑ์” พจนานุกรมฉบับราชบั ณ ฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคาว่า พิพิธภัณฑ์ ไว้ว่า “สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ
ทางด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีค วามมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินใจ” [1]
พิพิธภัณฑ์ได้รับยกย่องให้มีสถานะเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่สาคัญของสังคมที่จะส่งต่อและถ่ายทอดความรู้
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อกี รุ่นหนึ่ง ถือเป็นแหล่งรวบรวมสั่งสมความทรงจาอันรุ่งโรจน์ในอดีตชาติของสังคมของชุมชนหรือ
ของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่ก่อตั้งขึ้น บทบาทของพิพิธภัณฑ์ได้รับการยกย่องให้มีสถานะเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่
สาคัญของสังคมที่จะส่งต่อและถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่ งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมิให้ขาดสาย และอีกนัยหนึ่งพิพิธภัณฑ์
ยังถือเป็นแหล่งรวบรวมสั่งสมความทรงจาอันรุ่งโรจน์ในอดีตชาติของสังคม ของชุมชนหรือของเอกชนผู้ก่อตั้งซึ่งเป็น
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บทบาทที่สอดรับกับนัยของความหมายดั้งเดิมในยุคกรีกโบราณ ดังนัน้ สถาบันใดที่มภี ารกิจเกี่ยวข้องกับการรวบรวม
สงวนรักษาวัตถุที่เป็นหลักฐานมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และนามาศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ัย
เพื่อนาผลการศึกษามาเผยแพร่แก่สังคมแล้ว สถาบันนั้นก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ [2]
สภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายและมากมายแต่ คนไทยก็ยังไม่
นิยมเข้าพิพธิ ภัณฑ์ ผลที่ตามมาก็คือการปิดตัวของพิพิธภัณฑ์ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์หลายแห่งได้มกี ารพัฒนา
ในเรื่องของสื่อนิทรรศการเทคโนโลยีนาเสนอต่าง ๆ แต่พพิ ิธภัณฑ์บางแห่งยังขาดงบประมาณในการพัฒนา หรือขาด
ความเข้าใจในการจัดแสดงนิทรรศการที่เหมาะสม เช่น พิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นที่เป็นของเอกชน ชุมชน วัด หรือแม้แต่
พิพิธภัณฑ์ที่เป็นของหน่วยงานราชการมีความลาบากในการสร้างสรรค์ส่ือจัดแสดงทั้งในเรื่องของงบประมาณที่ไม่
เพียงพอและความพร้อมของบุคลากร เพราะรูปแบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณ ฑ์ท้อ งถิ่ นส่วนใหญ่ ยั งอยู่ใน
ลักษณะเป็นองค์กรที่ไม่มั่นคง ไม่มคี วามชัดเจนในเรื่องของทิศทางที่จะไป ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์น่งิ ขาดการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์วัด เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีการบริการจัดการโดยภาคส่วนบุคคล จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม
โบราณวั ตถุ ที่ เกี่ ยวกั บศิ ลปวั ฒ นธรรม ประเพณี และพระพุ ทธศาสนา มี ห น้ าที่ เก็ บรวบรวม อนุ รั กษ์ และจั ดแสดง
โดยส่ วนใหญ่ แล้ ววิถี ชีวิตของคนไทยที่นั บถือพระพุ ทธศาสนาก็ จะผู กพั นตั้งแต่เกิ ดจนกระทั่ งตาย เมื่อมีงานวัดหรือ
เทศกาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาชาวบ้านก็พร้อมใจที่จะร่วมมือกัน ในบางครั้งวัดก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคนในชุมชน โดยมีพระสงฆ์ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา สั่งสอน และแนะนา ทาให้พระสงฆ์กลายเป็นที่พึ่งของคนใน
ชุมชน [3] ดังนั้น วัดจึงมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของชุมชน และทาให้วัดกลายเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งของต่าง ๆ ในชุมชน
ทาให้วัดมีสิ่งของต่าง ๆ อยู่มากมาย ทั้งที่เป็นของวัดเองและมีชาวบ้านนามาถวายหรือบริจาค จึงให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา แต่ในปัจจุบันพบว่าพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งอยู่ภายในวัดมีอยู่หลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วพิพิธภัณฑ์
เหล่านี้กลับไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อาจะเป็นเพราะไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากผู้ก่อตั้งหรือพิพิธภัณฑ์
บางแห่งอาจมีอุปสรรคทางด้านงบประมาณเพื่อนามาปรับปรุงนิทรรศการจัดแสดง อาคาร พื้นที่บริเวณโดยรอบให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ เหมาะสมในการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ จึงต้องมีการปรับปรุง การจัดแสดงนิทรรศการ
มีการออกแบบ มีการวางแผนการถ่ายทอดความรู้อย่างมีระบบที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของการแสดงนิทรรศการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมุง่ ชักจูงความคิดความสนใจ
พระครูรัตนวรรณสาทร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดดอนตอง(อุโบสถ)
ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อกับชุมชนหนองเหงือก และเนื่องจากแต่เดิมนั้นพื้นที่บริเวณแห่งนี้เคยเป็นศาสนสถานที่สาคัญ
ของชุมชนบ้านดอนตองตัง้ แต่ครัง้ อพยพมาจากชุมชนบ้านเวียงยอง ซึ่งมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ ได้แก่ พระพุทธรูป พระ
พิมพ์ อุโบสถ (ร้าง) และองค์พระเจดีย์ (ร้าง) โดยได้ร่วมกับคณะศรัทธาในชุมชนบ้านดอนตองพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวขึ้น
ร่วมมือร่วมใจกันสร้างวิหาร ศาลา บูรณะอุโบสถ เจดีย์ พัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และตั้งชื่อศาสนสถานแห่งนี้ว่า
วัดดอนตอง (อุโบสถ) อยู่ภายใต้ความดูแลของวัดดอนตอง ซึ่งเป็นวัดหลักของชุมชนในปัจจุบัน ชุมชนบ้านดอนตอง
เป็นชุมชนที่ชาวบ้า นส่วนใหญ่เป็นชาวชาติพันธุ์ไทยอง แต่เดิมนั้นชุมชนบ้านดอนตองมีราษฎรจานวน 10 ครัวเรือน
อพยพมาจากชุมชนบ้านเวียงยอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน และสร้างวัดแห่งแรกขึ้นที่กลางทุ่งนา
เพื่อเป็นที่บาเพ็ญกุศลตามประเพณี โดยได้นมิ นต์ครูบาธรรมลังกาจากวัดร้องหาง เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศสหภาพ
เมียนมาร์มาเป็นเจ้าอาวาส [4]
ชุมชนบ้านดอนตอง เป็นชุมชนที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมตัง้ แต่สมัยบรรพบุรุษ โดยมีภูมปิ ระเทศ
เป็น ที่ราบลุ่ม มีล าน้าไหลผ่านซึ่งเหมาะสมต่อ การทาการเกษตร ในหมู่บ้านจึงมีลักษณะการดารงชีวิต ใกล้ชิด กั บ
ธรรมชาติ ในปัจจุบันจึงหลงเหลือสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ พระครูรัตนวรรณสาทรและคณะ
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ศรัทธา จึงได้ร่วมกันนาวัตถุต่างๆซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านชุมชนบ้านดอนตอง และโบราณวัตถุที่มีมา
ตั้งแต่อดีต ในพื้นที่ วัดดอนตอง (อุโบสถ) และบริ เวณชุม ชนนามารวบรวม อนุ รักษ์ไว้ เพื่อ จะดาเนินการจัดตั้งเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ขนึ้ อนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดดอนตอง (อุโบสถ) จะสาเร็จขึ้นได้จะต้องมีการศึกษาสาหรับการจัดแสดง
นิทรรศการ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาบริบทของชุมชน การศึกษาความพร้อมของชุมชน ซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากวัตถุที่จัดแสดงนี้เป็นวัตถุท่ีได้มาจากประชาชนในท้องถิ่นเอง ดังนั้น จึงต้องเกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งถือเป็นหลักการสากลที่ทุก ๆ หน่วยงาน องค์กรให้ความสาคัญ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อร่วมมือกันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนึ้ และเป็นมติที่ยอมรับร่วมกัน
ของทุก ๆ ฝ่าย
จากปัญ หาดังกล่าว จึงเล็งเห็นว่าควรมีการศึกษาประวัติความเป็นมา คุณค่าความสาคัญของภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นของชาวชุมชนบ้านดอนตอง ศึกษาแนวคิดและหลักการสาหรับการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์และเมื่อทาการศึกษา
ประเมินถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แล้ว จึงเป็นการทาการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อทาการออกแบบใน
การกาหนดเนื้อหา และหาวิธีการในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของชาวไทยองชุมชนบ้านดอนตอง
ด้วยเหตุนผี้ ู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัด
ดอนตอง(อุโบสถ) อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน โดยมีเป้าหมายในการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ
จัดแสดงสาหรับการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดดอนตอง (อุโบสถ) เมื่อผลการศึกษาในครั้งนี้สาเร็จจะเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบทของชาวไทยองในจังหวัดลาพูน ตลอดจนแนวคิด และหลักการของการจัดการพิพธิ ภัณฑ์
ตามหลักการสากลโดยทั่วไป
2. เพื่อศึกษาประวัตคิ วามเป็นมา สังคมและวัฒนธรรม ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนตอง
รวมทั้ งศึกษาวัดดอนตอง (อุโบสถ) ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ถึงศักยภาพและความพร้อมของ
การจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พ้ืนบ้านของไทยอง
3. เพื่อ เสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัด ตั้งพิพิธภั ณ ฑ์พ้ืนบ้านไทยอง เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้และเกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนบ้านดอนตองต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการจัดการความรู้
ความรู้ หมายถึง องค์รวมของข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการทาให้สาเร็จ ความรู้มักเกิดจากการกลั่นกรอง
สารสนเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนัน้ เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการในการสะสมความรู้ ผู้เรียนรู้จะต้อง
มีทักษะสามารถเรียนรู้ จนทาให้เกิดความรู้ ทักษะ และความถนัด สามารถใช้เหตุผลต่าง ๆ หรือความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับ
สารสนเทศและสร้างความรู้ใหม่ได้ [5] ดังนั้น จึงต้องเกิดการจั ดการความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งประโยชน์ของการ
จัดการความรู้ มีดังนี้
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1. ป้องกันความรู้สูญ หาย ทาให้องค์กรสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ ความชานาญและความรู้ที่อาจ
สูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ทาได้โดยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ เป็นปัจจัยสาคัญ
ของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
3. ความสามารถในปรั บ ตั ว และความยื ด หยุ่ น เป็ น การท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามเข้ า ใจในงานและ
วัตถุประสงค์ของงาน โดยไม่ตอ้ งมีการควบคุมมากนัก ซึ่งจะทาให้ผู้ปฏิบัตงิ านสามารถทางานในหน้าที่ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสานึกในการทางาน
4. เป็นการพัฒนาทรัพย์สิน พัฒนาความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
อยู่ [6]
2. แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ
นิทรรศการ หมายถึง การแสดงการให้การศึกษาอย่างหนึ่งด้วยการแสดงงานให้ชม อาจจะมีผู้บรรยายให้ฟัง
หรือไม่มีก็ได้ การแสดงอาจจะแสดงนอกอาคารหรือในอาคารตามสิ่งที่จะจัดแสดง ซึ่งประกอบด้วย วัตถุจริง วัตถุ
จาลอง ภาพถ่าย และแผนภูมสิ ิ่งของต่าง ๆ ที่จะนามาจัดแสดง แต่ในการจัดเตรียมจะต้องจัดอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
ดูง่ายและคานึงถึงความแจ่มชัด รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้ ช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจข้อมูล [7]
การจัดนิทรรศการ เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งเกี่ยวกับการรับรู้ การวางแผนสาหรับจัดนิทรรศการจะต้อง
ออกแบบให้ผู้เข้าชมที่เป็นเป้าหมายรั บรู้ได้ถูกต้อง สิ่งที่จะต้องจัดต้องสอดคล้องกับอารมณ์ ความรู้สึก และความ
ต้องการของผู้ชมจึงจะได้ผลดี การวางแผนนิทรรศการจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับผู้ชมเป็นสาคัญ ซึ่งในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑสถานหลายแห่งได้จาแนกการจัดนิทรรศการออกตามกลุ่มประชาชนกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่มโดยอาศัยความรู้
และระดับปัญญาของผู้ชม เพื่อการออกแบบที่เหมาะสม คือ
กลุ่มที่ 1 สาหรับเด็กอายุประมาณ 12 ปีเป็นอย่างมากเน้นให้เห็นลักษณะห้องแสดงตามความนึกคิดของ
เด็กโลกของความตื่นเต้นมหัศจรรย์โดยคานึงถึงจิตวิทยาทางการศึกษาของเด็กเป็นหลักสาคัญ
กลุ่มที่ 2 สาหรับผู้ชมหนุม่ สาวซึ่งไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบเรื่องการ
จัดแสดงต้องเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเพื่อโน้มน้ าวให้เขาเห็นคุณค่าต้องใช้สีเพื่อดึงดูดใจและวิธีการจัดเป็นแบบศิลปะและ
บางครั้งต้องใช้เสี ยงช่วยค าบรรยายบนแผ่น ป้ายต้อ งมีข้อความที่ น่าสนใจวัตถุ ต้องถูก ต้องตามความเป็น จริงและ
สัมพันธ์กับครุภัณฑ์ต่าง ๆ
กลุ่มที่ 3 สาหรับผู้เข้าชมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัตทิ ั้งมีความรู้เฉพาะวิชาเป็น
พิ เศษผู้ ชมประเภทนี้ ส นใจในการวิเคราะห์ เนื้ อ หาของวั ต ถุ อ ย่ างละเอี ย ดลออต้อ งการดู วั ต ถุ ม ากๆเพื่ อ ประกอบ
การศึกษาของพวกเขาผู้ชมประเภทนี้ไม่ต้องการการจัดแสดงแบบศิลปะเพราะต้องการดูวัตถุและเรื่องราวมากกว่าผล
การตีความและคาบรรยายในห้องแสดงและพร้อมที่จะทักท้วงโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ให้คล้อยตามความคิดเห็นของเขาการ
จัดควรเน้นหนักในเรื่องระเบียบและการเปรียบเทียบวัตถุเป็นหลักสาคัญ [8]
3. แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ ประชาชนหรือชุมชนพัฒ นาขีดความสามารถของตนเองในการ
จัดการควบคุมการใช้ประโยชน์และการกระจายทรัพยากรที่มีอยูเ่ พื่อให้ประโยชน์ในการดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจและ
สังคม โดยการพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบการตัดสินใจในการกาหนดชีวิตของตนเอง [9]
โดยการมีส่วน ร่วมของชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ตา่ ง ๆ ดังนี้
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1. เพิ่ม คุณ ภาพของการตัดสิ นใจ กระบวนการปรึกษาหารือ กับสาธารณชนช่วย ให้เกิด ความกระจ่างใน
วัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆได้อยู่เสมอสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อ
สันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็นทางออกที่มปี ระสิทธิภาพที่สุด
2. ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยทั่วไปการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถที่จะลดความล่าช้าและลด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่าง
สูงต่อการตัดสินใจโดย กลุ่มซึ่งมีส่วนได้สว่ นเสียในการตัดสินใจนัน้ ๆ
3. การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่ มั่นคงและยืนยาวและ
การยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อ นหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง ก่อนให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี
ลดความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ
4. ความสาเร็จและผลในการปฏิบัติ ของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาให้คนเรามีความรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนัน้ ตลอดจนรู้สกึ กระตือรือร้นในการที่ จะช่วยให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ [9]

กรอบแนวคิด
ชุมชนบ้านดอนตอง
หมู่ 4 ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

พิพธิ ภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดดอนตอง(อุโบสถ)

สภาพปัญหาของการจัดตัง้
พิพธิ ภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดดอนตอง(อุโบสถ)

แนวคิดการจัดการการความรู้
แนวคิดการจัดการนิทรรศการ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน

การศึกษาเพื่อจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พ้นื บ้านวัดดอนตอง (อุโบสถ)
ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาบริบทของชาวไทยองใน
จังหวัดลาพูน ตลอดจนแนวคิด และหลักการของการจัดการพิพิธภัณฑ์ตามหลักการสากล ตลอดจนศึกษาประวั ติ
ความเป็นมา สังคมและวัฒ นธรรม ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนตอง รวมทั้งศึกษาวัดดอนตอง
(อุโบสถ) ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ถึงศักยภาพและความพร้อมของการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของ
ไทยอง เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยยอง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนบ้านดอนตอง ใช้วธิ ีการศึกษาในรูปแบบของสหวิทยากร และนาเสนอในรูปแบบพรรณนา
1. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้ อหา เป็ นการศึกษาบริบทหลักการของพิพิธภั ณฑสถาน และรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ
พื้นบ้าน รวมทั้งประวัติความเป็นมาของชาวไทยอง ตลอดจนศักยภาพความพร้อมของวัดดอนตอง (อุโบสถ) ตาบล แม่แรง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน เพื่อการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน และเสนอรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดแสดง
พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ขอบเขตพื้นที่ การศึกษามีพนื้ ที่อยูใ่ นวัดดอนตอง (อุโบสถ) ชุมชนบ้านดอนตอง ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
2.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ซึ่ง
ได้มาแบบจงใจ (Purposive Sampling)
2.2 การสารวจทางกายภาพ โดยการสังเกตการณ์ถึงที่ตงั้ เส้นทางคมนาคมของชุมชนบ้านดอนตอง และ
วัดดอนตอง(อุโบสถ) รวมถึงพื้นที่อาคารจัดแสดง
2.3 ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากก ารสนทนา
จาก กลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชากรที่ เกี่ยวข้อง 3กลุ่ม คือ ผู้นาและชาวบ้านในชุมชน
ดอนตอง พระสงฆ์ และนักวิชาการหน่วยงานในท้องถิ่น
3. กระบวนการศึกษา
การศึกษาภาคเอกสาร (Document Study) เพื่อทบทวนสถานะภาพความรู้เกี่ยวกับบริบทประวัติศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนตอง ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทาการศึกษาค้นคว้าจาก
หนั ง สื อ เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ และงานวิ จั ย จากส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ห้ อ งสมุ ด คณะวิ จิ ต รศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัตกิ ารบัณฑิตศึกษา สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเทศบาลตาบลแม่แรง ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงลาดับความสาคัญ นาข้อมูลมาจัดระเบียบและเรียบเรียง
การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study)
3.1 การศึกษาลั กษณะชุม ชน สั งคมและวัฒ นธรรมของบ้ านดอนตอง ใช้วิธีก ารส ารวจทางกายภาพ
สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ซึ่งได้มาด้วยวิธีการ
แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชากร (Poppulation) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นาและชาวบ้านใน
ชุม ชนดอนตอง พระสงฆ์ และนักวิชาการหน่วยงานในท้ องถิ่ นเพื่อให้ได้ข้อมู ลเกี่ ยวกับประวัติความเป็นมา สังคม
วัฒนธรรม ของชุมชนบ้านดอนตอง และนาข้อมูลมาจัดระเบียบ นาเสนอและวิเคราะห์ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชน
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3.2 การศึกษาวัดดอนตอง (อุโบสถ) ใช้วิธีการสารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ แบบ
มีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งสุ่มตัวอย่างจากประชากร (Poppulation) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดดอน
ตอง (อุโบสถ) เพื่อให้ได้ข้อมูลในรายละเอียดของวัดดอนตอง (อุโบสถ) ที่เกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็นมาความสาคัญของ
วัดดอนตอง (อุโบสถ)
3.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (Sample) มาจากชาวบ้านในชุมชน ผู้นาชุมชน พระสงฆ์ นักวิชาการในท้องถิ่น โดยใช้วธิ ีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) ในประเด็นการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเพื่อการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยองวัดดอนตอง (อุโบสถ) ซึ่งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบ
และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการพิพธิ ภัณฑ์วัดดอนตอง (อุโบสถ) ให้ประสบความสาเร็จ

ผลการศึกษา
1. การศึกษาบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนไทยองบ้านดอนตอง ตาบลแม่แ รง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
1.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านดอนตอง
ไทยอง หรือ คนยอง เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทลื้อกลุ่มหนึ่ง ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองยอง ปัจจุบันเป็น
อาเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉาน ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ สาหรับคนไทลื้อ
เมืองยอง อยู่ในประเทศไทย เรียกตนเองว่า “คุนยอง” หรือที่คนไทยเรียกกันต่อมาว่า “ไทยอง” เป็นชื่อที่รู้จักกันมากขึ้นใน
ภาคเหนือหลังจาก พ.ศ.2348 เมื่อกลุ่มไทลื้อเมืองยองได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลาพูน-เชียงใหม่ รวมถึงกระจาย
ไปอยูใ่ นหัวเมืองต่าง ๆ ในล้านนา และเรียกตนเองว่าคนยอง มิใช่คนลื้อ เพื่อแสดงถึงที่มาของเมืองเดิมของตน [10]
ชุมชนบ้านดอนตอง ตั้งอยู่ในหมู่ 4 ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน เป็นชุมชนที่ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ เป็ น ชาวชาติ พั น ธุ์ ไ ทยอง แต่ เดิ ม นั้ น มี ร าษฎรจ านวน 10 ครั ว เรื อ นอพยพมาจากชุ มชนบ้ า นเวี ย งยอง
ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน หลังจากนัน้ ราษฎรในชุมชนได้ช่วยกันสร้างที่อยู่และทากิน เป็นที่นา ไร่สวน
ซึ่งในเวลานั้นเป็นป่ารกชัฏ จากนั้นไม่นานจึงได้สร้างวัดแห่งแรกขึ้นที่กลางทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้า น เพื่อใช้
เป็นที่บาเพ็ญ กุศลตามประเพณี โดยนิมนต์ครูบาธรรมลังกา จากวัดร้องหาง เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศเมียร์มาร์
มาเป็ น เจ้ าอาวาส ต่อ มาราษฎรลงความเห็ น ว่า ไม่ส ะดวกต่อ การสั ญ จรไปมา จึ งได้ ย้ายมาสร้ างวัด ภายในชุม ชน
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนบ้านดอนตอง จนกระทั่งเมื่อจานวนครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เป็น 50 ครัวเรือน ชาวบ้านเห็นว่าสถานที่
คับแคบจึงได้ย้ายมาสร้างวัดแห่งใหม่ บริเวณใกล้กับตลาดในชุมชน ดังนัน้ ปัจจุบันชุมชนบ้านดอนตองจึงมีศาสนาสถาน
ทางพุทธศาสนา 2 แห่งด้วยกัน คือ วัดดอนตอง และวัดดอนตอง (อุโบสถ)
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม เหมาะสมกั บ การเพาะปลู ก ทางการเกษตร ในชุ ม ชนมี
ลาน้าไหลผ่านทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของชุมชน การเดินทางและเส้นทางคมนาคมของชุมชนบ้านดอนตอง
ติดกับถนนเลี่ยงเมืองสะปุง๋ -สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 116 [11]
1.2 สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนตอง
วิถีชีวติ ของชาวบ้านชุมชนบ้านดอนตองเป็นสังคมเกษตรกรรม ชาวบ้านประกอบอาชีพเป็นชาวสวนลาไย
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลาพูน นอกจากนี้ชาวบ้านชุมชนบ้านดอนตองยังปลูกพริก ทานานและปลูกพืชผัก
สวนครัว เพื่อจัดจาหน่ายตามตลาดทั่วไป ชาวบ้านดาเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย มีความสามัคคีชว่ ยเหลือกันและกัน
ช่วยเหลืองานประเพณีของชุมชน ด้านการปกครองมีการปกครองตามหลักท้องถิ่นทั่วไป มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นาชุมชน
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ดูแลสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้าน ประสานงานกับเทศบาลตาบลแม่แรง มีวัดดอนตองและวัดดอนตอง(อุโบสถ)เป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนา มีเสาใจบ้านและหอพ่อบ้านคงดาเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อทางจิตใจ
ชุมชนบ้านดอนตอง ประเพณีและวัฒนธรรมมักเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมเช่นเดียวกันของคนภาคเหนือ เช่น ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีย่ีเป็ง ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณี
ทอดกฐิน ประเพณีทอดผ้าป่า เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัดดอนตอง(อุโบสถ) ซึ่งได้รับการพัฒนาบูรณะขึ้นมา
ใหม่นั้นจะมีคณะศรัทธาจากภายนอกชุมชนเข้ามาทาบุญประเพณีการทอดกฐิน ประเพณีทอดผ้าป่าอยู่บ่อยครั้ง เช่น
จากจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และจากหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากพระครูรัตนวรรณสาทร ผู้พัฒนาและผู้ดูแล
วัดดอนตอง (อุโบสถ) เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของประชาชน พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และมีความประสงค์
ในการพัฒนาวัดดอนตอง(อุโบสถ)ให้มีความเจริญ และทานุบารุงพระพุทธศาสนาต่อไป อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาลตาบลแม่แรงในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ [4]
1.3 ประวัติความเป็นมาของวัดดอนตอง (อุโบสถ)
ชุมชนบ้านดอนตองเป็นชุมชนชาวไทยองที่อพยพมาจากชุมชนบ้านเวียงยอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน และได้สร้างวัดแห่งแรกขึ้นที่กลางทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นที่บาเพ็ญ กุศลตาม
ประเพณี โดยนิมนต์ครูบาธรรมลังกา จากวัดร้องหาง เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศเมียร์มาร์มาเป็นประธานสร้างวัด
ท่านได้เผยแผ่ธรรมและสร้างถาวรวัตถุได้หลายปี ต่อมาครูบาอุปนันตาได้เป็นเจ้าอธิการสมปานสืบต่อมาได้พัฒนาจน
มรณภาพลง ครูบาปัญโญก็ได้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา และได้รอื้ กุฏิ วิหารและย้ายไปสร้างวัดภายในชุมชนด้วยเหตุผล
ว่าวัดเดิมอยู่กลางทุ่งนา การเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก แล้วปล่อยให้วัดเดิมรกร้างไปตามกาลเวลาแล้วแต่เจ้า
อาวาสแต่ละรูปจะมาพั ฒ นา ลุล่วงจนถึงครูบาศรี อริยวโส อดีต เจ้าอาวาสวัดป่าบุก ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูนได้มาอุปสมบท ณ อุโบสถร้างแห่งนี้ ได้ริเริ่มบูรณะพระเจดีย์โดยก่ออิฐมอญครอบองค์พ ระเจดีย์ไว้
รวมถึงก่ออิฐมอญเจดียอ์ งค์เล็ก และอุโบสถ จนกระทั่งถึงช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2548 พระเจดีย์องค์ใหญ่ได้เกิดรอย
แตกร้าว และมีต้นโพธิ์เกิดขึน้ บนพระเจดีย์ เนื่องจากระยะเวลานัน้ ฝนตกหนักอย่างไม่ขาดสาย เป็นเวลานานหลายวัน
จนทาให้ดินในพระเจดีย์เกิดอิ่มตัวและรากของต้นโพธิ์เกิดการทรุดตัวแตกร้าวทั่วองค์พระเจดีย์ ชาวบ้านจึงได้มาเฝ้าดู
แลรักษาโดยการเปลี่ยนผลัดเวรกันเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน กรมศิลปากรได้เข้ามาดูความเสียหายและร่วมกันกับ
ชาวบ้าน คณะสงฆ์ในตาบลแม่แรงบูรณะพระเจดีย์ โดยพระรัตนวรรณสาทร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก เป็นประธาน
การบูรณะตั้งแต่นนั้ มา ในปัจจุบันได้มกี ารขยายเขตพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกป่ารมณียสถานปฏิบัติธรรม โดยมีพระ
ครูจาลอง ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดดอนตอง คณะศรัทธาชุมชนบ้านดอนตองร่วมกันพัฒนา ดูแลจนถึงปัจจุบัน [12]
2. การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของวัดดอนตอง(อุโบสถ) เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ของไทยอง
2.1 ศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พระครูรัตนวรรณสาทรเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์ มีแนวคิด นโยบายในการสร้างศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมภายในวัด ได้มีการรวบรวม อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยองบ้านดอนตอง
เกิดการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ใ นด้านการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
การศึกษาและสารวจพื้นที่บริเวณวัดดอนตอง(อุโบสถ) พบว่า การเดินทางและเส้นทางคมนาคมของ
ชุมชนบ้านดอนตอง ติดกับถนนเลี่ยงเมืองสะปุ๋ง-สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 116 พื้นที่บริเวณโดยรอบของ
วัดเป็นพื้นที่โล่งกว้าง มีความร่มรื่น และอาคารสถานที่สาหรับการจัดตัง้ เป็นพิพิธภัณฑ์นนั้ เป็นอาคารชั้นเดียว ครึ่งปูน
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ครึ่งไม้ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2559 โดยพระสงฆ์และชาวบ้านชุมชนดอนตองร่วมกันก่อสร้างขึ้นสาหรับเป็นที่จัดเก็บวัตถุ
ต่างๆ ลักษณะเป็นห้องโถง มีประตูทางเข้าออก 2 ทาง และหน้าต่างสาหรับเปิดรับแสงธรรมชาติและมีแสงไฟประดิษฐ์
เป็นสิ่งให้ความสว่างภายใน ส่วนวัตถุสาหรับการจัดแสดงจากการสารวจ พบว่าสามารถแบ่งประเภทของวัตถุได้ 2
ประเภท ได้ แก่ ประเภทการดารงชีวิต ด้ านการจัก สานและการทอผ้า เช่น กระบุ ง ตะกร้า กระติ๊บ หวด กี่ทอผ้ า
อุปกรณ์สาหรับทอผ้า ผ้าทอ ตุง เป็นต้น ประเภทวัตถุทางศาสนา เช่น พับสา พระพุทธรูป รูปเคารพ เป็นต้น ทัง้ นี้จาก
การศึกษาสามารถการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสถานที่ อาคารสาหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1) ทาเลการคมนาคมสะดวก มีป้ายบอกเส้นทาง และตั้งอยูใ่ กล้กับถนนทางหลวง
2) มีพ้นื ที่กว้างขวาง ร่มรื่น เหมาะสมสาหรับการดาเนินกิจกรรม และเป็นพืน้ ที่จอดรถ
3) มีพ้นื ที่ใกล้เคียงกับหน่วยงาน สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
4) อาคารสาหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกิดความร่วมมือกันภายในชุมชน
5) อาคารมีพ้ืนที่โล่งกว้าง
จุดอ่อน (Weaknesses)
1) ถนนทางเข้าวัดคับแคบ รถไม่สามารถวิ่งสวนทางได้
2) ภายในอาคารสาหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ มีความสว่างไม่เพียงพอ
3) ไม่มหี ้องสาหรับการบริการทางวิชาการ เช่น ห้องสานักงาน ห้องปฏิบัตกิ ารของเจ้าหน้าที่ ห้อง
จัดเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด เป็นต้น
ด้านวัตถุสาหรับจัดแสดง ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1) เป็นวัตถุมาจากชาวบ้านในชุมชน
2) เป็นวัตถุท่แี สดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1) วัตถุบางชนิดมีสภาพไม่สมบูรณ์
2) ขาดบุคคลผู้มีความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ จึงทาให้ วัตถุยังไม่ได้รับการจัดทาทะเบียน และไม่ทราบชื่อ
บุคคลผู้บริจาค
3) ขาดงบประมาณสนับสนุน
2.2 วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
วัดดอนตอง(อุโบสถ) เป็นวัดที่มีความสาคัญของชุมชนซึ่งได้รับการพัฒนา บูรณะเรื่อยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548
โดยการนาของพระครูรัตนวรรณสาทร และท่านเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีแนวคิด นโยบายในการสร้างศูนย์
การเรี ยนรู้ศิลปวัฒ นธรรมภายในวัด เพื่อเกิ ดการอนุ รักษ์ สืบสานเอกลั กษณ์ ภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ นของชาวไทยองบ้ าน
ดอนตอง ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวั ฒนธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณใกล้เคียงกับวัด ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการ สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยวทั้งใน
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มีทาเลการคมนาคมสะดวก เนื่องวัดตั้งอยู่ใกล้กับถนนทางหลวงมีป้ายบอกเส้นทางทั้งถนนทาง
หลวงและถนนในชุมชน พื้นที่ของวัดกว้างขวาง ร่มรื่น เหมาะสมสาหรับการดาเนินกิจกรรม เป็นพื้นที่จอดรถได้หลายคัน
ส่วนอาคารสาหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกิดความร่วมมือกันภายในชุมชน ซึ่งได้นาไม้เก่าของบ้านเรือนที่ไม่ใช้แล้วมาประกอบ
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ก่อสร้างเป็นอาคารโดยชาวบ้านในชุมชนเอง ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งปูน ครึ่งไม้ ภายในอาคารเป็นพื้นที่โล่งกว้าง
แต่ภายในอาคารมีความสว่างไม่เพียงพอ และไม่มีห้องสาหรับการบริการทางวิชาการ ส่วนวัตถุสาหรับจัดแสดงเป็นวัตถุ
มาจากชาวบ้านในชุมชนได้นามาบริจาค แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจากเป็นวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานแล้วทั้งเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ และยุคสมัยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ชาวบ้านจึงนามาบริจาคเพื่อสาหรับนามาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเกิด
ประโยชน์ทางด้ านการศึกษา ทั้งนี้ วั ตถุ ส าหรั บการจั ดแสดงบางชิ้นมีสภาพที่ ไม่สมบู รณ์ เนื่องจากมี อายุ ที่ยาวนาน
และไม่ได้รับการจัดทาทะเบียนวัตถุ
3. การเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยองวัดดอนตอง(อุโบสถ)
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยองวัดดอนตอง
(อุโบสถ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน จากการศึกษาทางวัดได้มีจัดเก็บ รวบรวม
วัตถุ เพื่อนามาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านดอนตอง แต่ยังไม่ได้มีวิธีการ
ขั้น ตอนสาหรับการจัดตั้ง เนื่องจากขาดบุ คลากรที่ มีค วามรู้ด้ านหลั กการพิพิธภัณ ฑ์ และงบประมาณ ด้วยเหตุ น้ี
การศึกษาเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นั้นจะต้องศึกษาเพื่อหารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ จึงควรจะต้องมีเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการองค์ความรู้ โดยมีแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ และแนวคิดการมีส่วนร่วมชุมชน
สามารถเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยองวัดดอนตอง(อุโบสถ) ได้ดังนี้
3.1 อาคารและสถานที่ และแผนผังการจัดแสดง - สถานที่โดยรอบวัดมีพ้ืนที่กว้างขวางสามารถเป็นที่
จอดรถได้อย่างเพียงพอ ส่วนอาคารจัดแสดงผู้วิจัยเห็นควรว่า จะต้องมีการปรับปรุงอาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย ซึ่งในส่วนนีจ้ ะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม
แผนผังการจัดแสดง
- ลาดั บแรก เดิ น เข้าชมห้ อ งนิทรรศการประวั ติค วามเป็ น ของชุม ชนบ้ านดอนตอง วัด ดอนตอง และ
วัดดอนตอง(อุโบสถ) รวมถึงองค์ประกอบทางสังคม วิถีวัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนตอง
- ล าดั บที่ ส อง เดิ น ต่ อ ไปยั งส่ วนที่ ส อง ชมนิท รรศการเกี่ ย วกั บศาสนาในชุม ชน จั ด แสดงข้อ มู ล และ
วัตถุทางศาสนา เช่น พับสา พระพุทธรูป รูปเคารพ เป็นต้น
- ลาดับที่สาม เดินต่อไปยังส่วนที่สาม ชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชี วิตของชุมชนในอดีต จัดแสดงข้อมูล
และวัตถุประเภทการดารงชีวิต ด้านการจักสานและการทอผ้า เช่น กระบุง ตะกร้า กระติ๊บ หวด กี่ทอผ้า อุปกรณ์
สาหรับทอผ้า ผ้าทอ ตุง เป็นต้น
- ลาดับที่สี่ เดินต่อไปยังส่วนที่สี่ ชมนิทรรศการภาพถ่ายสมัยอดีตของชุมชนบ้านดอนตอง และรับของที่
ระลึก เช่น โปสการ์ดรูปภาพสถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
3.2 วัตถุสาหรับจัดแสดง - วัตถุสาหรับจัดแสดง เกิดการตรวจสอบ และจัดทาทะเบียนวัตถุ ถือเป็น
จุดสาคัญในการเริ่มต้นการดาเนินงานในพิพิธภัณฑ์ เป็นขัน้ ตอนของการสารวจ จาแนกประเภท บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยการจัดทาอย่างเป็นระบบ จากทางผู้บริหารและคณะทางานที่เกี่ยวข้องของพิพิธภัณฑ์ โดยจัดทากิจกรรม
การอบรมด้านหลักการพิพิธภัณฑ์ภายในชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถเกิดการ
จัดการ และนาความรู้มาดาเนินงานต่อไป
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3.3 ขอบเขตเนื้อหาในการจัดแสดง - การจัดแสดงควรเป็นการจัดแสดงนิทรรศการถาวร เนื้อหาที่
ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึงเรื่องราวด้านประวัตศิ าสตร์ ความสาคัญของชุมชนและศาสนสถานในชุมชน ที่มาของการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์และการบริหารดาเนินกิจกรรม โดยใช้ส่ือจัดแสดงในรูปแบบของไวนิล โปสเตอร์ ที่มีทั้งรูปภาพและเนื้อหา
และวัตถุจัดแสดง
3.4 รูป แบบการดาเนิน งานบริห ารจัด การพิ พิ ธภัณ ฑ์ - การดาเนินงานบริหารจัด การพิพิธภัณ ฑ์
จะต้องมีคณะบริหารและคณะทางาน โดยเกิดจากบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระการคิด วางแผน ออกแบบ
การแก้ไขปัญหา การดาเนินกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ที่ปรึกษา ประธาน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
เผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และงานวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายธุรการงานทะเบียน ฝ่ายนาชม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายดูแลรักษา ฝ่ายทาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดผลสาเร็จให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์จะต้องกาหนดวันเวลาทาการ วิธีการเข้าชม ค่าใช้จ่ายและรายได้ของ
พิพิธภัณฑ์เพื่อนามาปรับปรุง การตรวจสอบจัดทาทะเบียน การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
และการจัดทากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพิพิธภัณฑ์

สรุปผลและอภิปรายผล
ชุมชนบ้านดอนตองเป็นชุมชนชาวไทยอง ที่มีความต้องการในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ศิลปวัฒ นธรรม วิถีชีวิต
ท้องถิ่นของตนเอง โดยมีผู้นาคือพระครูรัตนวรรณสาทร ผู้พัฒนาและดูแลวัดดอนตอง(อุโบสถ) และท่านเป็นผู้ริเริ่มใน
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ได้รวบรวมวัตถุที่หลงเหลือในชุมชนนามาจั ดเก็บไว้ภายในวัดจากการสารวจ พบว่าสามารถแบ่ง
ประเภทของวัตถุได้ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการดารงชีวิต ด้านการจักสานและการทอผ้า ประเภทวัตถุทางศาสนา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้นาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ
และแนวคิดการมีส่วนร่วมชุมชน มาเป็นแนวคิดเพื่อสามารถเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
ไทยองวัดดอนตอง(อุโบสถ) ที่มีความเหมาะสม และเมื่อพิพิธภัณ ฑ์เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยได้เสนอ
แนวทางที่เหมาะสมไว้ดังนี้ อาทิเช่น มีบุคลากรที่มีหน้าที่ตามบทบาทของตน ได้แก่ การจัดทาแผนผังการจัดแสดง การ
ตรวจสอบและจัดทาทะเบียนวัตถุ สิ่งของที่จะจัดแสดง การออกแบบนิทรรศการให้มีความน่าสนใจ บริการแนะนา
แจกเอกสาร กานาชม การรักษาความปลอดภั ย เป็ นต้น และที่สาคัญ คือการประชาสัมพั นธ์ให้ เป็นที่รู้จักตามสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสาเร็จต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดาริห์กุล ผู้ซึ่งกรุณาให้ความรู้ คาแนะนา และ
ตรวจแก้ไขจนเสร็จ สมบู รณ์ และกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต ที่ กรุณ าเป็น ที่
ปรึกษาให้คาแนะนาแนวทางต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพระครูจาลอง ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดดอนตองที่อนุญาตในการจัดทาวิทยานิพนธ์
ในสถานที่วัดดอนตอง (อุโบสถ) ขอกราบขอบพระคุณพระครูรัตนวรรณสาทร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก ผู้พัฒนาวัด
ดอนตอง (อุ โบสถ) ที่ ให้ ก ารอุ ปถั ม ภ์ทุก เรื่อง รวมถึ งคอยชี้แนะแนวทางต่าง ๆ และกราบขอบพระคุ ณ นายสว่า ง
บุญมาลัย ผู้ใหญ่บ้านที่อนุญาตและอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล ตลอดถึงชาวบ้านชุมชนบ้านดอนตองทุกท่าน
ที่ให้ความต้อนรับและช่วยเหลือผู้วจิ ัยมาโดยตลอด จึงขอกราบขอบพระคุณมาเป็นอย่างยิ่ง
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การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
The computer self-efficacy of students enrolled in information technology for
life course of Chiang Mai Rajabhat University
สารุ่ง ตันตระกูล1* ประธาน คาจินะ1 วาสนา สันติธีรากุล1 และอรนุช พันโท1
Sarung Tantragul1*, Prathan Comejina1, Wasana Santiteerakul1 and Oranuch Pantho1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คอมพิวเตอร์ ที่มีความแตกต่างตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย ชั้นปี และคณะที่สังกัด ประชากรที่ศึกษา
ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อชีวติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 487 คน
เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการวัดการรับรู้ค วามสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และด้านอินเทอร์เน็ต นาผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา
ค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA ผลการวิ จั ยพบว่ า 1) นั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.68 (S.D.= .658) และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705)
2) นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน 3) นักศึกษาที่มเี กรดเฉลี่ย
แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน 4) นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ต่างกัน และ 5) นักศึกษาที่สังกัดคณะที่ต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านคอมพิวเตอร์ต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
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Abstract
The objective of the research on the computer self-efficacy of students enrolled in Information
Technology for Life course of Chiang Mai Rajabhat University is to study and compare the computer self-efficacy
which has differences in terms of personal characteristics, such as gender, year of study, GPA, and faculty. The
population consisted of 487 students enrolled in Information Technology for Life course in the second semester of
the academic year 2013. Data were collected using online questionnaire of the computer self-efficacy
measurement. The questionnaire consists of 2 parts: basic computer and Internet. The results of the
questionnaire were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA. The
findings were as follows: 1) the level of the computer self-efficacy on basic computer of the students of Chiang
Mai Rajabhat University is high with the average of 3.68 (S.D. = .658), and the level of the computer selfefficacy on Internet is also high with the mean of 3.64 (S.D.= .705) 2) students with different gender had no
differences in the computer self-efficacy, 3) students with different GPA had no differences in the computer
self-efficacy, 4) students with different year of study had different level of the computer self-efficacy, and 5)
students at different faculties had different perceptions of their own computer skills with the statistical significance
level of .05.
Keywords: computer self-efficacy, information technology for life

บทนา
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะการเรียนรู้ คือ 1) ทักษะในการเรียนรู้
และนวัตกรรม 2) ทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและการทางาน [1] มีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีความสุข ซึ่งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ งในยุคโลกข้อมูล
ข่าวสาร คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองบนโลกดิจิทัล ต้องใช้และพึ่งพาเทคโนโลยีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในการทางาน การดาเนินชีวิตประจาวันอย่างรู้เท่าทัน รวมถึง
การสร้างและพัฒนาทักษะความคิดเชิง สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สังคมออนไลน์ (Social Media)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทางานของบัณ ฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้
กาหนดให้รายวิชา GSCI1102 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากการที่ผู้เรียนในรายวิชาข้างต้นมาจากหลากหลายคณะวิชาที่สังกัด
จึงมีพ้ืนฐานทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน หากผู้สอนทราบถึงการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ข องนั ก ศึ ก ษา ก็ จ ะสามารถจั ด การเรี ย นการสอนให้ เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การคาดคะเนตนเองของบุคคลจากสิ่งที่ ตนเองได้รับรู้และ
สรุปออกมาจากการกระทาซ้ า ๆ โดยใช้ความคิด ของตนเองอ้า งอิงซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการกระทาของบุ ค คล
ในโครงสร้า งด้ านจิ ต วิท ยา การรั บรู้ ค วามสามารถของตนเองคื อ ความเชื่อ ในการแสดงบทบาทในภาวะฉุ ก เฉิ น
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โดยอาศัยแรงจูงใจในตนเอง โดยเฉพาะอย่างเมื่อบุคคลนั้นมีแรงจูงใจให้รู้สึกว่าแน่ใจว่าจะทากิจกรรมนั้นได้สาเร็จ
แม้วา่ งานนั้นบุคคลนั้นจะไม่เคยทามาก่อน [2]
จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ชี วิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ซึ่ ง การศึ ก ษาการรั บ รู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดังกล่าววจะเป็นแนวทางสาคัญที่จะทาให้ผู้สอนเข้าใจลักษณะของนักศึกษา นาไปสู่
การพั ฒ นา เสริ ม สร้ า งและปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ของนั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล

สมมุติฐานการวิจัย
ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาที่
เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีขั้นตอนการทางานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรคื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ชี วิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 1,399 คน
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่างคื อ นั ก ศึก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรียนวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ ชีวิต ในภาคเรี ยนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ผู้วจิ ัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จานวน 113 คน คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จานวน 40 คน คณะวิทยาการจัดการจานวน 94 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน
240 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมเป็นจานวน 487 คน
2. เครื่องมือการวิจัย สาหรับเครื่องมือการทาวิจัยในครั้งนีค้ ือ แบบสอบถาม ที่แบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่
2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย
ชัน้ ปี และคณะที่สังกัด โดยให้นักศึกษาเลือกตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของตนเอง
2.2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ทา
การดั ด แปลงมาจากแบบสอบ ถามของ Torzadeh et al. [2] Rex Karsten et al. [3] และแบบสอบถามของ
เสรี ชั ด แช้ ม [4] ซึ่ ง เป็ น แบบสอบถามแบบมาตรวั ด ประมาณค่ า 5 ระดั บ คื อ ระดั บ ความมั่ น ใจมากที่ สุ ด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยในงานวิจัยนี้ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ด้านคือ 1) ด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
เป็นความสามารถของนักศึกษาที่ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้แก่ สามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงในอุปกรณ์สารอง
ข้อมูล สามารถติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมที่ต้องการ สามารถออกจาก
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โปรแกรมหรือซอฟท์ แวร์ได้เมื่อเลิกใช้งาน สามารถใช้ เครื่องพิมพ์งาน สามารถใช้ค าสั่งค้ นหาและแทนที่ข้อความ
สามารถเรียกคืนไฟล์ที่ถูกลบกลับคืนมา และเข้าใจหลักการทางานด้าน Input Process Output ได้ ซึ่งมีทั้งสิ้นจานวน
14 ข้อ 2) ด้านอินเทอร์เน็ต เป็นความสามารถของนักศึกษาที่สามารถเข้าใจความหมายที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
สามารถบอกความสาคัญ ของชื่อโดเมน สามารถเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแนบไฟล์เอกสารหรือ
จัดการกับเอกสารที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ต
สามารถสนทนาผ่านเครือข่าย และสามารถพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้ มีจานวนทั้งสิ้น 11 ข้อ
รวมข้อคาถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์มีทั้งสิน้ 25 ข้อ ซึ่งได้หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.943
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์และขอความร่วมมืออาจารย์
ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิตติ อ่ ไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ จะเป็นสถิติพ้ืนฐานนามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนั้นจะใช้ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของเพศกับ
ความสามารถในการรับรู้ต นเองด้ านคอมพิวเตอร์ และใช้ One-Way ANOVA ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถในการรับรู้ตนเองด้านคอมพิวเตอร์จาแนกตามชั้นปี เกรดเฉลี่ย และคณะที่สังกัด สาหรับเกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมากที่สุด

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปด้วยสถิตพิ ้ืนฐาน จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลที่ศกึ ษาได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย
ชัน้ ปี และคณะที่สังกัด แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
223
45.79
หญิง
264
54.21
รวม
487
100
เกรดเฉลี่ย
ต่ากว่า 2.00
29
5.95
2.00 – 2.49
120
24.64
2.50 – 2.99
159
32.65
3.00 – 3.49
131
26.90
3.50 – 4.00
48
9.86
รวม
487
100
ชัน้ ปี
ชัน้ ปีที่ 1
154
31.62
ชัน้ ปีที่ 2
148
30.39
ชัน้ ปีที่ 3
114
23.41
ชัน้ ปีที่ 4
71
14.58
รวม
487
100
คณะที่สังกัด
ครุศาสตร์
113
23.20
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
40
8.22
วิทยาการจัดการ
94
19.30
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
240
49.28
รวม
487
100
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้น 487 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 264 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.21 เพศชาย จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 45.79 เกรดเฉลี่ย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2.50 - 2.99 มีจานวน 159 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.65 รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.00 - 3.49 มีจานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 นักศึกษาส่วน
ใหญ่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 จานวน 154 คิดเป็นร้อยละ 31.62 รองลงมาเป็นชั้นปีที่ 2 จานวน 148 คิดเป็นร้อยละ 30.39 และ
ส่วนใหญ่ สั งกั ดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่ สุด จานวน 240 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 49.28 รองลงมาคื อคณะ
ครุศาสตร์ จานวน 113 คิดเป็นร้อยละ 23.20
2. ผลการวิเคราะห์ ก ารรั บ รู้ค วามความสามารถของตนเองด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ก ารรับ รู้ค วามความสามารถของตนเองด้ า นคอมพิว เตอร์ ของนั ก ศึก ษาที่ เรีย นวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน
1. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงฮาร์ดิสก์หรือ
4.01
.888
มาก
อุปกรณ์สารองข้อมูลได้ (เช่น DVD, Handy Drive)ได้
2. ฉันรู้สกึ มั่นใจในการติดตัง้ โปรแกรมต่าง ๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
3.61
.936
มาก
3. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมที่ต้องการได้อย่าง
3.82
.876
มาก
ถูกต้อง
4. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถออกจากโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ได้ 4.00
.897
มาก
เมื่อเลิกใช้งาน
5. ฉันรู้สกึ มั่นใจในใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อสั่งพิมพ์งาน
4.03
.822
มาก
6. ฉันรู้สกึ มั่นใจในการใช้คาสั่งค้นหาและแทนที่ขอ้ ความได้
3.77
.860
มาก
7. ฉันรู้สกึ มั่นใจในการใช้คมู่ อื การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เมื่อต้องการ
3.56
.853
มาก
ความช่วยเหลือ
8. ฉันรู้สกึ มั่นใจในการเรียกไฟล์ข้อมูลขึ้นมาแสดงบนหน้า
3.85
.872
มาก
จอคอมพิวเตอร์ได้
9. ฉันรู้สกึ มั่นใจในการจัดระเบียบและจัดการไฟล์ได้
3.81
.849
มาก
10. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลข
3.36
.905
ปานกลาง
หรือสถิตเิ บือ้ งต้นได้
11. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถเรียกคือไฟล์ที่ลบทิง้ ไปแล้วกลับคืนมาได้
3.36
1.005
ปานกลาง
12. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าเข้าใจคาหรือความหมายที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ได้
13. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าเข้าใจคาหรือความหมายที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ได้
14. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางาน 3 ขั้นตอนของ
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Input, Processing, Output
15. ภาพรวมด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3.36

.891

ปานกลาง

3.35

.892

ปานกลาง

3.57

.886

มาก

3.68

.658

มาก
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ก ารรับ รู้ค วามความสามารถของตนเองด้ า นคอมพิว เตอร์ ของนั ก ศึก ษาที่ เ รีย นวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ต่อ)
การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
ด้านอินเทอร์เน็ต
1. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถอธิบายคาหรือเข้าใจความหมายของคาที่
3.46
.795
ปานกลาง
เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้
2. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถอธิบายความหมายและบอกความสาคัญ
3.19
.840
ปานกลาง
ของชื่อโดเมนได้
3. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
3.72
.910
มาก
4. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถแนบไฟล์เอกสาร (Attach File) และจัดการ
3.56
.949
มาก
กับเอกสารที่แนบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
5. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมหรือ
3.79
.936
มาก
ซอฟท์แวร์ที่ต้องการจากระบบอินเทอร์เน็ตได้
6. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถอัพโหลด (Upload) โปรแกรมหรือเอกสาร
3.72
.934
มาก
เข้าสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ตได้
7. ฉันรู้สกึ มั่นใจในการใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น
4.10
.886
มาก
Google, Yahoo)
8. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารสนทนากับคนอื่น
3.85
.962
มาก
ในระบบเครือข่ายได้ (เช่นSkype, Chat Room, web board)
9. ฉันรู้สึกมั่นใจว่าสามารถคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ปิดกั้นข้อมูลและ 3.69
.963
มาก
วางลงบน Word ได้
10. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถสร้างเว็บไซด์หรือบล็อกเกอร์ (Blogger)
3.37
.955
ปานกลาง
ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ และ การเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บ
ไซด์อ่นื ๆ ได้
11. ฉันรู้สกึ มั่นใจว่าสามารถพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซด์ผ่านทางเครือ่ งพิมพ์
ได้

3.59

.938

มาก

12. ภาพรวมด้านอินเทอร์เน็ต

3.64

.705

มาก

จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ ก ารรับ รู้ ค วามสามารถของตนเองด้ า นคอมพิ ว เตอร์ข องนั ก ศึก ษาที่ เรี ย นวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน พบว่า
นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจในการเครื่องพิมพ์เพื่อสั่งพิมพ์งานมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.03 (S.D.= .822) รองลงมาเป็น
นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงฮาร์ดิสก์หรื ออุปกรณ์สารองข้อมูลได้ ค่าเฉลี่ย 4.01
(S.D.=.888) นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถออกจากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้เมื่อเลิกใช้งาน ค่าเฉลี่ย
4.00 (S.D. = .897) และภาพรวมด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D. = .658) สาหรับด้าน
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อินเทอร์เน็ต พบว่า นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจในการใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.10
(S.D. = .886)รองลงมาคือนักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารสนทนากับคนอื่นในระบบ
เครือ ข่า ยได้ ค่ าเฉลี่ ย 3.85 (S.D. = .962) นั ก ศึ ก ษารู้สึ ก มั่ น ใจว่าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือ ซอฟท์ แ วร์ ที่
ต้อ งการจากระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ ค่ า เฉลี่ ย 3.79 (S.D. = .936) และภาพรวมด้ านอิ น เทอร์ เน็ ต อยู่ ในระดั บ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705)
3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนัก ศึกษาที่เรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพศ
S.D.
t
p
ด้านคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน
ชาย
.658
6.511*
0.000
หญิง
.607
ด้านอินเทอร์เน็ต
ชาย
.683
5.029
0.000
หญิง
.693
ภาพรวมด้านคอมพิวเตอร์
ชาย
.632
6.144
0.000
หญิง
.607
*นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานมีความแตกต่างกัน แต่สาหรับด้านอินเทอร์เน็ตมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ไม่แตกต่างกัน และในภาพรวมมีการรับรู้ความสามารถตนเองไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามเกรดเฉลี่ย
การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ด้านคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน
ระหว่างกลุ่ม
2.480
4
.620 1.438 .220
ภายในกลุ่ม
207.782 482
.431
รวม
210.263 486
ด้านอินเทอร์เน็ต
ระหว่างกลุ่ม
2.864
4
.716
1.444 .218
ภายในกลุ่ม
238.966 482
.496
รวม
241.830 486
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
2.571
4
.643 1.570 .181
ภายในกลุ่ม
197.308 482
.409
รวม
199.878 486
*นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย One Way ANOVA พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามที่มีเกรดเฉลี่ ย
แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และด้านอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน และ
ภาพรวมของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามชัน้ ปี โดยใช้สถิติ One Way ANOVA
การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ด้านคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน
ระหว่างกลุ่ม
18.556
3
6.185 15.584* .000
ภายในกลุ่ม
191.707 483
.397
รวม
210.263 486
ด้านอินเทอร์เน็ต
ระหว่างกลุ่ม
18.573
3
6.191 13.394* .000
ภายในกลุ่ม
223.257 483
.462
รวม
241.830 486
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
18.193
3
6.064 16.122* .000
ภายในกลุ่ม
181.685 483
.376
รวม
199.878 486
*นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่
เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามชั้นปี ในด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
พบว่า มี Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้ านคอมพิว เตอร์พ้ื น ฐานแตกต่างกั น ที่ ระดั บนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ .05 ส าหรั บในด้ า นอิน เทอร์ เน็ ต พบว่า มี
Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และโดยภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และเพื่อให้ทราบว่าชั้นปีคู่ใดมีความแตกต่างกันบ้าง จึงทา
การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามคณะที่สังกัด โดยใช้สถิติ One Way ANOVA
การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ด้านคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน
ระหว่างกลุ่ม
27.237
3
9.079 23.959* .000
ภายในกลุ่ม
183.026 483
.379
รวม
210.263 486
ด้านอินเทอร์เน็ต
ระหว่างกลุ่ม
23.599
3
7.866 17.410* .000
ภายในกลุ่ม
218.231 483
.452
รวม
241.830 486
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
25.181
3
8.394 23.206* .000
ภายในกลุ่ม
174.698 483
.362
รวม
199.878 486
*นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาเปรียบเที ยบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามคณะที่สังกัด ในด้านคอมพิวเตอร์
พื้ น ฐาน พบว่ า มี Probability (p) เท่ ากั บ .000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า .05 แสดงว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ สั งกั ด คณะต่ างกั น มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 สาหรับในด้านอินเทอร์เน็ต
พบว่ามี Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และโดยภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และเพื่อให้ทราบว่าคณะที่สังกัดคู่ใดมีความแตกต่างกัน
บ้าง จึงทาการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ดังตารางที่ 8
หลั งจากการทดสอบด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแล้ ว พบว่า โดยภาพรวมแล้ วนั กศึกษาที่ อยู่
ชั้นปีและคณะที่สังกัด ที่ต่างกัน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Comparisons) ด้ ว ยวิ ธี เชฟเฟ (Scheffe) ผลปรากฏ
ดังตารางที่ 7-8
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
จาแนกตามชั้นปี
ชัน้ ปี
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3
ชัน้ ปีที่ 4
xˉ
3.40
3.67
3.85
3.88
ชัน้ ปีที่ 1
3.40
-.27724* -.45307* -.48170*
ชัน้ ปีที่ 2
3.67
-.17583
-.20446
ชัน้ ปีที่ 3
3.85
-.02863
ชัน้ ปีที่ 4
3.88
*นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนด้วยวิธีเชฟเฟ ผลปรากฏว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 ชัน้ ปีที่ 3 และชัน้ ปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ตามลาดับ โดยเฉลี่ยนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์
ต่ ากว่ า นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี อ่ื น ๆ ในขณะเดี ย วกั น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 กั บ ชั้ น ปี ที่ 3 และชั้ น ปี ที่ 4 มี ค่ า เฉลี่ ย การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
จาแนกตามคณะที่สังกัด
คณะที่สังกัด
(1)
(2)
(3)
(4)
xˉ
3.67
3.22
3.34
3.85
ครุศาสตร์ (1)
3.67
.45050* .33120* -.16954
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2)
3.22
-.11929 -.62004*
วิทยาการจัดการ (3)
3.34
-.50074*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4)
3.85
*นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนด้วยวิธีเชฟเฟ ผลปรากฏว่านักศึกษาสังกัดคณะครุ
ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นักศึกษาสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในขณะที่นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 487 คน
จาแนกตามเพศเป็นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 264 คน (54.2%) นักศึกษาเพศชาย จานวน 223 คน (45.8%) จาแนก
ตามชั้น ปี จ ะเป็น นั ก ศึก ษาชั้น ปี ที่ 1 จานวน 154 คน (31.6%) ชั้น ปี ที่ 2 จ านวน 148 คน (30.4%) ชั้นปี ที่ 3 จ านวน
114 คน (23.4%) และชั้ น ปี ที่ 4 จ านวน 71 คน (14.6%) จ าแนกตามเกรดเฉลี่ ย พบว่ า เกรดเฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง
2.50-2.99 จานวน 159 คน (32.6%) เกรดเฉลี่ ย อยู่ระหว่าง 3.00-3.49 จ านวน 131 คน (26.9%) เกรดเฉลี่ ย อยู่
ระหว่าง 2.00-2.49 จานวน 120 คน (24.6%) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จานวน 48 คน (9.9%) และเกรดเฉลี่ย
ต่ ากว่า 2.00 จ านวน 29 คน (6.0%) และเมื่อ จ าแนกตามคณะที่ นั ก ศึก ษาสั งกั ด พบว่า คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จานวน 240 คน (49.3%) คณะครุศาสตร์ จานวน 113 คน (23.2%) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 94 คน
(19.3%) และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 40 คน (8.2%)
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ผลการวิเคราะห์การรับรู้ค วามสามารถของตนเองด้ านคอมพิวเตอร์ของนัก ศึก ษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ชีวิต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ โดยแบ่ งเป็ น 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคอมพิว เตอร์ พ้ืน ฐาน พบว่า
นักศึกษามีการรับรู้ค วามสามารถของตนเองอยู่ในระดั บมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D. = .658) และด้านอินเทอร์เน็ ต
พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705)
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่างระหว่างเพศกั บ การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองด้ านคอมพิ ว เตอร์
ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และด้านอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิ ง มี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ต่ า งกั น ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากการเรี ย นใน
ระดั บ อุ ด มศึก ษานั ก ศึก ษาทั้ ง เพศชายและเพศหญิ งจะต้ อ งเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง จึ ง ทาให้ นั ก ศึ ก ษา ทั้ งเพศชายและ
เพศหญิงจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล พิมพ์งาน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การสนทนากับคน
อื่นในระบบเครือข่าย และการดาวน์โหลดโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์จากระบบอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิญญา อิงอาจ [5] ที่พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ วันเพ็ญ วิโรจน์
เจริญวงศ์ และคณะ [6] พบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถทางด้านอินเทอร์เน็ต สาหรับผลการ
เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา จาแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่านักศึกษาที่
มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษากับนักศึกษาหลายคณะ ซึ่งมีศาสตร์ในการเรียนที่ยากง่าย
แตกต่ า งกั น ไป นั ก ศึ ก ษาที่ มี เกรดเฉลี่ ย ที่ สู ง อาจจะได้ เรี ย นในสาขาที่ ต นเองถนั ด สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ [7] ที่พบว่านักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ
เรียนไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษา จาแนกตามชัน้ ปี โดยภาพรวม นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่าง
จากนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละชัน้ ปีพบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มสูงขึ้นตามชั้นปีการศึกษาที่สูงขึ้น ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ใกล้จะสาเร็จการศึกษาได้มี
การศึ ก ษาค้ น คว้ า งานต่ า ง ๆ โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต มากขึ้ น และผลการเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา จาแนกตามคณะที่สังกัด โดยภาพรวมนักศึกษาที่สังกัดต่าง
คณะ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษาที่เรียนต่างคณะมีพ้ืนความรู้ความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน อาจทาให้นักศึกษามี
ความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกี ารรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์สูงกว่าคณะอื่น ๆ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ
การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ของนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นรายวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ในครั้ง นี้ทาให้ ท ราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บการรับ รู้ ค วามสามารถของนั ก ศึ ก ษาทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
นาไปปรับแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป
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สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program: MEP) ในจังหวัดพะเยา
State and problems of teaching staff of mini English program (MEP) in
Phayao province
วนิดา คนซื่อ1* และ เพ็ญนภา คล้ายสิงโต1
Wanida Konsue1* and Pennapa Klaisingto1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP) ในจั งหวัดพะเยา ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา
จังหวัดพะเยา จานวน 30 คน และผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน ทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือ
ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรูปตารางสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้
1) สภาพการจั ดการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษของครูภายใต้ หลั กสู ตรโครงการจั ดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยาสอดคล้องกับรูปแบบจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ที่มีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสอนหรือนาเสนอคาศัพท์ คือ ครูให้นักเรียนเปิดหาความหมาย
และการออกเสียงคาศัพท์ใหม่จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ส่วนด้านการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คือครู
อธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ์ การใช้และตัวอย่างแล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด ส่วนด้านการสอนทักษะการฟัง – พูด
ภาษาอังกฤษพบว่า ครูใช้เกมหรือกิจกรรมการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาจนชานาญด้านการสอนทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า ครูใช้แบบฝึกหัดตาราชุดฝึกใช้แบบฝึกหัดตาราชุดฝึกให้นักเรียนอ่านแล้วตอบคาถามหรือทา
แบบฝึกหัด ด้านการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่างในประโยคให้สมบูรณ์ส่วน
ด้านทักษะการวัดผลและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ พบว่า ครูวัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงานส่วนสอบท้ายบทหรือสอบ
ปลายภาคใช้แบบทดสอบรูปแบบต่างๆ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า มีป้าย
คาศั พท์ รูปภาพหรือตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณรอบ ๆ ที่เอื้อหรือสร้างบรรยากาศที่ เป็ นภาษาอังกฤษหรือวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
2) ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา คือ ครูขาดความรู้
และหรือแหล่งความรู้เกี่ยวกับการสอนเทคนิคหรือการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน ครูขาดทักษะในการใช้ส่ือ
1
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ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และนักเรียนขาดแรงจูงใจ และไม่เห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ ด้านความ
ต้องการที่พบมาก คือ ครูต้องการให้มกี ารจัดอบรมหรือสื่อความรู้ด้านวิธีสอนเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมทั้งมีห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) และการพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจ
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ครูต้องการห้องเรียนภาษาอังกฤษที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่
เหมาะสมตามหลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และครูต้องการให้มกี ารจัดอบรมด้านหลักสูตรการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
การสร้างสื่อการวัดผลประเมินผล ตลอดจนครูต้องการสื่อการสอนที่ใช้ได้สะดวกทันสมัยและเหมาะสมกับนักเรียน
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร Mini English Program (MEP)

Abstract
This research aimed to study teaching methods, problems of teaching English of MEP school teachers working
for Anubanphayao School, Phayao. The sample used in this study included 14English teachers in Anubanphayao
School,Phayao.The data were collected by using quantitative method, and instrument used in this study was a
questionnaire and analyzed by using percentage, mean and standard deviation, and were then presented in tables. The
results of study are as follows:
1) State of teaching English of English teachers in Anubanphayao School, Phayao was in moderate level. When
considering in each aspect, it is found that vocabulary is taught or presented to students by asking them to look up the
meaning and pronunciation of new words from the English dictionary. The teaching of English grammar was done by
teachers explaining grammar structure using examples and then ask students to do exercises. The teaching of listening
and speaking skills, teachers use games or communicative activities that allowed students to practice conversation skill.
The teaching of reading skill, teachers used exercises, textbooks for students to read then answer the questions or do
exercises. The teaching of writing skill, teachers asked students to fill in the gaps to complete sentences. In evaluation,
teachers evaluated their students by scoring the workpieces, quizzes and final examinations. The environment setting for
teaching, it was found that there were signs or pictures decorated in the classroom or around the classroom in order to
create an English-friendly atmosphere.
2) Problems in the teaching English of English teachers in primary schools in Phayao areas that was
usually found were many teachers lacked the knowledge and/ or resources about teaching techniques or
activities that fit the students. Teachers also lacked of the skills to use technology such as computers, internet
and students also lacked of motivation and the awareness of importance of English.
3) The need that most of teachers need was to be trained about media literacy, teaching techniques
and evaluation methods including a language laboratory and the development of knowledge and skills to
communicate in English. In addition, teachers also need the classroom with English-friendly environment. As well
as teachers need to be trained about the syllabus, how to produce the instructional media, evaluation and
teachers would like to have modern and appropriate teaching materials for students.
Keywords: MEP-Based English Instructional Managemen
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บทนา
การศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาชนในชาติให้มภี ูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ทุกมิติ รวดเร็วทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานา ชาติ ดังเช่นที่ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ (2555: 14) ได้เน้นให้เห็นความสาคัญของการศึกษาไว้ว่า
การศึกษาเป็นเสมือนเครื่องมือในการปลูกฝังค่านิยม แนวคิดและความเข้าใจระหว่างนานาประเทศและเป็นรากฐาน
สาคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ การที่ประชาชนในประเทศจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดจึง
ขึ้น อยู่กั บ การจั ด การศึก ษา รวมทั้ งสามารถตอบสนองเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ในหลั ก สู ต รนั่ น เอง นอกจากนี้ ก าร
เปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นในด้านการพัฒนาทุกองค์ประกอบที่ทาให้พลเมืองของโลกมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้
Trilling & Fadel (2009) ชี้ ให้ เห็ น ว่า แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้ น
จาเป็นต้องพัฒนาทักษะที่สาคัญและจาเป็นสาหรับผู้เรียน ซึ่งได้แสดงไว้ในกรอบทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายชื่อ Framework for 21st century learning ซึ่งนาเสนอโดย Partnership for 21st Century
Skills (http://www.p21.org/) ที่ได้ระบุ ว่าทัก ษะที่ จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ได้ แก่ ทัก ษะการคิด เชิงวิพ ากษ์แ ละการ
แก้ปัญหา การร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ การปรับตัวและการมีความคล่องแคล่ว ว่องไว การคิดริเริ่มและการเป็น
ผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และการใฝ่รู้และ
มีจินตนาการ จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อชีวิตคนไทยในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เกิดอย่างต่อเนื่อง
รวดเร็ว และกว้างขวาง นี้ เป็นปรากฏการณ์ ที่ไร้พรมแดนดังที่ Daniele (2009) ได้อธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อม
โลกเข้าด้วยกันในทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือวัฒนธรรม ลักษณะของการประสานโลกเข้าด้วยกัน
เช่ น นี้ ท าให้ โลกของเราเสมื อ นเล็ ก ลงและท าให้ ป ระชาชนทั้ ง ทั่ ว โลกไม่ว่ า จะอยู่ ไกลห่ า งกั น อย่ า งไร สามารถ
ติดต่อสื่อสารต่อกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งในภาวการณ์ที่คนทั่วโลกมีโอกาสได้แสดงปฎิสัมพันธ์ต่อกันอย่างง่ายดายเช่นนี้
จึงทาให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญ ต่อการสื่อสารในฐานะภาษากลางสาหรับคนทุ กชาติทุก ภาษาที่ส ามารถใช้
ร่ ว มกั น ได้ เป็ น “ภาษาอั ง กฤษในฐานะภาษานานาชาติ ” หรื อ “English as an International Language” (Mackay,
2003) ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญและได้รับการยอมรับในทุกด้าน ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสื่อกลางในการเขียนตารา เอกสารทางวิชาการและสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่
ข้อ มู ล ข่าวสาร รวมทั้ ง เป็ น เครื่อ งมือ ส าคั ญ ทาให้ ก ารตกลงทางธุ รกิ จ และการหางานทาประสบความส าเร็ จได้
เช่นเดียวกับที่ Reeves (2003) และ Dominguez & Rokowski (2004) ได้กล่าวว่า การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีย่อมมี
ผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตเพราะการมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีคือการมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีจึงมีสูงตาม
ไปด้วย Graddol (1999) ได้พยากรณ์ไว้วา่ ปรากฏการณ์ใช้ภาษาอังกฤษเช่นนีจ้ ะคงอยู่อีกนานตราบเท่าที่ภาษา อังกฤษ
ยังถูกนาไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ความคงตัวของการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติจะเป็ นเช่นนี้ไม่น้อยกว่า
50 ปี
จากนโยบายการสนับสนุนให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกรูปแบบในโรงเรียนในสังกัด
กรมสามั ญ ศึ ก ษาหรื อ แม้ แ ต่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการสื่ อ สารเป็ น
ภาษาอังกฤษและมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ และหลังจากกระทรวงศึกษาธิการออกคาสั่ง วก 1065/2544
ในปี พ.ศ. 2544 เรื่องให้ใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น ภาษาอัง กฤษ โรงเรีย นที่ สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานและส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนให้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีจานวน
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มากขึ้น แต่โครงการ MEP เป็นโครงการใหม่ที่หลายโรงเรียน ที่เปิดดาเนินโครงการ ซึ่งยังไม่มคี วามชัดเจน ในเรื่องการ
ด าเนิ น โครงการมากนั ก (สพฐ., 2548) หน่ ว ยงานภาครั ฐ อาทิ ส านั ก คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้พ ยายามนาเสนอแนวทางการดาเนินงานในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) อย่างสม่าเสมอ แต่ยังพบปัญหาของ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในรูปแบบนี้อยู่เสมอ อาทิ ปัญหาด้านตัวผู้เรียน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน
ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญ หาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และปัญหาความต่อเนื่องของการนาภาษาไปใช้ใน
ระดั บสู ง ประเด็ น เหล่ านี้เป็ น ความท้ าทายของนั ก วิจั ย ที่ ต้อ งการค้ น หาค าตอบเพื่ อ น าผลที่ ได้ ไปใช้ในการพั ฒ นา
ความสามารถของการใช้ภาษอังกฤษสาหรับคนไทย ทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
หลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและศึกษาเรียนรู้รูปแบบการ
จัดการหลักสูตร รวมทั้งนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะการเปิดสอน
หลักสูตร (MEP) ในจังหวัดพะเยาในอนาคตอันใกล้ จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาสภาพและ
ปัญ หาในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา โดยกาหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูตามโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา
2. ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูตามโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา

ขอบเขตของการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนีใ้ ช้ระเบียบวิธีเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมโดยกาหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผู้ ส อนที่ จั ด การเรี ย นการสอนตามโครงการจั ด การเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา จานวน 33 คน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนตามโครงการจั ด การเรี ย นตามห ลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจั งหวัด พะเยา ซึ่ งทั้ งจั งหวัด มีจ านวนเพี ยง 1 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงเรีย น
อนุบาลพะเยา
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.1 สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษของครู ต ามโครงการจั ด การเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา
3.2 ปั ญ หาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา
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คาถามในการวิจัย
1. ครูผู้ส อนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการจัด การเรียนการสอนตามหลัก สูต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ในจังหวัดพะเยามีอะไรบ้าง
2. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ก ารในการจั ด การเรี ย นการสอนตามโครงการจั ด การเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ของโรงเรียนในจังหวัดพะเยามีปัญหาอะไรบ้าง

นิยามศัพท์
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร Mini English Program (MEP) หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน ที่เป็นเจ้าของภาษา หรือชาวต่างประเทศหรือครูผู้สอนชาวไทย ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ โรงเรี ย นทั้ งหมดในจั งหวั ด พะเยา ที่ จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ซึ่งมีจานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน 30 คน ที่จัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English
Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิน้ 33 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการปลายเปิดและแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารโรงเรียน และแบบสอบถามสาหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสาหรับครูผู้สอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบ
ปลายเปิด
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บการปฏิบัติห รือ การใช้วิธีส อนครูผู้ ส อนที่ จั ด การเรีย นการสอนตาม
โครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัด
พะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอน
ตามโครงการจัด การเรียนตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอั งกฤษ (Mini English Program : MEP) ใน
จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
2. แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบ
ปลายเปิด
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่
จัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English
Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากการแจกแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่จัดการเรียนการ
สอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ใน
จังหวัดพะเยา โดยมีวิธีดาเนินการดังนี้
1. นาหนังสือขอความร่วมมือจากสานักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเสนอต่อโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ในจังหวัดพะเยาเพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
MEP และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini
English Program: MEP) ในจังหวัดพะเยา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แบบปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
MEP และครูผู้สอน ตามหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้การนาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล ปั ญ หาในการจั ด การเรี ย นการสอนตามโครงการจั ด การเรี ย นตามห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ของผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนตามหลักสู ตรโครงการจัด การเรียนการสอนตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิก ารเป็น ภาษาอังกฤษ (Mini
English Program : MEP) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การนาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ผลการศึกษา
1. สภาพทั่วไปด้านครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร MEP
จากผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 33 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
86.67 และเพศชาย ร้อยละ 13.33 โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.67 รองลงมา ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 40 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 73.33 เคยเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา อบรม หรือเสวนาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 ไม่เคย ร้อยละ 30
และในปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่ สอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษกับสอนสาระวิชาอื่นอีกมากกว่า 3 สาระ ร้อยละ
36.67 รองลงมา คือ สอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษกับสอนสาระวิชาอื่นอีก 1 สาระ ร้อยละ 26.67 สอนเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 สอนวิชาภาษาอังกฤษกับสอนสาระวิชาอื่นอีก 3 สาระ ร้อยละ 6.67 สอนวิชาภาษาอังกฤษ
และทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 6.67 เท่ากัน สอนวิชาภาษาอังกฤษกับสอนสาระวิชาอื่นอีก 2 สาระ ร้อยละ 3.33
2. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นรายด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านทักษะการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ครู ภ าษาอั ง กฤษใช้ส อนหรื อ น าเสนอค าศั พ ท์ เป็ น ส่ ว นใหญ่ คื อ ครู เขี ย นค าศั พ ท์ บ นกระดานพร้ อ ม
ความหมายแล้วสอนให้นักเรียนออกเสียง ค่าเฉลี่ย 4.03 และครูใช้บัตรคาประกอบสื่อรูปภาพของจริงแสดงอาการ
หรือยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เรียนการสะกดคาและทราบความหมาย ค่าเฉลี่ย 3.97 ครู กระตุ้นให้นักเรียนใช้
เทคนิคการเรียนรู้คาศัพท์ใหม่ๆอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.77 ส่วนรูปแบบการสอนที่ครูใช้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ สอนการ
วิเคราะห์คาศัพท์ เช่น การใช้ prefix/suffix (play/player) ค่าเฉลี่ย 3.00
2.2 ด้านทักษะการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
รูป แบบที่ ครูภาษาอั งกฤษใช้สอนโครงสร้างไวยากรณ์ ภ าษาอังกฤษเป็น ส่วนใหญ่ คือครูอธิบายหลั ก
โครงสร้างไวยากรณ์การใช้และตัวอย่างแล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย 3.93 ครูให้ตัวอย่างรูปแบบประโยค
และวลีอย่างพอเพียงแล้วครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเป็นหลักและกฎเกณฑ์แล้วให้ ทาแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย 3.87 และ
ครูให้นักเรียนพูดหรือเขียนประโยคหรือวลีในโครงสร้างภาษาที่ต้องการเรียนรู้หลายๆครัง้ จนจาได้แล้วให้ใช้คาใหม่เข้า
เทียบแทน ค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนรูปแบบการสอนที่ครูใช้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ครูให้นักเรียนทารายงานเกี่ยวกับหลัก
โครงสร้างไวยากรณ์ในเรื่องที่กาหนด ค่าเฉลี่ย 2.50
2.3 ด้านการสอนทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ
รูปแบบที่ครูภาษาอังกฤษใช้สอนทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คือครูใช้เกมหรือกิจกรรม
การสื่อสารที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาจนชานาญ ค่าเฉลี่ย 3.63 นักเรียนออกเสีย งคาหรือวลีตามเทป /ครู
ฝึกการเน้นเสียง (stress) ฝึกอ่านออกเสียง ค่าเฉลี่ย 3.52 และกาหนดสถานการณ์การสื่อสารโดยครูจัดให้มตี ัวอย่าง
บทสนทนาคาศัพท์ฯลฯนักเรียนเรียนรู้แล้วพูดสื่อสารกับเพื่อนโดยครูเป็นผู้ช่วย ค่าเฉลี่ย 3.36 ส่วนรูปแบบการสอนที่
ครูใช้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ใช้การบันทึกเสียงของนักเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการพูด ค่าเฉลี่ย 1.86
2.4 ด้านการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
รูปแบบที่ครูภาษาอังกฤษใช้สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คือ ครูใช้แบบฝึกหัดตาราชุดฝึก
ใช้แบบฝึกหัดตาราชุดฝึกให้นักเรียนอ่านแล้วตอบคาถามหรือทาแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย 4.12 การสอนไมได้เน้นการอ่าน
อย่างเดียวแต่ใช้เนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอื่นๆเช่นการฟังการพูดการเขียนการฝึกฝนด้านไวยากรณ์คาศัพท์ ค่าเฉลี่ย 3.77
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และครูให้อ่านเรื่องในชีวิตประจาวันหรือเกี่ยวกับท้องถิ่นแล้วตอบคาถามหรือทาแบบฝึกหัด ค่ าเฉลี่ย 3.62 ส่วนรูปแบบ
การสอนที่ครูใช้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ครูแปลเรื่องที่อ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนตอบคาถาม ค่าเฉลี่ย 2.74
2.5 ด้านการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
รูปแบบที่ครูภาษาอังกฤษใช้สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คือ ให้นักเรียนเติมคาลงใน
ช่องว่างในประโยคให้สมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.81 ให้นักเรียนเขียนตามคาบอกเป็นคาข้อความหรือประโยคสั้น ๆ ค่าเฉลี่ย
3.62 และนักเรียนเขียนแต่งประโยคตามโครงสร้างที่เรียนปรากฏในแบบฝึกหัดตารา ค่าเฉลี่ย 3.61 ส่วนรูปแบบการ
สอนที่ครูใช้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ให้นักเรียนเขียนแปล ค่าเฉลี่ย 2.66
2.6 ด้านทักษะการวัดผลและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ
รูปแบบที่ครูภาษาอังกฤษใช้สอนด้านทักษะการวัดผลและประเมินผลทางภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คือ
ครูวัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงานส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาคใช้แบบทดสอบรูปแบบต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.01 ใน
ระหว่างเรียนใช้วิธีการสังเกตและให้คะแนนการทาแบบฝึกหัดส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภายใช้แบบทดสอบ
รูปแบบต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.89 และใช้การวัดผลหลากหลายไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์กิจกรรมผู้เรียนและเวลา
ค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนรูปแบบการสอนที่ครูใช้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ สอบแปลจากไทยเป็นอังกฤษและจากอังกฤษเป็น
ไทย ค่าเฉลี่ย 3.83
2.7 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากเป็นส่วนใหญ่ คือ ป้าย
คาศัพท์รูปภาพหรือตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณรอบๆที่เอื้ อ หรือสร้างบรรยากาศที่เป็นภาษาอังกฤษหรือวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 ครูจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ เช่น วันคริสต์มาส วันฮาโลวีน ฯลฯ ร้อยละ
82.85 และครูใช้ส่อื วีดีทัศน์และเครื่องเล่น ที่ใช้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 ส่วนสามลาดับสุดท้ายที่ครูไ ด้
ทาหรือจัดให้มี คือ ครูใช้ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาที่ใช้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 42.85 โรงเรียนให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนได้สบื ค้นเรียนผ่านเครือข่าย ร้อยละ 40 และมีชาวต่างประเทศเข้า
มาช่วยสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 28.85
3. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
3.1 ด้านคุณ สมบัติของครูผู้ สอน พบว่า มีปัญ หาเกี่ยวกับขาดครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา เช่น
ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดทาหลักสูตรและการวาง
แผนการเรียนการสอน มีปัญหาเกี่ยวกับขอบข่ายเนื้อหาที่นักเรียนในโครงการเรียนมีความลุ่มลึกมากกว่าหลักสูตร
ปกติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทาให้นักเรียนขาดความสนใจในภาษาอังกฤษ เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนมีความยากกว่า ด้านสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ทเี่ ป็นภาษาอังกฤษมีปัญหาระดับน้อย
3.2 ด้ านกระบวนการ (Process) พบว่า มีความคิ ดเห็น/การปฏิบัติในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูผู้สอนแจ้งขอบข่ายเนื้อหาและวิธีการวัดประเมินผลตั้งแต่ต้นภาค
เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน มี
ค่าเฉลี่ย 3.66 และกิจกรรมการเรียนการสอนทาให้นักเรียนคิดหรือได้ปฏิบัตจิ ริง มีค่าเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
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การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ชี้ให้ เห็ น ว่า ของครู ต ามโครงการจั ด การเรี ย นตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาตรี อีกทั้ง
ไม่ได้สาเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การสอน 1-5 ปี แต่เคยเข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรม หรือ
เสวนาเรื่อ งเกี่ ย วกั บการจัด การเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษ และในปี ก ารศึก ษา 2560 ส่ ว นใหญ่ สอนเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษกับสอนสาระวิชาอื่นอีก 3 สาระ ดังนั้นสภาพปัญหาที่ครูผู้สอนไม่เพียงมีภาระสอนวิชาภาษาอังกฤษแต่ก็
ยังมีภาระสอนในกลุ่มสาระวิชาอื่นอีกนั้น อาจทาให้ครูมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงทาให้ประสิทธิภาพในการสอนลดลง และส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ ลลิตา ภูท่ อง (2552) ที่พบว่า ครูแต่ละคนทาหน้าที่การสอนหลายวิชา มี
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนมาก และเช่นเดียวกับการวิจัยที่ ดวงพร หนูพงษ์ (2545) ที่
ศึ ก ษาในงานลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ พบว่ า ปั ญ หาที่ ป ระสบมาก คื อ ขาดความรู้ ค วามส ามารถทางด้ า นการสอน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ งด้านการจัดกิ จกรรมที่ห ลากหลาย และขาดความรู้ค วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียน ดังนัน้ แต่ละกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนต้อง
ใช้เวลาเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้ นมีเทคนิคการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย จึงทาให้ครูผู้สอน
อาจจะมีข้อจากัดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สนู่ ักเรียน
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ครูใช้ในด้านทักษะต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การสอนคาศัพท์
การสอนไวยากรณ์โครงสร้าง การสอนทัก ษะฟังและพูด การสอนทักษะการอ่าน การสอนทักษะการเขียน รูปแบบ
วิธีการวัดผลและประเมินผล และการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP นั้นอยู่ในระดับดี เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนภาษาที่ครูเลือกใช้นั้นมิใช่แค่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แต่มุ่งเน้นในเรื่อง
บริบทของการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้องและคล่องแคล่ว มีความ
กล้าใช้ภาษาในการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม มีการเชื่อมโยงกับความหมายและบริบท มีกระบวนการในทักษะการคิด
วิเคราะห์ อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมในการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสอนไมได้เน้นการอ่านอย่างเดียวแต่ใช้เนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอื่นๆ เช่น การ
ฟัง การพูด การเขียน การฝึกฝนด้านไวยากรณ์ คาศัพท์ ครูให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่างในประโยคให้สมบูรณ์ และ
ครูให้นักเรียนเขียนตามคาบอกเป็นคา ข้อความหรือประโยคสัน้ ๆ อีกด้วย
ในขณะเดียวกันการวัดผลและประเมินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ครูใช้ ก็มีความหลากหลายเช่นกัน
ครูวัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงาน ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาคใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในระหว่างเรียน
ครูใช้วธิ ีการสังเกตและให้คะแนนการทาแบบฝึกหัด ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาย ใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ
และครูใช้การวัด ผลหลากหลายไม่ตายตัวขึ้นอยู่กั บวัต ถุประสงค์ กิ จกรรม ผู้เรีย นและเวลา นอกจากนี้มีก ารจั ด
สภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโดยใช้ป้ายคาศัพท์ รูปภาพ หรือตกแต่งห้องเรียนหรือ
บริเวณรอบ ๆ ที่เอื้อหรือสร้างบรรยากาศที่เป็น ภาษาอังกฤษหรือวัฒ นธรรมภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ เช่น วันคริสต์มาส วันฮาโลวีน ฯลฯ และมีส่ือ วีดีทัศน์ และเครื่องเล่น ที่ใช้ได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียน
เป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการเรียนการสอน เพราะการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น สภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียน จะเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยทาให้เกิดการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง
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ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริม พบว่า ต้องการให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการสนทนาในชีวิตประจาวันได้เ หมาะสมตามวัย ควรมีจัดการเรียนการสอนโดยครู
ต่างชาติ หรือเจ้าของภาษาที่ได้รับการอบรมเทคนิคการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ควรมีการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะที่แปลกใหม่ เพื่อกระตุ้นนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและให้เป็นไปตามหลักสูตรและสอดคล้อง
มาตรฐานการวัด และควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณ สมบัติของครูผู้สอน มีปัญหาเกี่ยวกับครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา เช่น ประเทศ
อั งกฤษ อเมริก า แคนาดา ออสเตรเลี ย นิ วซี แ ลนด์ นั้น หายาก ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะว่า การจั ด หาหรือ ว่า จ้ า งครู
ชาวต่ า งชาติ ที่ เป็ น เจ้ า ของภาษามาสอนนั้ น ต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนหลายอย่ า ง และใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น จ านวนเงิ น ที่ สู ง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของส านั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2548 : ข-ง) เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2548 ทั่วประเทศ ยังพบปัญหาหลายประการ
เช่น ครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอนหายาก มีอัตราการเข้า -ออกสูง ไม่ปฏิบัตติ ามสัญญา เรียกค่าจ้างสูง
และมักย้ายไปสอนโรงเรียนที่ให้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนสูงกว่า
ในส่วนของครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษนั้น ยังคงต้องการเพิ่ มพูนความรู้และหรือแหล่งความรู้เกี่ยวกับการ
สอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่อ สารอยู่ รวมถึ งเทคนิ ค และการจั ด กิ จ กรรมที่ เหมาะสมกั บผู้ เรี ย นให้ ม ากขึ้น ดั่ ง ที่
สอดคล้องกับ สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ที่ระบุไว้ว่า การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารมีหลักสาคัญ โดยยึดให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน สร้างรูปแบบภาษาที่เรียนจะ
ใช้ได้ ในสถานการณ์ ที่ มี ค วามหมายต่ อ ผู้ เรี ย น จั ด กิ จ การเรี ย นการสอนแบบบู รณาการหรือ ทั ก ษะสั ม พั น ธ์ ฝึ ก
สมรรถภาพด้านการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถ
แสดงความเห็นหรือระดมสมอง (brainstorming) ฝึกการทางานเป็นกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ และเทคนิคที่หลากหลาย
ฝึกให้ผู้เรียนใช้ภาษาในกรอบของความรู้ทางหลักด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษา สื่อสารได้คล่องแคล่ว
เน้นการใช้ภาษาตามสถานการณ์จริง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง
มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้นอกชั้นเรียน ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนอง
ความสนใจของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนพูดแสดงความคิดเห็นที่ต้องการ ตลอดจนครูต้ องชี้แนะ นาทางผู้เรียน ให้
คาแนะนาในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พร้อมกับตรวจความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน จากปัญหาข้างต้นจะ
พบว่า ครูมีค วามต้อ งการอบรมหรือ สื่อ ความรู้ด้ า นวิธีส อน เทคนิค การจั ด การเรีย นรู้แ ละการวั ด ผลการเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การอบรมด้านหลักสูตร
การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ การสร้างสื่อ การวัดผลประเมินผล และตาราเรียนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และมาตรฐาน
การเรียนรู้ และการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อค้นพบนี้มีลั กษณะที่เป็น
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษา
ในรอบที่ผ่านมายังพบปัญหาในลักษณะนี้อยู่เช่นกัน ที่สถาบันภาษาอังกฤษ สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2558) ระบุไว้วา่ การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทย จัดเป็นความ
จาเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยในปัจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษยังอยูร่ ะดับ
ต่ามาก ในขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวการณ์ลงทุน
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การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือ
ภาษาที่ใช้ในการทางาน การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเป็นนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาที่จะต้อง
เร่งดาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของโลกปัจจุบัน และยังสอดคล้องกั บการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ของครู ดั่งที่สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ที่ระบุไว้ว่า ครูเป็นผู้
จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะทาให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านสารสนเทศ (IT) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและ
สามารถการวิเคราะห์และแปลงข้อมูลความรู้ได้อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตามจากผลสารวจสภาพและปัญ หาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้โครงการ
จัดการเรียนตามหลัก สูตรกระทรวงศึก ษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัด พะเยา
ที่สรุปมาข้างต้น ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในปัจจุบัน ที่ตอ้ งการ
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยการพยายามผลักดั นในทุกด้านให้
เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการต้องมีความ
ร่วมมือกันในส่วนของงานบริหารและการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนในโครงการ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยามีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภายใต้
หลักสูตร MEP มากขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มทักษะการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
พะเยา
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษา สารวจและสัมภาษณ์ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ที่ทาการสอนในหลักสูตร MEP ของโรงเรียน
2. ควรจัดทางานวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อหาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่เหมาะสม
สาหรับหลักสูตร MEP
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การพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
The development of creative thinking ability by using problem-based
learning for the 21st century student teacher
รุ่งทิวา กองสอน1*
Rungtiwa Kongson1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต สาขาวิชา
การศึกษา วิชาเอกเคมี ชั้นปี ที่ 3 กลุ่ ม 1 จ านวน 1 ห้ อ งเรียน รวม 30 คน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดย
วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 161322 การออกแบบและจัดการ
เรีย นรู้ 2 ด าเนิน การตามแผนการวิจัย กลุ่ม เดี ยวทดสอบก่อ น-หลังเรีย นวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยการหาค่ าเฉลี่ ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละและการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test)
ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 จากการวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหาก่อนและหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ ย
ก่อนเรียนเท่ ากับ 20.60 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 27.88 มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนการประเมินปฏิบัติการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับ
นิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ตามสถานการณ์ปัญหา 3 สถานการณ์ มีผลการประเมินในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่า 4.46
อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.46, S.D. = 1.35)
คาสาคัญ: ความสามารถการคิดสร้างสรรค์, วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, นิสิตวิชาชีพครู
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Abstract
This research aims to develop the creative thinking ability by using Problem-Based Learning for the 21st
Century Student Teacher. The sampling comprised of thirty of 3rd year student teachers from School of
Education, University of Phayao who were studying in the course 161322 Learning Management and Designs 2
in the second semester of academic year 2016. The research instrument consisted of the lesson plan of creative
thinking ability by using Problem-Based Learning for the 21st Century student teacher. One group pretest posttest design was conducted in the research. The data was analyzed by mean, standard deviation, percentage
and paired samples t-test.
The research result revealed that the creative thinking ability of student teacher by using ProblemBased by Learning for the 21st Century; in which the application of situational analysis problem solving was used
while studying, after learning (27.88) had higher achievement than before learning (20.60)and revealed of
significance at .05.The study of satisfaction of student teacher towards the lesson plan of creative thinking ability
by using Problem-Based Learning for the 21st Century also revealed at highest level (xˉ = 4.46, S.D.=1.35)
Keywords: Creative thinking ability, Problem-based learning, Student teacher

บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 (กระทรวงศึกษาธิการ.2559)
มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญประการแรก คือ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ตอ่ เนื่องตลอดชีวติ ในแผนพัฒนาฉบับนี้ได้ระบุมีแนวทางการพัฒนา
ที่สาคัญหลายประการ เช่น พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
อาทิส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทั กษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อีกทั้งการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติมี
หลักการและแนวทางดาเนินงาน คือ เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้า งสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพืน้ ที่ ท้องถิ่น และชุมชน
โลกในระยะเปลี่ยนผ่านที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4.0 “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ
Artificial Intelligence (AI) จะมาแทนคน ถ้าเราตามไม่ทันก็จะทางานร่วมกับมันไม่ได้ แต่ถ้าไม่ทัน AI จะทางานแทนเรา
การรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีทาให้โลกกาลังอยูใ่ น “ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน” หรือ The Age
of Disruption” ฉะนั้นการเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง จะเห็นว่า วัฒนธรรมของ
การเรียนรู้ชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลง 3 กระแสคือ 1) เกิด Demonopolization of Knowledge ไม่มีการ
ผูกขาดความรู้ 2) เกิด Democratization of Information ไม่มีการผูกขาดข้อมูล และ 3) เกิด Disruption of Technology
& Innovation เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเกิ ด ขึ้น ใหม่ ๆ จากการรวมและแตกตั วของเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเดิ ม
ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบไปด้วย
3 องค์ประกอบสาคัญคือ Learn, Unlearn และ Relearn “Unlearn” คือ การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา ต้องปรั บตัวให้
ทั น ตลอดเวลา ส่ ว น “Relearn” คื อ สิ่ งที่ เรารู้ม ามั น เปลี่ ย นไปในบริ บทใหม่ ๆ ดั งนั้ น ต้ อ งเรี ย นรู้ ส ถานการณ์ ห รือ
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เหตุการณ์ จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมสาหรับ “Learn” นั้น โจทย์ที่สาคัญ ในศตวรรษที่ 21 คือ จะเรียนรู้
อย่างไรให้มคี วามสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.2559)
สิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้บอกว่า“รู้จริงต้องมาจากการลงมือทา ลงมือปฏิบัติ” การ
เรียนรู้สมัยใหม่ต้องปรับจากเดิม เดิมเราจะเน้นการเรียนความรู้จากชุดความรู้ที่ชัดเจนพิสูจน์ได้เป็นหลัก ปัจจุบันนี้ จะ
ไม่ใช่ การเรียนรู้จะต้องเลยจากความรู้ชุดนั้นไปสู่อีกชุดหนึ่ง ก็คือความรู้ที่ไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นการเรียนสมัยใหม่ต้อง
ไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ความรู้แต่ต้องได้ทักษะหรือ Skills เป็น 21st Century Skills เป็ นทักษะที่ซับซ้อนมาก เพราะฉะนั้นการ
เรียนสมัยใหม่มีเป้าหมายที่เด็กได้ทักษะที่ซับซ้อนชุดหนึ่ง เพราะฉะนั้น Learning Skills ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน มี 3Rs +
8Cs + 2Ls สาหรับ 3Rs คือ Reading, (W) Riting, (A) Rithmetics ซึ่งก็คือ อ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็น ตามที่พูดกันทั่วไป
แต่การเรียนรู้สมัยใหม่ตอ้ งตีความใหม่ อ่านออกเท่านัน้ ไม่เพียงพอ ต้องให้เกิดนิสัยรักการอ่าน อ่านแล้ว เกิดสุนทรียะ เกิด
ความสุข จับใจความเป็น มีทักษะในการอ่านหลายๆ แบบ เขียนได้ก็ไม่พอ ต้องเขียนสื่อความได้ ย่อความเป็น รู้วิธีเขียน
หลายๆ แบบตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ส่วนคิดเลขเป็น หรือวิชาคณิตศาสตร์นั้น ไม่ใช่แค่คิดเลขแต่ต้องเรียนให้ได้
ทักษะการคิดแบบนามธรรม (abstract thinking) (วิจารณ์ พานิช, 2559)
การพัฒนาครูสาหรับศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 นั้นควรต้องเตรียมครูที่มีคุณลักษณะที่ตอบสนอง
ต่อ การเปลี่ย นแปลงนี้เพราะนิสิ ตเหล่ านี้คื อผู้ ที่จะส่ งต่อทั้ งด้านวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างครูให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอน
หรือการจัดการเรียนรู้ที่จะนาไปสู่คุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ คุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลกซึ่ง
ต้องผ่านการลงมือทาปฏิบัติการแก้ไข ดาเนินการ จัดการจากเรื่องที่เป็นความจาเป็น ความต้องการของผู้เรียนจริงๆ
หรือที่เกิดขึน้ ในสังคมจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การเรียนรู้โดยการสะท้อนจากปัญหาจริงจึงเป็นอีกวิธีการเรียนรู้หนึ่งที่
จะช่วยส่งเสริมความสามารถความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ไพศาล สุวรรณน้อย
(2558) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการ เรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้าง ความรู้ใหม่ จากการใช้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้(Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา ไปพร้อม กันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จึ งเป็ น ผลมาจากกระบวนการท างานที่ ต้อ งอาศั ย ความเข้ า ใจและการ แก้ ไขปั ญ หาเป็ น หลั ก ถ้ า มองในแง่ข อง
ยุทธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง มือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหา
ด้ วยตนเอง จะทาให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะในการคิ ด หลายรูป แบบ เช่น การคิ ด วิจ ารณญาณ คิ ด วิเคราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ ภัทราวดี มากมี (2555) ให้ความหมายว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่มี ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้ สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อนามา แก้ปัญหานั้น”เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เกิดจากแนวความคิดตาม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นยิ ม โดยให้ผู้เรียน สร้างความรู้ใหม่ จากการ
ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่ง ความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญ หา รวมทั้งได้ ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึ กษาด้วย จะเห็นได้ว่าครูในศตวรรษที่ 21 นอกจาก
จะต้องมีฐานองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพแล้วการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางด้านการศึกษาถือเป็นเรื่องที่สาคัญ ยิ่งเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาคุณ ภาพผู้เรียน ดังที่
จินตนา ธนวิบูลย์ชัย (2560) ระบุว่าการคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดที่เกิดจากการทางานของสมองซีกขวาซึ่งอาศัย
จินตนาการเป็นพื้นฐานสาคัญ เป็นความคิดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอื่นโดยอาศัย พื้นฐานจาก
ประสบการณ์เดิมและปัญญาในการจัดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ เกิดสิ่งที่มีลักษณะเป็น เอกลักษณ์แปลกใหม่และ
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มีคุณค่า และ E. Sefertz. (2000) กล่าวว่าการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การมีความคิดใหม่ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ หรือค้บพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ขึน้ มาครั้งแรก ยังรวมถึงการบรูณาการแนวทางกระบวนการแก้ปัญหาที่ใหม่
แตกต่างจากเดิม มีความหมาย คุณค่าและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตทิ ี่สามารถมองเห็นถึงความสาเร็จได้จริง
ดังนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย การพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นิสิตวิชาชีพครูมีความสามารถการคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ แ ละการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานหรือ นวั ต กรรม เกิ ด แนวคิ ด แนวทางแก้ ปั ญ หาใหม่ ๆ แตกต่ า ง
หลากหลายซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สร้างคุณค่าให้กับตนเอง การงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการสร้างพลโลกในศตวรรษที่ 21และ Thailand 4.0 ในการสร้างทุนมนุษย์อย่างมีคุณค่าโดยแท้จริง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
พัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูใน
ศตวรรษที่ 21 จาแนกเป็น
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนิสติ วิชาชีพ
ครู ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อประเมินการปฏิบัตกิ ารความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด ทฤษฎี การคิดสร้างสรรค์
1.1 ความหมายของความสามารถการคิดสร้างสรรค์
จินตนา ธนวิบูลย์ชัย (2560) การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดที่เกิดจากการทางานของสมองซีกขวาซึ่ง
อาศัยจินตนาการเป็นพื้นฐานสาคัญ เป็นความคิดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอื่นโดยอาศัยพื้นฐาน
จากประสบการณ์เดิมและปัญญาในการจัดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ เกิดสิ่งที่มีลักษณะเป็น เอกลักษณ์แปลกใหม่
และมีคุณค่า
ทิศนา แขมมณี (2554) การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดในทางที่ทาให้ดีข้นึ หรือ การคิดสร้างสิ่งใหม่
ที่มีลักษณะใหม่ (new) แตกต่างไปจากเดิมเป็นความคิ ดต้นแบบ (original) ที่ใช้การได้จริง ได้ผลดีกว่าของเดิม และมี
ความสมเหตุสมผลที่คนทั่วไปยอมรับได้
สมชาย รั ต นทองค า(2556) ได้ ก ล่ า วถึ ง ทอแรนซ์ (Torrance.1962) เรื่ อ งการคิ ด สร้ า งสรรค์ ว่ า เป็ น
การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้ าคิด กล้าแสดงออกจะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
พัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่ ความคิดสร้างสรรค์มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตมาก เพราะ
ผู้ส อนไม่สามารถสอนทุก สิ่ งทุ ก อย่างของชีวิตให้ เด็ก ได้ เด็ กต้องค้ นวิธีนาความรู้และแสวงหาความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวติ โดยนิยามว่า “ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา สิ่ง
ที่ขาดหายไป สิ่งที่ไม่ประสานกันแล้วเกิดความพยายามในการสร้างแนวคิด ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน และ
เผยแพร่ผลที่ได้ให้ผู้อ่นื ได้รับรู้และ เข้าใจอันเป็นแนวทางค้นพบสิ่งใหม่ตอ่ ไป”
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E. Sefertz (2000) กล่าวว่าการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การมีความคิดใหม่ ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ๆ หรือค้บพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ขึ้นมาครั้งแรก ยังรวมถึงการบรูณาการแนวทางกระบวนการแก้ปัญหาที่
ใหม่แตกต่างจากเดิม มีความหมาย คุณค่าและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตทิ ี่สามารถมองเห็นถึงความสาเร็จได้จริง
ดังนัน้ ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความเชี่ยวชาญหรือการกระทาหรือกระบวนการคิดที่ทาให้
เกิดวิธีการใหม่ แนวทางใหม่ หรือแนวคิดที่แปลกแตกต่างไปจากของเดิมสามารถที่จะสร้างสรรค์นาไปปฏิบัตไิ ด้จริงกับ
ชีวติ หรือสร้างประโยชน์ คุณค่ากับตนเองและสังคมได้อย่างมีความหมาย
2. ลักษณะการคิดสร้างสรรค์
2.1 ขั้นตอนการคิด (ทิศนา แขมมณี. (2554).
1. กาหนดเป้าหมายในการคิด
2. ประมวล ทบทวนความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดเพื่อ ต่อยอดสู่สิ่งใหม่หรือจินตนาการ
ความคิดแปลกใหม่ขนึ้ มา
3. ใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการขยาย ขอบเขตความคิดเดิม ๆ ให้ได้ความคิดที่หลากหลายเพื่อนาไปสู่
ความคิดในการสร้างสิ่งใหม่ตามเป้าหมายของการคิด
4. ประเมินและคัดเลือกความคิดที่หลากหลายเพื่อนาไปพัฒนาต่อ
5. พั ฒ นาหรื อ ผสมผสานความคิ ด ที่ คั ด เลื อ กไว้ โ ดยอาศั ย ทั ก ษะการคิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น วิ เคราะห์
สังเคราะห์ การคิดไกล และการคิดแบบบูรณาการจนกระทั่งได้สิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์
6. น าเสนอและอธิ บายสิ่ งใหม่ที่ส ร้างขึ้น ว่า สามารถใช้ก ารได้ อ ย่างไรและจะได้ ผ ลดี ก ว่าของเดิ ม
อย่างไร
2.2 ตัวบ่งชีท้ ักษะการคิดสร้างสรรค์
1. สามารถกาหนดเป้าหมายในการคิดสร้างสรรค์
2. สามารถประมวล ทบทวนความรู้ห รือข้อ มู ลที่ เกี่ย วข้องกั บเรื่อ งที่คิ ด หรือ สามารถจิน ตนาการ
ความคิดแปลกใหม่
3. สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการขยายขอบเขตความคิดเดิม ๆ จนได้ความคิ ดหลากหลายที่ จะ
นาไปใช้ในการสร้างสิ่งใหม่
4. สามารถประเมินและคัดเลือกความคิดเพื่อนาไปใช้ในการ สร้างสิ่งใหม่
2.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
สมชาย รัตนทองคา(2556) ได้กล่าวถึง ทอแรนซ์ ได้ใช้แนวคิดแบบเอนกนัย (divergent thinking) มาเสนอ
เป็น องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้
อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และสามารถสร้างคาตอบได้ในปริมาณมาก ในเวลาที่จากัด
2.ความยึดหยุ่นในการคิด (flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้
หลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ
3. ความคิ ด ริ เริ่ ม (originality) หมายถึ ง ลั ก ษณะของความคิ ด แปลกใหม่ แตกต่ างจากความคิ ด
ธรรมดา และไม่ซ้ากับความคิดที่มีอยูท่ ั่วไป
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นอกจากนั้น ทอแรนซ์ ยังได้เสนอกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี้
1. การค้นหาข้อเท็จจริง (fact finding) โดยเริ่มจากการเกิดความรู้สกึ กังวล สับสน วุน่ วายขึน้ ในจิตใจ
แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ จึงพยายามคิดว่าสิ่งที่ทาให้เกิดความเครียดนั้น คืออะไร
2. การค้ น พบปั ญ หา (problem finding) การพิ จ ารณาความคิ ด เครี ย ดนั้ น ด้ ว ยสติ จนสามารถเข้ า ใจถึ ง
ความรู้สกึ กังวล วุน่ วาย สับสนนัน้ ว่านั่นคือปัญหา
3.การค้นพบแนวคิด (idea finding) เมื่อทราบปัญหาแล้ว ก็เกิดการตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อทาการทดสอบความคิดนั้น
4. การค้นพบคาตอบ (solution finding) เป็นขั้นตอนที่พยายามทาการทดสอบสมมติฐานนั้น จนสามารถพบ
คาตอบ
5. การยอมรับผลจากการค้นพบ (acceptance finding) เมื่อพบคาตอบแล้ว ยอมรับคาตอบที่ค้นพบ เผยแพร่
และคิดต่อไปว่า การค้นพบนี้จะนาไปสู่หนทางที่จะทาให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ตอ่ ไปอีก
2. การวัดประเมินผลการคิดสร้างสรรค์
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ด้านการคิด) ทิศนา แขมมณี (2554)
1. แสดงออกทางผลของการคิด ผลของการคิดอาจเป็นสาระความคิดเห็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ ผลงานชิ้นงาน
การกระทาหรือการปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลิตผลของการคิดของผู้คิด ผลงานที่ผ่านการคิดมาแล้ว ย่อมสะท้อน
ความสามารถทางการคิดของผู้คิด ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสารวจ แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบทดสอบ
2. แสดงออกทางกระบวนการคิด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะการคิด จึงมุ่งไปที่การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธี
คิดหรือกระบวนการดาเนินการคิดของผู้คิด มิใช่ดูที่สาระหรือผลผลิตของการคิด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล อาจมีลัก ษณะเป็ น แบบทดสอบซึ่งครูผู้ สอนสามารถพั ฒ นาขึ้น ใช้เพื่ อวัด กระบวนการคิ ด ที่ ฝึก ใช้แ ก่ผู้ เรีย น
เนื่องจากการวัดกระบวนการคิดเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จึงได้มีนักวิชาการที่ให้ความสนใจช่วยสร้างแบบสอบหรือ แบบ
วัดทักษะการคิดขึน้ มา แล้วดาเนินการทดลอง และพัฒนาจนกระทั่งได้เป็นแบบวัดหรือแบบสอบมาตรฐาน สามารถใช้
วัดทักษะการคิดและได้ผลน่าเชื่อถือครูผู้สอนสามารถสืบค้นแสวงหาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนหรือการวิจัยของตนได้นอกจากวิธีใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแบบสอบดังกล่าวแล้ว การวัดผลจากการปฏิบัติ
จริง (Authentic assessment) ก็สามารถทาได้ เช่น การสังเกตกระบวนการทางาน การแก้ปัญหาการกระทาและการ
ปฏิบัตติ า่ ง ๆ
3. แสดงออกทางคุณลักษณะส่วนบุคคล เป้าหมายสาคัญของการพัฒนาการคิดของผู้เรียนก็คือ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยของความเป็นนักคิด เช่น เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ชอบแสวงหาความรู้ช่างสงสั ย ชอบคิด ชอบถาม
ชอบอ่านชอบแสดงความคิ ด เห็ น คุ ณ สมบั ติเหล่ านี้ย่อ มติดตั ว ผู้ เรี ยนและจะเป็ น เครื่องมือ ส าคั ญ ที่ ช่ว ยให้ ผู้ เรีย น
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การวัดผลทางด้านนี้จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเจตคติ และพฤติกรรมของผู้คิด เช่น แบบสารวจ แบบวัดเจตคติด้านต่าง ๆแบบสังเกตพฤติกรรม และ
แบบประเมินตนเอง
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4. วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
4.1 นิยาม ความหมาย
ทิศนาแขมมณี (2552) สรุปว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยผู้สอนอาจนาผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์
ปัญหาจริงหรือผู้สอนอาจจัดสภาพให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็น
กลุ่ มซึ่ งจะช่วยให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดความเข้ าใจในปั ญ หานั้นอย่างชัดเจน ได้ เห็ นทางเลื อกและวิธีการที่ หลากหลายในการ
แก้ปัญหานัน้ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ไพศาล สุวรรณน้อย (2558) กล่าว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem-based learning หรือ
PBL) เป็ น รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบสร้ า งสรรค์ นิ ย ม (Constructivism)
โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้(Learning Context) เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกัน
ด้วย PBL เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะทาให้
ผู้ เรีย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะในการคิ ด หลายรู ป แบบ เช่ น การคิ ด วิจ ารณญาณ คิ ด วิเคราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด
สร้างสรรค์ ฯลฯ
อานุภาพ เลขะกุล (2559) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ใช่
ผู้สอน ผู้สอนจะทาหน้าที่เป็นผู้ออกแบบโจทย์ปญ
ั หาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดบรรยากาศการเรียนรู้และเตรียม
ทรัพยากรการเรียนรู้ (learning resource) ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ
โดยผู้สอนจะทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (facilitator)
รุ่งทิวา กองสอน (2560) ให้ความหมายว่า การเรียนโดยใช้ปัญ หาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาที่
นามาจากสถานการณ์ จ ริงหรือ จ าลองเป็ นสื่อ กระตุ้นให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด กระบวนการต่า งๆ ได้ก ารสืบเสาะข้ อมู ล การ
คิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประยุกต์ไปสู่การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงได้
Gardner (2014) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐานว่าประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ (1)
สารวจหัวข้อหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (2) สารวจสิ่งที่รู้ว่ามีอะไรบ้าง (3) กาหนดประเด็นปัญหาออกมาให้ชัดเจน
จากการสารวจนั้น (4) กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหา (5) วางแผนการศึกษากาหนดตารางเวลาการทางาน (6) ปัญหานั้น
มีอะไรที่จาเป็นต้องรู้และลงมือศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ (7) เสนอผลการศึกษาทดลองและ (8) ทบทวนความสามารถ
ของตนเองสิ่งใดทาได้ดีส่งิ ใดทาไม่ได้เหตุผลเพื่อปรับปรุงต่อไป
สรุปได้ ว่าการเรียนโดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเป็ นการเรียนรู้ที่ผู้เรีย นเรีย นรู้จากสถานการณ์ ปัญ หาจริงที่
เกิ ด ขึ้น หรือ ผู้ ส อนน าเสนอสถานการณ์ ปัญ หาจริง แล้ วให้ ผู้ เรีย นได้ ศึก ษา ค้ น คว้า สืบเสาะ ฝึ กกระบวนการคิ ด
ปฏิบัตกิ ารแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ด้วยตนเองหรือแก้ปัญหาร่วมอย่างมีความหมาย
4.2 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญ หาเป็นฐาน หรือ PBL มีลักษณะสาคัญ ดังนี้ (ไพศาล
สุวรรณน้อย.2558)
1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (student-centered learning)
2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้มีจานวนกลุ่มละประมาณ 5–8 คน
3. ผู้สอนทาหน้าที่ เป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คาแนะนา (guide)
4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้
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5. ลั ก ษณะของปั ญ หาที่ น ามาใช้ ต้อ งมีลั ก ษณะคลุ ม เครือ ไม่ชั ด เจน มีวิธีแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่า ง
หลากหลาย อาจมีคาตอบได้หลายคาตอบ (ill- structured problem)
6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning)
7.การประเมินผล ใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจาก
ความสามารถในการปฏิบัตขิ องผู้เรียนในขณะทากิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process) และพิจารณาจาก ผลงานที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning product)
4.3 ส่วนประกอบของ PBL
1. ปัญหา (problem)
2. การบูรณาการความคิด (integration of idea)
3.การทางานเป็นทีม (teamwork)
4.กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process)
5.การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (self - learning)
4.4 กระบวนการของการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน นาไปใช้ในห้องเรียนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1) แบบเน้นปัญหา (problem-stimulated PBL)
2) แบบเน้นผู้เรียน (Student Centered PBL)
4.5 การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นปัญหา (Problem-stimulated PBL)
รูปแบบนี้จะใช้บทบาทของปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแนะนาและเรียนรู้ความรู้ใหม่ การเรียนที่ใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นปัญหานีใ้ ห้ความสาคัญกับเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ
1) การพัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจง (domain-specific skills)
2) การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (problem-solving skills)
3) การได้มาซึ่งความรูเ้ ฉพาะเจาะจง (domain-specific knowledge)
4.6 สรุปขั้นตอนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
1. ขั้นกาหนดปัญหา
2. การระดมสมอง
3. การวิเคราะห์ปัญหา
4. การวางแผนศึกษาค้นคว้า
5. การสร้างประเด็นการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
6. การสรุปและรายงานผล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รุ่งทิวา กองสอน (2560) การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิตนิสิตวิชาชีพครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจั ย คื อ แผนการจั ด การเรีย นรู้ ด้ ว ยวิธีก ารเรีย นรู้แ บบใช้ปัญ หาเป็ น ฐาน ส าหรับ นิสิ ต วิชาชีพ ครูในศตวรรษที่ 21
ในรายวิชา 242461 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมีและแบบประเมินทักษะและเทคนิคการสอนเคมีของนิสิตที่เรียนรู้
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ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดาเนินการตามแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละและการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test) ผลการวิจัยพบว่า
ผลการพั ฒ นาทั ก ษะและเทคนิค การสอนเคมี ด้ วยวิธีก ารเรีย นรู้ แบบใช้ปัญ หาเป็ น ฐาน ส าหรับนิสิ ต วิชาชีพ ครูใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตก่อนและหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 23.97 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.30
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการประเมินปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการ
สอนเคมีตามสถานการณ์ปัญหา มีผลการประเมินในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่า 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด
ฐิตริ ัตน์ คล่องดี (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐาน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการ
สอนแบบโครงงานเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชากระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
เป็ นนั กศึก ษาระดับปริญ ญาตรีที่เรีย นตามแผนการเรีย นของคณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี ก ารศึกษา 2557
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการการสอนแบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของตนเอง 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนพบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดีมาก
จันทรา พรหมน้อย และคณะ (2555) ทาการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึก ษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดั บ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล กลุ่ มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2551 จานวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder –
Richardson) ได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ (r) เท่ า กั บ 0.73 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณ นา วิ เคราะห์ ค วามถี่
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 4 มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.78 (S.D. = 4.70) เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 7 ด้าน พบว่า ด้านการกาหนดสมมติฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.29 (S.D. = 1.22)
สาหรับด้านการประเมินข้อสรุป มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เท่ากับ 2.26 (S.D. = 1.24) แสดงให้เห็นว่าควรมีการพัฒนากลยุทธ์
ในการเรีย นการสอนที่ มีประสิ ทธิภ าพต่อ การพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด อย่างมีวิจารณญาณของนั ก ศึก ษา
โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านการประเมินผล และควรติดตามระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาภายหลังการสอนด้วยวิธีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพ
Williams, Saarinen-Rahikka, & Norman (1995) วิ จั ย เรื่ อ งการเรี ย นด้ ว ยตนเองในการเรี ย นแบบใช้
ปั ญ หาเป็ น พื้ น ฐานวิชาวิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ตรวจสอบจ านวนเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ในการ
วินิจฉัยโรคทางด้านกายภาพบาบัดและการปฏิบัติเกี่ยวกับกายภาพบาบัดและตรวจสอบว่าการใช้เวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนของนักศึกษาในขณะที่ผ่านการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนมากใช้
เวลาในกิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู้ล ดลงเมื่อ ผ่ า นโปรแกรมการเรีย นแบบใช้ปัญ หาเป็ น ฐานเนื่ อ งจากนั ก ศึก ษามี
ความคุ้นเคยกับการคาดหวังและมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต สาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 4 กลุ่ม เป็น 126 คน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 161322
การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึกษา 2559 จานวน 1 กลุ่ม เป็ น 30 คน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ มาจากการสุ่ม แบบเจาะจง
Purposive sampling
ตัวแประที่ศกึ ษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษา ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถการคิดสร้างสรรค์
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 15 สัปดาห์
แบบแผนการทดลอง
ด าเนิ น การท ดล องตามแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design (Fraenkel and Wallen. 2006;
ศักดิ์ศรี สุภาษร. 2553) ดังนี้
ทดสอบก่อน
O1

ให้สิง่ ทดลอง
X

ทดสอบหลัง
O2

เมื่อ X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
O1 แทน การประเมินก่อนเรียน
O2 แทน การประเมินหลังเรียน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิจั ย ได้ แ ก่ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถการคิ ด
สร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ เป็น
แบบประเมินพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปั ญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งประเมินความสามารถ 3 ลักษณะ คือ ความสามารถคิดคล่องแคล่ว
ความสามารถคิดยืดหยุน่ และความสามารถคิดริเริ่มมีลักษณะเป็นโจทย์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องการออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปลผล
ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด.มปป.)
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4.51- 5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) ภาษาที่ ใ ช้ และนามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 โดยภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการแจ้งวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอดาเนินการดังนี้
1. จัดทาโครงร่างการวิจัย (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยการศึกษา เพื่อขอ
อนุมัตโิ ครงร่าง และขอดาเนินการทดลองกับนิสติ วิ ชิ าชีพครู ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ 2 รหัสวิชา 161322 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2. ดาเนินการทดลองตามขัน้ ตอน ดังนี้
ก่อนการทดลอง
1. ประชากร นิสิ ต วิชาชีพ ครูห ลั ก สู ต รการศึก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการศึก ษา ชั้น ปี ที่ 3 ภาคเรีย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 4 กลุ่ม มี 126 คน ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 กลุ่ม เป็น 30 คน จากการสุ่ม
แบบเจาะจง Purposive sampling
2. ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบประเมินการพัฒ นาความสามารถการคิดสร้างสรรค์
โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
ระหว่างการทดลอง
1. ดาเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้การการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
2. ดาเนินการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
หลังการทดลอง
1. ผู้วิจัยนาแบบประเมินการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 มาประเมินนิสิตอีกครัง้ (Post-test)
2. นาข้อมูลที่ได้มาประเมินและวิเคราะห์ให้คะแนนตามเกณฑ์หรือวิเคราะห์ตามแนวทางที่กาหนด
3. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถิติ

Proceedings
2335

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถการคิด
สร้ า งสรรค์ โดยวิธี ก ารเรี ย นรู้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน ส าหรั บ นิ สิ ต วิช าชี พ ครู ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานของนิ สิ ต วิชาชีพ ครู ที่ ได้ เรีย นรู้จ ากการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ก ารพั ฒ นาความสามารถการคิ ด
สร้ า งสรรค์ ในรายวิ ช าการออกแบบและจั ด การเรี ย นรู้ 2 ก่ อ นและหลั ง เรี ย น วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบค่าทีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน (Paired Samples T-Test)

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 การประเมินการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังเรียน
กลุ่มทดลอง
n
S.D
t
p
xˉ
ก่อนเรียน
30
20.60
4.05
9.89*
.000
หลังเรียน
30
27.88
1.02
p* ≤ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้
แบบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน ส าหรับนิสิต วิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนเท่ากับ 27.88 สู งกว่าค่าเฉลี่ย ก่อนเรีย น
20.60เมื่อนามาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเรีย น โดยใช้สถิติการทดสอบหาค่าที (T-Test) ได้ค่า
t เท่ ากั บ 9.89 และค่ า p ≤ .05 แสดงว่านั ก เรีย นที่ เรี ย นรู้จ ากการจั ด กิ จกรรมการเรีย นรู้โดยใช้ปัญ หาเป็ น ฐานมี
ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ผลการประเมินปฏิบัติการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ตามสถานการณ์ปัญหา 3 สถานการณ์ (N=30)
สถานการณ์ปัญหา
S.D
ระดับคุณภาพ
xˉ
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี
4.23
2.00
มาก
ปัญหาทักษะความสามารถในการปฏิบัตกิ ารทดลองทางเคมี
4.37
1.47
มาก
ปัญหาการส่งเสริมคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.77
0.57
มากที่สุด
สรุป
4.46
1.35
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ย ผลการประเมินการปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดย
วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ตามสถานการณ์ปัญหาที่ดาเนินการระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์ปัญหาที่ 1 เท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมาก สถานการณ์ที่ 2 เท่ากับ 4.37อยู่ใน
ระดับมาก สถานการณ์ที่ 3 เท่ากับ 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
แสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยูใ่ นระดับมาก
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สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สามารสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
การพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูใน
ศตวรรษที่ 21 ประเมินให้คะแนนแก่นิสิตโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาแนกการประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือ
ประเมินก่อนและหลังเรียนจากโจทย์สถานการณ์ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเขียนแสดงถึงความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดย
วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา พบว่า
คะแนนการประเมินก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 20.60 (ร้อยละ 68.66) คะแนนประเมินหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 27.88 (ร้อยละ
92.94) เมื่อน าผลคะแนนไปวิเคราะห์ เปรียบเที ยบระหว่างก่ อนและหลั งการเรียนรู้ โดยใช้สถิ ติ t-test พบว่ามี ความ
แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ที่ ระดั บความเชื่ อ มั่ น .05 (t=9.89, p-value = .00) โดยนิ สิ ต มี ค วามสามารถการคิ ด
สร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนประเมินการปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถการคิ ดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้ แบบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน ในระหว่างด าเนินกิ จกรรม พบว่าผลการ
ประเมินการปฏิบัติที่แสดงถึงความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในสถานการณ์
ปัญหาที่ 1 เท่ากับ 4.23 อยูใ่ นระดับมาก สถานการณ์ที่ 2 เท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก สถานการณ์ที่ 3 เท่ากับ 4.77 อยู่
ในระดั บมากที่ สุ ด ส่ วนในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.46 อยู่ในระดั บมาก ซึ่ งแสดงว่านิสิ ตสามารถปฏิบัติการพั ฒนา
ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยูใ่ นระดับมาก
ปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยคือ
1) การวิเคราะห์และทาความเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน และการเลือกใช้เครื่อ งมือในวัดผลประเมินที่ตรงตามคุณ ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงที่ การได้รับ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ การทบทวนปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงของ
นิสิตก่อนนาไปสู่การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครบตามองค์ประกอบ
2) เทคนิค วิธีก ารวิพ ากษ์ เชิ งสร้ างสรรค์ (Debate) เทคนิ ค การสะท้ อ นคิ ด (Reflection) การเขี ย นแผนผั ง
กราฟิกรูปแบบต่าง ๆ ตามความคิดริเริ่มของนิสิตทั้งระบบกลุ่มและรายบุคคล มาประยุกต์ใช้กับวิธีการจัดการเรียนรู้
ช่วยให้นิสิตเกิดความคิดสร้ างสรรค์ด้วยตนเองภายใต้เงื่อนไขการคิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่นและคิดริเริ่มปรากฏเป็น
พฤติกรรมตามเกณฑ์การวัดความสามารถการคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจน
3) การเรียนรู้โดยนาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงสถานที่จริงมาสร้างเป็นโจทย์สถานการณ์ให้นิสิตได้แสดงออกทั้ง
ด้านความคิด ความเห็น แสดงการแก้ไขเรื่องนั้นๆ ประเด็นสาคัญที่สุดคือการได้ลงมือปฏิบัติการเผชิญสถานการณ์
ปัญหานัน้ แก้ไขจากปัญหาจริง ทาให้นสิ ิตเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและคิดหาแนวทางต่าง ๆ คิดค้นหาเทคนิคการสอน
ต่า งๆ รวมทั้ งแสดงออกถึ ง ความสามารถการคิ ด สร้ างสรรค์ ผ่ านผลงานการออกแบบการเรี ย นรู้รายวิชาเคมี ที่
แสดงออกถึงการคิดอย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ปัญหาและริเริ่มวิธีใหม่หรือออกแบบการเรียนรู้วิชา
เคมีที่แปลกใหม่ท้าทายได้ด้วยตัวของนิสิตเอง เป็นการสร้างองค์ค วามรู้ที่เรียกว่า Constructivism ตามทฤษฏีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 อีกทั้ง John Dewey กล่าวว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลง
มือทา (Learning by doing) ส่วน Solomon (1993: 15) กล่าวว่าการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการอภิปรายเชิงวิพากษ์ช่วยให้
มองเห็นปัญหาบนฐานความจริงที่เกิดขึ้นที่ทาให้นิสิตเรียนรู้ถึงความหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะไม่ใช่เพียง
ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์จากทฤษฏีไปสู่ความตระหนักถึง
ปัญหา Carin A. (1975: 111) การสอนวิทยาศาสตร์โดยกระตุน้ หรือสร้างให้ผู้เรียนได้สืบเสาะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
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ด้วยตนเอง ได้เผชิญและแก้ไขปัญหานั้นด้วยการลงมือทาจริงจะทาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง (Self-concept)
ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า ได้สัมผัสถึงความจริง ช่วยให้เกิดมิติของการเรียนรู้ที่คงทน ทั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตริ ัตน์ คล่องดี (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยที่บรรลุตามจุดประสงค์ ผลการวิจัย
พบว่านิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการสอนแบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มี
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมากเพราะเกิดจากผู้สอนจัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือทาด้วยตนเอง ได้คิดหา
วิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาจริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่ งทิวา กองสอน (2560) การพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงปัญหาที่เกิด
จากเรื่องจริงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนมาก ซึ่งจะส่งผลการพัฒนามิติการคิดคล่องแคล่วรวดเร็วแต่มี
คุณภาพ คิดยืดหยุ่นมีทางเลือกที่หลากหลาย คิดริเริ่มมองหาวิธีการใหม่ ๆ แปลกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงคุณค่า จะ
เห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยจัดสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมอง ได้คิดแก้ไข
ได้เสาะสืบค้นหาแนวทางแก้ปัญหานั้นคือ ผู้เ รียนจะคิดหาเทคนิค วิธีการ แนวทางต่าง ๆ ที่จะแสดงถึงการพัฒนา
ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ของตนเองที่สะท้อนผ่านผลงานอย่างประจักษ์ชัดเจนด้วยความต้องการจากภายใน
ของผู้เรียนเอง
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การเพิ่มทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยการใช้ภาระงานการบรรยายภาพ
Enhancing secondary school students’ english narrative writing skills through
picture story-description tasks
อรภิญญา อริยธเนศ1*
Onpinya Ariyatanet1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
การใช้ ภ าระงานการบรรยายภาพ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบเน้ น งานปฏิ บั ติ ( Task-based
Language Learning) และการวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใช้
ภาระงานการบรรยายภาพ และ 2) เพื่อศึกษาความคิด เห็ นของนั กเรียนที่ มีต่อ การสอนโดยการใช้ภาระงานการ
บรรยายภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 44 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มโดยทาการทดลองก่อน
เรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการเขียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
(Task- Based Language Learning) โดยการใช้ภาระงานการบรรยายภาพ ใช้เวลาในการทดลอง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต่อ 1 ชิ้นงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจวัตรประจาวัน การเล่นกีฬา การเดินทางไปสนามบิน เทศกาลของไทยและกิจกรรม
ยามว่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ onesample t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้ภาระงานการบรรยายภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัตอิ ยู่ในระดับสูง
คาสาคัญ: เน้นงานปฏิบัต,ิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติต่อภาษาอังกฤษ, บรรยายภาพ

1

สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
1 English Major, Faculty of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author : E-mail: onpinya20051986@gmail.com

Proceedings
2340

Abstract
The present study entitled “Enhancing Secondary School Students’ English Narrative Writing Skills
through Picture Story – Description Tasks” adopting task based activities aimed (1) to study the development of
writing ability of Mattayomaseuksa 2 students by using the picture story – description tasks based on TaskBased Language Learning (TBLL), and (2) to study students’ opinions towards learning English using picture story
– description tasks. The sample group included 44 students, drawn from purposive random sampling, in the first
semester of academic year 2016 at Rattanakosinsomphod Bangkunthian School, Bangkunthian, Bangkok, under
the Secondary Educational Service Area Office 1. The design of this research was a one – group pretest –
posttest design. The instruments used in this study were learning activities of picture story - description tasks,
the English achievement test, and the opinion questionnaire. The implementation took 2 hours per week for tasks
on topics ‘Daily routine’, ‘Playing sport’, ‘Going to the airport’, ‘Thai Festivals’, and My free time. The data were
analyzed using descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation, and one-sample t-test.
The research findings are as follows:
1. Students’ achievement after learning through the task – based activities was statistically higher
than pretest at a significant level of .01.
2. The students’ opinion after learning via the task – based learning activities was positive and was at
a high level.
Keywords: Task – based learning, English achievement, attitude

Introduction
At present, the English language has become important in Thai people’s daily life as they use it as a
means of communication with the people around the world. In the English language, the four skills namely
listening, reading, speaking and writing essential to people so far as communication and source of knowledge
are concerned. As a teacher of English, the researcher also realizes the significance of the said four skills,
especially writing skill on account of its complicated and time-consuming skill in comparison with other rest skills.
In this regard, Valette (1977) and Torat (1981) point out that writing is important because of its difficulty and in
terms of its supporting skill, writing also stimulates other skills. With regard to a characteristic of writing as the
skill in the learning system, writing is not a natural activity like other skills. Nunan (1989) also indicates these
features of writing and people can be taught to write. This means writing can be instructed by people who want
to learn other skills.
As the researcher has taught English courses in Rattanakosinsomphod Bangkunthain School, Bangkok for
many years, students of the school show their negative attitude towards English. For them, English is difficult. In
terms of writing, students are found to have low capacity of spelling, composition and grammar. When they are
assigned to write, they do not know what to write and how to arrange the paragraph and the idea. Myles
(2002: Online) stated that teaching writing skills is difficult because the learners have to drill and learn from their
experience. It is the big problem for the teacher and the learner who learns English as a second language as
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grammar, vocabulary and the structure of words are essential for learners to learn. Learners should drill both
thinking process and writing process. Pinheiro (1996: 120) and Hedge (1988: 5) clarify that writing needs a
plan, repetition, and improvement. The learners cannot show the posture and voice through the message. The
effective writing should connect with others and develop thinking, information, and accurate details. Moreover, in
actual experience, the researcher noticed that Mattayomsuksa 2 students obtained a low score writing skills.
They lacked confidence to write. Many of them made lots of mistakes in their written work and they did not
know how to write English in correct sentences. From this, the researcher assumed that they want to know how
to create writing task by following writing processes.
To improve writing skills, several learning and teaching strategies can work well. One of the best ways
to improve teaching method that is effective and can generate learning achievement in learners is Task – Based
language Learning (TBLL) that can help the students learn language, especially writing as stated by Macy
(2002) and Littlewood (2004) that providing students with meaningful and relevant writing task could help
motivate them. This is accorded with Raimes’s work (1983: 3-23). According to him, Process Approach help
students develop in terms of thinking and language using by using three steps of Pre- writing while writing and
post- writing. According to Raines, TBL process also gives the significant place to Pre step, during and Post step
of writing as well.
Task-based language learning (TBLL) is also known as task-based language teaching (TBLT) or taskbased instruction (TBI). It places its main focus on the use of authentic language and also students are asked to
do meaningful tasks using the target language. Such tasks can be daily life situations like visiting a doctor, going
for an interview, or calling customer service for help. Assessment is primarily based on completion of tasks rather
than on accuracy of language forms. Because of its features, TBLL is popular for enhancing target language
fluency and student confidence.
According to the importance of writing skills, Task – Based Learning (TBL) and other sources like research,
articles and reports, it is quite interesting and challenging to design picture story description based on task of Task –
Based Learning method (TBL) for improving students’ writing ability as far as their further writing skill
development is concerned. The researcher believes that at the end of task – based activities, students could write at
least a short sentence and tasks can also help them solve the writing problems in real life.

Purposes of the study
1. To study the development writing ability of students in the Mattayomaseuksa 2 students by using
the picture story – description tasks based on Task- Based Learning Approach.
2. To study students’ attitude towards learning English using picture story – description tasks.

Research Hypothesis
1. After the students participated in task - based activities, the posttest mean scores of student’s writing
achievement is statistically and significantly higher than that of the pretest.
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Scope of the Study
1. The present study was designed to evaluate the enhancement of Secondary School students’ English
narrative writing skills through picture story – description tasks of 50 students in the secondary school at
Rattanakosinsomphod Bangkhunthian School by using picture story description tasks based on Task-Based
Learning (TBL). The learners were required to arrange the pictures in each situation and write short sentences
under the pictures. Then, the learners composed a narrative story in a given situation. The researcher proposed
to create activities consisting of three stages (adapted from Willis’s (1996) task framework:
1.1 Pre – task writing:
1.1.1 Teacher introduces task topic to students. The task topic is about “Daily routines, Going to
the airport, Thai Festivals, My free time activities, and Playing sport”.
1.1.2 Teacher asks students to brainstorm how to do the task. The students have to work in
groups to elicit the words or sentence structures for completing the task.
1.1.3 The students work in group of 5 to work out the words or sentences that will be used in
the task.
1.1.4 The teacher acts as a facilitator and moves around the class to help students if they have
some problems or need some help regarding word choice or sentence structures.
1.2 While task writing:
1.2.1 Teacher gives a series of task pictures to students and asks students to rearrange the pictures
according to the sequence of the story that might happen in the students’ daily life. The
teacher asks the students to describe the story of the pictures given.
1.2.2 The students work in a group of 5 to rearrange the series (set) of pictures and describe
or narrate the picture story.
1.2.3 The teacher assists the students in case they have some difficulties or need some help.
1.2.4 The students write their picture description on the paper provided by the teacher.
1.3 Post – task writing:
1.3.1 The students present their picture description task to their classmates.
1.3.2 The teacher gives some feedback on the students’ written tasks.
1.3.3 The students assess their friends’ picture description tasks.
1.3.4 The teacher asks the students to choose some language areas that the students want to
improve and discuss the selected language areas in the class.
1.3.5 The students work on the selected language areas in the class. The teacher gives more
exercises to students to practice. The students work on the selected language areas in the class. The teacher
gives more exercises to students to practice.
1.3.6 The teacher and students summarize how to use the correct or appropriate language
areas that the students want to improve.
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Data Analysis
The quasi-experiment research method was used in the study by comparing the means scores of the
English’s narrative writing through picture story description tasks between pre-test and post-test, questionnaire.
The results of the study are divided into two sections.
1. Analysis of pre-test and post – test
Table 1 Students’ pretest and post test scores
Mean
S.D.
t
df
Sig 1 tailed
pretest
12.43
4.071
25.360 *
posttest
34.16
4.435
43
0.000
From the table 1, the results of the students’ pretest and post test scores, the pretest mean was 12.43
scores whereas the posttest average was 34.16 scores. When comparison between the pretest and posttest of
students ‘scores was taken into consideration, it was found that the posttest mean was higher than that of
pretest with the statistical difference of .01.
2. Analysis of students’ opinions towards learning English through picture story-description tasks
Table 2 Students’ opinion obtained from questionnaires on five task topics
Task Topic
Questions

Opinions
Daily routine

The writing
task is…..
The writing
task is…..
The writing
task is…..
I enjoy doing
the writing
task.

Fun
Not fun
Easy
Difficult
Useful
Not useful
Yes

62%
39%
66%
34%
98%
3%
91%

Playing
sports
64%
37%
57%
44%
98%
3%
78%

No

9%

23%

Going to the
airport
71%
30%
57%
44%
98%
3%
84%

16%

Thai Festivals My free time
activities
69%
82%
32%
19%
48%
66%
53%
34%
91%
96%
9%
5%
87%
91%

14%

9%
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Table 2 Students’ opinion obtained from questionnaires on five task topics (continued)
Task Topic
Questions

Opinions
Daily routine

I am relaxed
while I am
doing the
writing task.
I think that I
have learnt
English from
doing writing
task.

59%

Playing
sports
62%

No
Yes

41%
96%

39%
98%

41%
98%

32%
96%

32%
100%

No

5%

3%

3%

5%

0%

Yes

Going to the
airport
59%

Thai Festivals My free time
activities
69%
69%

From table 2, the opinion obtained from the questionnaire on task topics, it was found that students
think they have learnt English from doing writing task (100%). The task topics “Daily Routine, Playing Sport and
Going to the airport were useful (98%). The students enjoyed doing the writing task on the topics of Daily
Routine and My Free time activities (91%). The students had fun with the task topic on My Free time activities
(82%). 69 % was from the students that relaxed while they were doing the writing task with Thai festivals and
My free time activities. The easy task topic for the students was a Daily routine and My Free time activities
(66%). The difficult task topic for the students was Thai Festival (53%). The students did not feel relaxed and
they were not in fun moment with the task topic of Daily routine, Going to the airport (41%). The students did
not enjoy the activities in term of playing the sports. Moreover, the students worked though the task topic of
Thai Festival did not find it useful (9%). Lastly, the students were not able to learn English from doing writing
task on the topic on Daily Routine and Thai Festival (5%).

Discussion and Conclusion
The English narrative writing skills through picture story description task of the students in experiment
group were higher after using picture story description task. The use of Task- Based Learning (TBL) can improve
students’ English writing for the following reasons.
Firstly, mean scores of students’ achievement of the posttest was higher than the pretest because the
task used in this study to enhance the writing skills were helpful for students’ learning English. This finding
showed that the hypothesis was positive. As Willis (1996) suggested, learners feel the need for various
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interaction patterns with a focus on themselves rather than on the teacher. Moreover, she claims that taskbased learning is capable of fulfilling such needs. For almost every task, the students give positive comments
reflection on their satisfaction with the task. For example, task topic on Daily routine motivated students to
arrange the number and write the situation in each situation in their group. Willis (1996) also pointed out that
carefully chosen task encouraged learners to participate in complete interactions. These tasks significantly
increased the learner’s motivation. In the task topic of “Going to the airport”, the students could do the task
quite well and writing score was high because they helped their friend to do brain stormed narrative writing
about the given situation.
Secondly, learning narrative writing in part II, prior to the students’ learning through picture story
description task on the pretest, it was found that students could not write short sentences because they had
many problems on the use of sentence formation, punctuation, capitalization, and spelling etc. The pre- test
result was 12.46. This result means students needed to improve their English narrative writing. Furthermore,
after the student learnt English narrative writing skills through picture story description task, it was found that
the posttest average score was 34.28 and students were enchanced to develop writing skills in term of using
sentence formation, punctuation, capitalization, and spelling etc.
Moreover, the finding form of questionnaire clearly revealed that the students were satisfied with the
picture story description tasks. While doing all activities, the students were relaxed. They requested to use taskbased activities again next semester. They learnt with laughing and free of stress because they liked to work in
a group with their friends. They helped their friends to do the presentation in front of the class. This means the
activity chosen well suited students. As Willis (1996) points out, carefully chosen tasks make learner participate
in complete interaction and this raises motivation.
Based on the questionnaire towards student’s opinions and the researcher’s observation in the class,
the students mostly enjoyed and felt happy with the activities in the class room with their friends. The most
interesting task allowed them to arrange the pictures from each situation because they did by themselves and
they compared their score with friends in the class. The picture story description task, the most difficult for them,
was the topic of “Thai Festival” because they did not understand the vocabulary in the situation.
From the study, the students revealed that the picture story description task was useful for improving
their writing skills. Furthermore, they had shown their positive opinion on using the picture story description task
in language learning teaching.

Suggestions
The enhancement of secondary school students’ English narrative writing skills through picture story
description task in this study is found to have some limitations as shown below. However, the suggestions for
further development are presented in the following.
1. The background knowledge of the students in the class on basic grammar such as sentences before
using task based activities should be explored.

Proceedings
2346

2. The teacher should plan the time in each activity because the students need to have more practice
in the class.
3. The teacher should find two sample groups of around 10 students per one group sample because
it’s good to give some feedback to each person.
Suggestions for further research
1. An experiment should be tried out with students of a higher level of Mattayomseuksa 3.
2. Further experiment should be conducted on English narrative writing skills by focusing on sentence
formation, use of punctuation, capitalization, and spelling.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช
ตาชม และ ดร.รัตนา ยาวิเลิง อาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพ นธ์ที่กรุณ าตรวจแก้ ไข ให้คาแนะนาทุ กขั้นตอนของการ
ดาเนินการวิจัยในครั้งนีเ้ พื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สกึ สานึกในบุญคุณอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ขอขอบคุณ อาจารย์ผู้ ส อนภาษาอั งกฤษในคณะศิลปศาสตร์ม หาวิทยาลั ยพะเยาทุก ท่ านที่ ให้
คาแนะนาและให้กาลังใจตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณนายบุญธรรม นางจันทร์ทิพย์ อินต๊ะปัญญา นายอาจ นางบัตร ฟักแก้ว และนายณัฏฐ์
พฤทธ์ อริยธเนศ ที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเสมอมา
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ปีการศึกษา 2560 ที่เป็นส่วนร่วมในการวิจัยในครัง้ นี้ดว้ ยดีเสมอมา
ผู้วิจัยขอน้อมราลึกและกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุลว่ งอย่างสมบูรณ์
คุณค่าของสารนิพนธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นเครื่องบูชาคุณบุพการี คณาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน
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การพั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาจี น ส าหรั บ นั ก ศึก ษาสาขาวิช าภาษาจี น
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ในครั้ งนี้มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่อ สร้ างและพั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาจี น ส าหรับ นั ก ศึก ษา
สาขาวิช าภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการเขี ย นภาษาจี น ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการเขียนภาษาจีน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
จานวน 104 คน โดยใช้เนื้อหาในแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน จานวนทั้งหมด 5 บท
ผลการวิจัยที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ในภาพรวมนั้นแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพในการพัฒ นา
ทักษะการเขียนภาษาจีนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ (xˉ ) เท่ากับ 82.98/89.30
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ก่อนเรี ยนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
ทดสอบหลังเรียนนั้นสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยการเขียนภาษาจีนก่อนเรียนเท่ากับ 15.49 คิด
เป็นร้อยละ 51.63 การทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 20.01 คิดเป็นร้อยละ 67.01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน พบว่าในภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (xˉ ) เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.72
คาสาคัญ: แบบฝึกทักษะ การเขียนภาษาจีน
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Abstract
The current study was conducted with the purpose to develop a Chinese writing task for Chinese major
students, the faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham University, to compare
Chinese writing ability of the students before and after the task, and to survey students’ attitudes toward the
developed Chinese writing task. The participants were 104 Chinese Major Students learning with a 5 unit
Chinese writing task.
The results of the study could be concluded as follow.
1. in terms of the task development, it was found that the Chinese writing task for Chinese major
students was effective in terms of students’ skill development according to the criteria (xˉ ) = 82.98/89.30
2. It was found that the students, before and after learning with the developed task, increased their
scores from 15.49 (51.63%) in pretest to 20.01 (67.01) in the posttest.
3. In terms of students’ attitude toward the task, it was found that the students satisfied the
developed Chinese writing task at the highest level. The mean score (xˉ ) was 4.53, and Standard deviation
(S.D.) was 0.72
Keywords: Writing Task for Chinese Major, Development of Chinese Writing

บทนา
จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมส่งผลทาให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมี
บทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และต่อภูมภิ าคอื่นๆ ของโลก ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้จัดให้
ภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติ และด้วยความสาคัญของ
ภาษาจีนกลางในเวทีโลกนี้เองที่ส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศในอันดับต้นๆที่ได้รับความสนใจจาก
ผู้เรียนภาษาในหลายประเทศทั่วโลกไม่น้อยไปกว่าภาษาสาคัญอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปนหรือ ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบันในประเทศไทยนัน้ เราจะเห็นได้วา่ ภาษาจีนกลางได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการที่ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงาน
ของไทยในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว การติดต่อทาธุรกิจค้าขาย หรือการร่วม
ทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการทาธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ทาให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จากเหตุผลที่ได้
กล่าวมาทาให้มกี ารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราอย่างกว้างขวางทัง้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยจะเห็นได้ว่ามีการสอนภาษาจีนกลางอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และใน
ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิดสอนภาษาจีนกลางให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยดาเนินมาเป็นระยะยาวนาน ซึ่งในระยะแรกการเรียนการสอน
ภาษาจีนที่ประเทศไทยไม่ได้มีการดาเนินอย่างเป็นกิจจะลักษณะเนื่องจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาในประเทศไทย
(หรือสยามในตอนนั้น) ไม่ได้มคี วามรู้ โดยส่วนมากอพยพเข้ามาใช้แรงงาน และทางการในเวลานั้นการติดต่อการค้าก็
มีชาวจีนที่พูดไทยได้เป็นล่ามในการเจรจาธุรกิจอยูแ่ ล้ว แต่เมื่อมีการติดต่อค้าค้ากับเรือสาเภาจีนมีมากขึ้นอีกทั้งมีชาว
จีนโพ้นทะเลมาตัง้ หลักสร้างฐานและทามาหาเลี้ยงชีพที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจึงเริ่มมีการเรี ยนการสอนภาษาจีนขึ้น
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เป้าหมายของการเรียนภาษาจีนในช่วงนัน้ จึงเพื่อการค้า และเพื่อการรักษาสืบไว้ซึ่งวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชาว
จีน โพ้ น ทะเลที่ อพยพเข้ามาตั้งรกรากในแผ่ น ดิ น ไทยให้ แ ก่ ลู ก หลาน จากข้ อ มู ล ที่ ปรากฏสภานะของภาษาจีน ใน
สังคมไทยในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันก็นามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนภาษาจีนตามยุคสมัยนัน้ ๆ ด้วย
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนให้สามารถนาการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ ระบบการศึกษาที่ดีควรมุ่งเน้นให้พลเมือง
ของประเทศ ที่สามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และสามารถริเริ่มพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติให้พัฒนาและก้าวหน้าไปได้อย่างมีหลักการ
บนพืน้ ฐานของความเข้าใจในเหตุและผล ความถูกต้อง ความดีงาม และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการศึกษาที่
พึงประสงค์ในสังคมปัจจุบันจะต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้สมดุล ทั้งด้านปัญญา จิตใจและสังคม ทั้งในระดับ
ความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม เพราะเมื่อบุคคล มีความรู้แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสมย่อมจะนาไปสู่ การใช้ความรู้ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวมได้ การศึกษาจึงเป็นทั้ง
กระบวนการและเนื้อหาในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและเป็นการสร้างภูมิ
ปัญญาให้แก่สังคม [1]
แม้ว่าภาษาจีนจะมีความหลากหลายของสาเนียงซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามภูมภิ าค แต่ภาษาจีนก็มคี วามเป็นเอกภาพ
อยู่ในตัว นั่นคือ ตัวอักษรจีน ตัวอักษรจีน เป็นตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากภาพ หรือถ้ามองอย่างนักศิลปะแล้ว ก็คือ
หนึ่งตัวอักษรก็คือหนึ่งภาพนั่นเอง เพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศ ทางรัฐบาลจีนจึงกาหนดให้ภาษาจีนกลาง หรือที่
ชาวต่างชาติเรียกว่า แมนดาริน เป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร แม้ว่าในประเทศไทยจะมีชาวจีนอาศัยอยู่เป็น
จานวนมาก แต่ภาษาที่ใช้กั นอยู่โดยทั่วไปนั้นเป็ นภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจีนไหหลา ภาษาจีนฮกเกี้ยน
ภาษาจีนแคะ ซึ่งทั้งหมดล้วนถือเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวจีนในปัจจุบัน ดังนัน้ ชาวต่างชาติที่ตอ้ งการติดต่อสื่อสารกับชาว
จีนในปัจจุบัน หรือนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีนจึงควรเลือกศึกษาภาษาจีนกลาง
ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญ ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ และยังเป็นภาษาที่สองที่
หลายๆประเทศนิยมเรียน เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงระยะหลายปีมานี้ภาษาจีนมีบทบาทสาคัญมากขึน้ ตามลาดับ
ทั้งนี้เนื่องมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมส่งผลให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
บทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และต่อภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ซึ่งจะเห็นได้วา่ แม้แต่องค์การสหประชาชาติยังจัดให้
เป็นหนึ่งในหกภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติ ด้วยความสาคัญดังกล่าวจึงส่งผลให้
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีผู้เรียนให้ความสาคัญไม่นอ้ ยกว่าภาษาอื่นๆ สาหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทยนั้น เราจะเห็นได้ว่าภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากสถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการนาเอาวิชาภาษาจีนมาบรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ศูนย์ภาษาและสถาบันต่างๆก็เปิ ดสอนภาษาจีนกลางกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้
ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทย ไม่วา่ จะเป็นเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการ
ติดต่อธุรกิจค้ าขาย หรือการร่วมทุ นกับนัก ธุรกิจชาวจีนทั้ งจากแผ่น ดิน ใหญ่ ไต้ห วัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ซึ่งจะมี
อัตราส่วนทางการทาธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ [2]
การเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งให้ได้ผลดีนั้นผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาจีนกลางเป็นภาษาซึ่งมีตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรรูปภาพ คือ อักษรหนึ่งตัวคือรูปภาพหนึ่งภาพที่ใช้
แทนความหมายต่าง ๆ ต่อมาได้พัฒนามาจนกระทั่งเป็นอักษรที่มลี ักษณะเป็นเส้นขีดในปัจจุบันเนื่องจากอักษรจีนเป็น
อักษรรูปภาพ ดังนั้นการอ่านอักษรจีนจึงไม่สามารถสะกดคาอ่านได้โดยตรงเหมือนกับภาษาอื่น ๆ ผู้เรียนจาเป็นต้อง
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จดจาตัวอักษรแต่ละตัวว่าอ่านว่าอย่างไรและหมายความว่าอย่างไร นอกจากจะต้องจดจาตัวอักษรทีละตัวแล้วยัง
จะต้องอ่านให้ได้อย่างถูก ต้อง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อ การอ่านตัวอักษรจีนจึงได้ มีการนาเอาระบบสัทอักษร “Hanyu
pinyin” หรือ เรียกสั้ น ๆ ว่า “pinyin” มาใช้โดยการน าเอาอั ก ษรโรมั นมาแทนเสี ยงพยั ญ ชนะสระพร้อ มกั บใส่เสี ย ง
วรรณยุก ต์ในการอ่า นอัก ษรจีน แต่ล ะตัว ทั้งนี้เพราะคนส่ วนใหญ่ ต่างก็รู้จัก อัก ษรโรมั นกัน อยู่แล้ว ดังนั้น ผู้เรียนที่
ต้องการเรียนภาษาจีนกลางจึงจาเป็นอย่างยิ่ง [3] ทาให้การเรียนรู้ภาษาจีนง่ายและสะดวกต่อผู้เรียนชาวต่างชาติย่งิ ขึ้น
รวมถึงผู้เรียนชาวไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้เรียนจานวนไม่น้อยที่ประสบปัญหา ไม่สามารถใช้ pinyin ได้ถูกต้อง
ซึ่งปัญหาดังกล่าว จะส่งผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาจีนในขัน้ ต่อ ๆ ไป
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน เมื่อสถาบันขงจื่อได้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาษา
และวัฒนธรรมจีนจึงเป็นการโอกาสทาให้ทางการจีนได้เข้ามามีบทบาททางการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยมากขึ้น
โดยในแต่ละปี ทางสถาบันขงจื่อได้มที ุนสนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้ศึกษาต่อที่ประเทศจีนและได้แลกเปลี่ยนนักศึกษา
จีนมาเรียนที่ประเทศไทย รวมทั้งได้สนับสนุนอาสาสมัครครูจีนจานวน 1,000 - 5000 คนต่อปีเข้ามาสอนภาษาจีน
ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยได้สิทธิเท่าเทียมกับคนไทยเกือบทุกประการ อาทิ เช่น จัดหาที่พักที่อยู่
อาศัยฟรี เงินเดือนที่ได้เทียบเท่ากับครูคนไทยหรือมากกว่า และยังได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจากสถาบันขงจื่ออีกด้วย แต่
ในทางกลับกั นคนไทยที่เรียนภาษาจี นมีความรู้อ ย่างแตกฉานกลับน้อยลงแม้ว่ารัฐบาลจะผลักดัน ให้คนไทยเรีย น
ภาษาจีน ในหลั กสู ตรการศึกษาแล้วก็ต าม หลั กสูต รของการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เริ่มต้น ปีพุทธศักราช 2546 เป็นครั้งแรกหลังจากนั้น เริ่มมีการแทรกวิชาภาษาจีนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามลาดับ อาจารย์พัชนี ตั้งยืนยง [4] อาจารย์ประจาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะผู้วจิ ัย ได้กล่าวและอธิบายไว้ว่า เป้าหมายการเรียนการสอนเป็นไปคนละทิศคนละทาง การ
ตัดสินใจเรียนเป็นเจตนารมณ์ของ ผู้ปกครอง ในระดับชั้นประถมศึ กษา มีการสอนทักษะทั่วไปพอถึงมัธยมศึกษาก็มี
ปัญ หาว่าในความเป็นจริงการเรียนภาษา ต่างประเทศนั้นต้องสามารถเรียนฝึกทักษะเพื่อสาหรับสื่อสารได้ แต่พอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลับให้ความสาคัญ กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทาให้เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นการทา
ข้อสอบมากกว่า เพราะข้อสอบเป็นปรนัย ฉะนั้นก็ไม่จาเป็นต้องใช้ทักษะในการพูดหรือเขียน ภาษาจีนมีการสอบครั้ง
แรกในการเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2541 ฉะนั้นการเรียนการสอนก็จะเน้นไปที่ข้อสอบปรนัย จึงทาให้ไม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะทั้ งด้านการพู ด การฟั ง แต่การเรียนภาษาในมหาวิทยาลัย กับการทางานไม่ สอดคล้อ งกัน ฉะนั้นจะเห็น ว่า
เป้าหมายในการเรียนไม่อยูบ่ นพืน้ ฐานความเป็นจริง
ความสาคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนจึงมีแนวความคิดที่จะ
สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ภาษาจีนซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นภาษาที่มีความสาคัญและเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การสมัครงาน และเป็น
การเตรี ย มนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย ราชราชภั ฏ มหาสารคาม ให้ มี ค วามพร้ อ มในการก้ า วสู่
ตลาดแรงงานและการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งจะทาให้นักศึกษามีความได้เปรียบในเรื่องการ
ใช้ภาษาต่างประเทศเบือ้ งต้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาจี น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่มตี อ่ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 ชัน้ ปี จานวน 285 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชัน้ ปีที่ 1 จานวน 95 คน
ชัน้ ปีที่ 2 จานวน 104 คน
ชัน้ ปีที่ 3 จานวน 86 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้มาจาก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การเขียนภาษาจีน 1 จานวน 104 คน
2. ด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ัยได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาออกเป็นทั้งหมด 8 บท ดังนี้
บทที่ 1
笔画
บทที่ 2
练习 (2) 介绍自己
บทที่ 3
练习 (3) 日记
บทที่ 4
练习 (4) 学生请假条格式
บทที่ 5
练习 (5) 书信
บทที่ 6
练习 (6) 签呈通知
บทที่ 7
练习 (7) 请柬
บทที่ 8
练习 (8) 讲话稿

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนที่ผู้วจิ ัยรวบรวมและสร้างขึ้น
2. แบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาจีนก่อนการเรียน (Pretest) และหลังการเรียน (Posttest) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่มี ต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยแบบวัดความ
พึงพอใจผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ และชั้นปีซึ่ งลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเติมคาตอบ
ตอนที่ 2 เป็ น แบบวั ด ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ แบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาจี น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิช าภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม โดยลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่าของลิเคอร์ท แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายในการให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับ 1
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
ระดับ 3
หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 4
หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
ระดับ 5
หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด

วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการเขียนภาษาจีน ประกอบด้วย แบบประเมินการเขียนและแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 30 คะแนน
2. ทดลองสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน แก่นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบฝึกทักษะเขียน
ภาษาจีน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม และสร้างขึน้ เป็นเวลา 48 ชั่วโมงรวม 16 สัปดาห์
3. เมื่อเสร็จสิน้ การทดลองสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนแล้ว จึงทาการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาจีน ประกอบด้วยแบบประเมินการเขียนและแบบทดสอบแบบอัตนัย
หลังเรียน (Posttest) จานวน 30 คะแนน

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนที่พัฒนาขึ้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 เป็นแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาจีน และส่วนที่ 2 แบบประเมินการเขียนภาษาจีน สาหรับผลการหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาจีน ผู้วิจยั ได้สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การหาผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 104 คน ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏผลดังนี้
ผลการประเมินการหาผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ด้านที่ 1 สาระสาคัญในภาพรวมผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50 และ S.D. = .77) โดยพบว่าด้านเนื้อหามีความน่าสนใจมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย = 4.56, S.D. = .87) รองลงมาคือการสื่อความหมายเข้าใจง่ายและเนื้อหามีความ
ครอบคลุม ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหา ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54 และ S.D. = .66)
โดยพบว่า เนื้อหาของแบบฝึกทักษะมีความระดั บความยากง่ายที่ เหมาะสม มี ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ย = 4.78, S.D. = .78) รองลงมาคือแบบฝึกหัดมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน และเนื้อหาของ
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แบบฝึกมีความเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามลาดับ ด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะ
ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.60 และ S.D. = .76) โดยพบว่า กิจกรรมมีการเรียงลาดับ
ความยากง่ายและเร้ าความสนใจของผู้ เรี ยนมีผลการประเมินอยู่ในระดั บมากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.72, S.D. = .77)
รองลงมาคือ กิจกรรมของแบบฝึกทักษะมีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.48, S.D. = .75) ด้านที่ 4
ด้านการใช้ภาษา ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48 และ S.D. = .70) โดยพบว่าด้านการใช้
ภาษาสื่อความหมายที่ ชัดเจน มีผลการประเมินอยู่ในระดั บมากที่ สุด (ค่ าเฉลี่ย = 4.63, S.D. = .69) รองลงมาคื อ
ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะและมีสีสันสวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้ และเนื้อหามีความถูกต้อง เหมาะสมตามลาดับ และ
ด้านที่ 5 ด้านการวัดและประเมินผล ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.61, S.D. = .69) โดย
พบว่าด้านการวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.67, S.D. = .63) รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.56, S.D. = .75)
ตามลาดับ
เมื่อนาผลการประเมินหาผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามในแต่ล ะด้า นมาหาค่ าเฉลี่ ยใน
ภาพรวมของแต่ละด้าน พบว่า ผลรวมของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54, S.D. = .71) โดยพบว่าด้านการวัด
และประเมินผลมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.61, S.D. = .69) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ของแบบฝึกทักษะ (ค่าเฉลี่ย = 4.60, S.D. = .76) และ ด้านเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.54, S.D. = .66) ตามลาดับ
1.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์
โดยภาพรวมของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจี น สาหรับสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประสิทธิภาพ ( X ) เท่ากับ 81.44/88.77 ซึ่งผลสัมฤทธิ์อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ยอมรับได้โดยความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 จากเกณฑ์ที่กาหนด ดังนัน้ ต้องมีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ากว่า 80
– 2.5 = 77.5 [5] โดยใน ส่ ว นที่ 1 การเขี ย นภาษาจี น พื้ น ฐาน มี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ บทที่ 1 เป็ น ไปตามเกณฑ์
(81.40/89.05) บทที่ 2 เป็นไปตามเกณฑ์ (81.48/88.52) บทที่ 3 เป็นไปตามเกณฑ์ (82.22/90.74) ส่วนที่ 2 การเขียน
ภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ บทที่ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ (80.74/87.78) และบทที่ 5 เป็นไปตามเกณฑ์
(81.39/87.99) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการหาผลสัมฤทธิ์แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการหาผลสัมฤทธิ์แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการหาผลสัมฤทธิ์ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จานวน
คะแนน
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
นักศึกษา
ก่อนเรียน
104
30
1,611
15.49
51.63
หลังเรียน

104

30

2,091

20.01

67.01

จากตารางที่ 1 พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย การเขี ย นภาษาจี น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวม
= 1,611 ค่ าเฉลี่ย = 15.49 และคิ ด เป็น ร้อ ยละ 51.63 ส่วนคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าคะแนนรวม = 2,091
ค่าเฉลี่ย = 20.01 และคิดเป็นร้อยละ 67.01 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาจีนมีทักษะการเขียนภาษาจีนที่สูงขึ้นกว่าเดิม
2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยฝึ กทักษะการเขี ยน
ภาษาจีน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (xˉ ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าที (t-test) กาหนดการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏผล ดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
n
S.D.  D
t
xˉ
D2



ก่อนเรียน
104
15.49 3.02
หลังเรียน
104
20.01 1.45
*ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยสาคัญ .05, df = 43 = 2.325

245

60,025

16.562*

df

Sig.

43

.05

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนจริง ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจี น สาหรับสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับ
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน โดยมีระดับความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (xˉ ) เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ .72
สาหรับผลการประเมินรายข้อพบว่า ด้านเนื้อหาในแบบฝึกทักษะสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (xˉ ) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ .76 รองลงมา
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คือ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาจีนช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนได้ดีข้ึน มีค่าเฉลี่ย (xˉ ) เท่ากับ 4.66 และ
ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ ากับ .75 และ มีค วามสนุก สนานกับการเรีย นด้วยแบบฝึ ก ทัก ษะการเขีย น
ภาษาจีน มีค่าเฉลี่ย (xˉ ) เท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ .65 ตามลาดับ

การอภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จากผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมและพัฒนาขึ้นทั้งในส่วนของผล
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ด้านจะพบว่าในภาพรวมนั้นแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการ
อ่านคาควบกล้า ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ (xˉ ) เท่ากับ 81.44/88.77 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา
รัศมีแจ่ม [6] ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์รายวัน จานวน 6 ชุดและแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ จานวน 1
ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์รายวัน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
5ที่ สร้ างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 และนั ก เรียนที่ เรีย นด้วยแบบฝึก ทั ก ษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จาก
หนังสือพิมพ์รายวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึน้ จาก
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณเพชร บูรณภิญโญ [7] ได้วิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบ
ฝึกภาพถ่ายและแบบฝึกภาพการ์ตูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีการเรียนรู้ต่างกัน คือ วิธีเรียนโดยใช้แบบฝึกภาพถ่าย กับวิธีเรียนโดยใช้แบบฝึก
การ์ตูน และวิธีเรียนโดยไม่ใช้แบบฝึก กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปัญญาวรคุณ จานวน
90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แผนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
แบบทดสอบการเขียนเรียงความจากภาพ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกภาพถ่าย แบบฝึกภาพ
การ์ตูน และไม่ใช้แบบฝึกมีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชายและนักเรียนหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.1
นักเรียนที่เรียนมีทัศนคติที่ดตี อ่ การใช้แบบฝึก
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาจีน จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาจีน จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนด้านนั้นสูง
กว่าการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.49 คิดเป็นร้อยละ 51.63 สาหรับการทดสอบหลังเรียน
เท่ากับ 20.01 คิดเป็นร้อยละ 67.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์มาศ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ [8] ที่ได้ศกึ ษาเรื่อง การ
พั ฒ นาแบบฝึ ก การอ่า นจั บ ใจความส าคั ญ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 (The development of reading
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comprehension drill exercises for ninth grade students) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่านั กเรี ยนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกจับใจความสาคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01โดย
หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างมากกับ
แบบฝึกจับใจความสาคัญ คือ ด้านภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและมีสีสันสวยงาม ด้านวิธีการเรียนที่มีความ
สนุกสนานและทาให้ตั้งใจเรียน และต้องการให้พัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการฟังและทักษะการ
พูด และควรพัฒนาแบบฝึกวิชาอื่น ๆ ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยไม่ต้องทบทวนในสิ่งที่เรียนไป
แล้วทุกครั้งและเปลี่ยนแบบตัวอักษรให้มีความหลากหลาย และอารี บัวคุ้มภัย [9] ได้วจิ ัยเรื่องการสร้างแบบฝึกเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการใช้ถ้อยคาในงานเขียนร้อยแก้ว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างแบบฝึกและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ถ้อยคาในงานเขียนร้อยแก้ว และหาประสิทธิภาพแบบฝึก
เสริมทักษะการใช้ถ้อยคาในงานเขียนร้อยแก้วและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการใช้ถ้อยคาในงานเขียนร้อย
แก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยใช้แบบฝึกและไม่ใช้แบบฝึกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ถ้อยคาในงานเขียนร้อยแก้ว และแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการใช้ถ้อยคาในงาน
เขียนร้อยแก้ว ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ถ้อยคาในงานเขียนร้อยแก้วมีประสิทธิภาพ 81.52/82.61
และความสามารถการใช้ถ้อยคาในงานเขียนร้อยแก้วสูงกว่านักเรียนโดยไม่ใช้แบบฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ . 01 วนิดา โสภาภัณฑ์ [10] ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความก้าวหน้าของการอ่านจับใจความในการ
เรียนซ่อ มเสริม ภาษาไทย โดยสอนในและนอกชั้น เรีย นของนั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรีย นทุ่ งมหาเมฆ
ผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าในการอ่านจับใจความระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ทดลองสอนซ่อมเสริมในและนอกชั้น
เรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ความก้าวหน้าในการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและ
หลังการทดลองสอนซ่อมเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลปรากฏว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ .72 ซึ่งสอดคล้องกับพรจันทร์ ปรุงปลื้ม [11] ที่
ได้ทาการศึกษาเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเรื่องมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่องมาตราตัวสะกด
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 90.37/93.61 และคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก นันท์มนัส คาเอก [12] ได้ศกึ ษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัด
ราชบุรี พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ เน้นงานปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 จึง
สามารถสรุปได้ว่า การศึกษาทฤษฎี การสร้างความพึงพอใจการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนและการสร้าง
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง All Around Me กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่
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มีความเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง All Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่วางไว้ทุกประการ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างแบบฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่าน ก ารเขียน
ภาษาจีน ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. ควรมี ก ารพั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น ในระดั บที่ สู งขึ้น และเนื้อ หาควรมีก ารปรั บปรุง ให้ มีค วาม
สอดคล้องเนื้อหาและหลักสูตรของแต่ละรายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักศึกษาต่อไป
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนภาษาจีนระหว่างการทาแบบฝึกทักษะเป็น
รายกลุ่มกับเป็นรายบุคคล เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนาแบบฝึกทักษะต่อไป
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การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคากริยาพยางค์เดียวในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง
Kok Chiang Gong monosyllabic verb tone alternation
บัวฉัฐ วัดแย้ม1*
Buachut Watyam1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง (2) เพื่อค้นหากฎการเปลี่ยน
เสี ย งวรรณ ยุ ก ต์ ข องค ากริ ย าพยางค์ เดี ย วในภาษากฺ๋ อ ง บ้ า นกกเชี ย ง การศึ ก ษานี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาหลัก 3 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการใช้คากริยา 200 คา ในประโยคความเดียว
ประเภทต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคากริยาพยางค์เดียวนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
ประกอบด้วยค ากริยาที่ มีหน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ ขึ้นและขึ้น-ตก ซึ่งมีการเปลี่ ยนเป็ นหน่วยเสียงวรรณยุ กต์ ต่า กลุ่ มที่ 2
ประกอบด้วยคากริยาหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง ซึ่งมีปรากฏการณ์อนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูง ทาให้คาอนุภาค
แสดงคากริยาที่ตามหลังเปลี่ยนจากหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่าเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
คากริยาที่มหี น่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก มีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ 3 เสียงในประเภทประโยคที่แตกต่างกัน ได้แก่ หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ต่า หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง และหน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก ผลการศึกษานี้มีส่วนทาให้การศึกษา
ภาษากฺ๋องง่ายขึน้ เป็นประโยชน์ตอ่ การสืบทอดภาษาของคนเชื้อชาติกฺ๋องรุ่นหลังเพื่อชะลอการสูญของภาษากฺ๋องได้อีกทางหนึ่ง
คาสาคัญ: ภาษากฺ๋อง, วรรณยุกต์, การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์

Abstract
This research is the study of Gong tone alternation at Kok Chiang village, Dan Chang District, Suphan Buri
Province. The objectives were (1) to study Kok Chiang Gong tone alternation phenomena (2) to find rules of monosyllabic
verb Kok Chiang Gong tone alternation. This study was a qualitative research using interview to collect data from three
Gong main informants. The data elicitation was conducted based on 200 monosyllabic verbs used in different sentence
types. The results showed that Kok Chiang Gong tone alternation behaviors could be sorted into 3 categories. Firstly,
category I contains monosyllabic verbs that carry rising or rising falling tone, which is alternated to low tone. Secondly,
category II is the monosyllabic verbs carrying mid tone in which display floating high tone that cause a verb particle to
alternate from low tone to high falling tone. Lastly, category III consists of the monosyllabic verbs exhibiting three tones in
different sentence types including high falling tone, mid tone and low tone. The results of this study can simplify the
complicatedness of Gong language, which makes it easier for the recent generation to learn this language in order to
decelerate an endangerment of Kok Chiang Gong language.
Keywords: Gong, tone, tone alternation
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บทนา
ภาษากฺ๋องจัดอยู่ในตระกูลทิเบต-พม่า ในสาขาพม่า-โลโล ภาษานี้เดิมใช้พูดกันในกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาค
ตะวันตกของประเทศไทยในอาเภอแควใหญ่และแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานเนื่องจากปัญหา
อุทกภัย ที่มีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อน ทาให้คนกฺ๋องกระจายกันไปตามที่ต่าง ๆ (Bradley, 2015) กลุ่มชาติพันธุ์น้ี
เรียกตัวเองว่า “ละว้า” และ “กฺ๋อง” หรือ Gong อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาก่อนหน้านี้มีการระบุถึงคนกลุ่มนี้โดยใช้คา
ว่า “อุก๋อง” หรือ Ugong ปัจจุบันนี้ ภาษากฺ๋องเป็นภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต มีการใช้ภาษาอยู่ในพื้นที่ของสองจังหวัด
ได้แก่ อุ ทัย ธานีและสุ พ รรณบุ รี ซึ่งมีค นที่ สามารถพูด ได้ห ลงเหลืออยู่ในจ านวนน้อยมาก จากการศึกษาของมยุ รี
ถาวรพั ฒ น์ (2549) ในพื้น ที่ บ้านกกเชีย ง ต าบลห้ วยขมิ้น อาเภอด่ านช้าง จังหวัดสุ พ รรณบุ รี ซึ่งมีก ารด าเนิน การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาประจาชาติพันธุ์ของตนเองอยู่นั้น มีจานวนคนที่ยังสามารถพูดภาษากฺ๋องได้เพียง 50 คน จาก
500 คนเท่ า นั้ น ในการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ภาวะวิ ก ฤตของภาษากฺ๋ อ งตามระดั บ ของ The Expanded Graded
Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) ภาษานี้ อ ยู่ ใ นระดั บ 8b ‘Nearly Extinct’ หรื อ ใกล้ สู ญ Simmons และ
Finnig (2017) ได้ให้คาอธิบายของระดับนี้ไว้ว่ า ผู้ใช้ภาษานั้นอยู่ในรุ่นผู้สูงอายุ ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งมีโอกาสได้ใช้
ภาษาน้อย
กฺ๋องเป็นภาษาที่มีระบบเสียงที่ซับซ้อนและค่อยๆ เสียลักษณะสาคัญ ไปเนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตใกล้จะสูญ ภาษานี้ได้รับอิทธิพลจากภาษาลาวครั่ งและภาษาไทยกลางที่มีส่วน
ทาให้ภาษากฺ๋องเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการยืมคาจากทั้งสองภาษามาเป็นจานวนมาก Bradley (1988) เสนอว่า
ภาษากฺ๋องนั้นมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงแบบลู่เข้ากับภาษาไทยถิ่นกลาง ทาให้เสียหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยไป ซึ่ง
สังเกตได้จากการใช้ภาษา เช่น การใช้คาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และการออกเสียงที่มีส่วนแตกต่างกันระหว่างรุ่น
ผู้สูงอายุและรุ่นวัยกลางคน
ระบบเสียงวรรณยุกต์เป็นสิ่งสาคัญในการจาแนกความหมายของคาในภาษากฺ๋อง การใช้ภาษาของคนกฺ๋อง
แสดงให้เห็นถึงความไม่สม่าเสมอของการใช้ระดั บเสียงประจาคาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงวรรณยุกต์เมื่อ
ปรากฏในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์อย่างไม่เป็นระบบนี้ทาให้เกิดความสับสนในการ
เรียนรู้ภาษากฺ๋อง และยากต่อการหาแบบแผนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในส่วนที่มีความซับซ้อนมากที่สุด คือ
คากริยาพยางค์เดียว เพราะเสียงวรรณยุกต์จะเกิดการสลับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับหน้าที่ สภาพแวดล้อมของตาแหน่ง
ของคากริยาในโครงสร้างวลี นอกจากนัน้ คากริยายังมีคาอนุภาค หรือ Verb Particle ที่มีหน้าที่เฉพาะบ่งบอกประเภท
ของข้อความ ปรากฏคู่กับคากริยาเสมอ ๆ คาอนุภาคนี้มอี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์มาก เป็นสาเหตุที่ทาให้
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์อย่างผิวเผิน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปรากฎการณ์การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคากริยาในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง
2. เพื่อค้นหากฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคากริยาพยางค์เดียวในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง

Proceedings
2361

ทบทวนวรรณกรรม
ระบบเสียงภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง
การศึกษาและปรับปรุงระบบเสียงภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง ล่ าสุดเป็นตามร่างรายงานของสานักงานราช
บัณฑิตยสภา (2560) หน่วยเสียงของภาษามีทั้งหมด 23 หน่วยเสียงด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย /p, pʰ, b, t, tʰ, d, c, cʰ, k,
kʰ, ɡ, ʔ, f, s, x, h, l, m, n, ɲ, ŋ, w, j/ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเป็นพยัญชนะต้นได้ โดยมีพยัญชนะควบกล้า 2 หน่วยเสียง
ได้แก่ /l/ และ /w/ ในส่วนของพยัญ ชนะท้าย ผู้ศึกษาภาษากฺ๋องทุกคนเห็นพ้องกันว่า ดั้งเดิมนั้นมีเพียง 3 หน่วยเสียง
เท่านั้น ได้แก่ /k, ŋ, ʔ/ หน่วยเสียงที่นอกเหนือไปจากนี้เป็นหน่วยเสียงที่เกิดขึ้นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาลาวครั่ง
และภาษาไทยถิ่นกลาง ซึ่งมี 4 หน่วยเสียง คือ /m, n, w, j/ หน่วยเสียงสระเดี่ยวของภาษานี้มี 13 หน่วยเสียง ได้แก่ /i, e,
ɛ, ø, œ, ɨ, ə, a, ʉ, u, ʊ, o, ɔ/ และมีเสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง ได้แก่ /ia, ɨa, ua/ โดยความสั้นหรือยาวไม่ไ ด้เป็นสิ่ง
สาคัญในการจาแนกความหมาย
ภาษากฺ๋องมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง ดังนี้
(1) หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เสียงต่า / -̀ / [21]
(2) หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 เสียงกลาง / - / [33]
(3) หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 เสียงขึน้ -ตก / -̌ / [241]
หน่วยเสียงย่อยของวรรณยุกต์ 3 คือ เสียงขึน้ [24] จะเกิดในพยางค์ที่มหี น่วยเสียงพยัญชนะท้าย /k/
หรือ /ʔ/ ซึ่งเป็นพยัญชนะกัก
(4) หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 / -̂ /เสียงสูง-ตก [42]
การกลมกลืนเสียง (Assimilation)
ภาษาที่มีวรรณยุกต์มักจะมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับระดับเสียงที่เกิดขึ้นเพราะพยางค์ที่ มีวรรณยุกต์มาอยู่ชิด
ติด กั น พฤติก รรมการเปลี่ ยนแปลงเสีย งวรรณยุ ก ต์ที่เกิ ด ขึ้น บ่ อ ยมากที่ สุ ด คื อ การกลมกลืน เสี ย ง (Assimilation)
Hyman (1975) กล่าวว่า สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวนัน้ ส่วนใหญ่แล้ว คือ เงื่อนไขทางเสียงและเงื่อนไขทาง
ไวยากรณ์ ในกรณีเงื่อนไขทางเสียงนั้น นอกจากจะส่งผลในการลดหรือยกระดับเสียงของวรรณยุกต์ที่ติดกันแล้ว ยัง
ส่งผลในการลดความซับซ้อน (Simplification) ของวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ เป็นต้น
Universal of Human Language (1978) การกลมกลืนเสียงนัน้ มี 2 ประเภท ซึ่งอิงตามทิศทางของการเกิดการ
กลมกลืนเสียง ได้แก่ การกลมกลืนตามเสียงที่ตามมา (Anticipatory Assimilation) และการกลมกลืนตามเสียงที่มา
ก่อน (Perseverative Assimilation) Hyman (1975) ได้ยกตัวอย่างกฎการกลมกลืนเสียงทั้งสองประเภทจากภาษา Mbui
ได้แก่ พยางค์เสียงต่าเปลี่ยนเป็นเสียงกลาง เมื่อมีพยางค์เสียงสูงตามหลัง คือการกลมกลืนตามเสียงที่ตามมา และ
พยางค์เสียงสูงเปลี่ยนเป็นเสียงกลาง เมื่อมีพยางค์เสียงต่านาหน้า คือการกลมกลืนตามเสียงที่มาก่อน การวิเคราะห์
หาต้นกาเนิดที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งสาคัญในการศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้ กล่าวคือ พยางค์ที่
เป็นต้นกาเนิดนั้นจะมีระดับเสียงที่เสถียร แตกต่างกับพยางค์อ่ืน ๆ ที่เสี ยคุณสมบัติส่วนหนึ่งของเสียงหรือทั้งหมดของ
ตนเองไป แล้วรับเอาคุณสมบัตขิ องพยางค์ต้นกาเนิดมาแทนที่
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้สามารถเป็นต้นแบบของการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของ
คากริยาพยางค์เดียวในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนาไปสู่การศึกษาด้วยมุมมองและแนวทางที่แตกต่าง
ออกไป งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
นิทัศกร ชีวเรืองโรจน์ (2543) ได้ศึกษาวรรณยุกต์สนธิในภาษาพม่า ถิ่นย่างกุ้ง งานวิจัยนี้มุ้งเน้นศึกษาการ
กลมกลืนเสียงและวรรณยุกต์สนธิโดยมีเงื่อนไขจากตาแหน่ง การกลมกลืนเสียงในภาษานี้มีทั้งสองทิศทาง คือ การ
กลมกลืนตามเสียงที่ตามมา (Regressive Assimilation) เกิดขึ้นเมื่อพยางค์ที่มีวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับนาหน้าคาหน้า
พยางค์ซึ่งมี neutral tone พยางค์นั้นจะเกิดการเปลี่ยนระดับเสียงให้สูงขึ้น และการกลมกลืนเสียงตามเสียงที่มาก่อน
(Progressive Assimilation) จะเกิดการลดระดับเสียงของวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ โดยมีคาหน้าพยางค์เฉพาะซึ่งทาให้
พยางค์ที่ตามหลังลดระดับเสียงลง ในขณะที่ วรรณยุกต์สนธิโดยมีเงื่อนไขจากตาแหน่งนั้นเกิดขึ้นในตัวเลขซึ่งเกิดจาก
การประสมคา โดยคาที่เป็นตัวเลข เช่น สิบ ร้อย พัน ส่งผลให้คานาหน้าพยางค์เกิดการเปลี่ยนระดับเสียง
Okell (1988) ศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคากริยาภาษามารู ซึ่งเป็นภาษาในตระกูลพม่า -โลโล
เช่นเดียวกับกฺ๋อง ภาษานี้มีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์โดยมีเงื่อนไขทางหน่วยคา ซึ่งกระตุ้นให้พยางค์ที่นาหน้าเปลี่ยน
เสียงวรรณยุกต์ หน่วยคาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเสียงของวรรณยุกต์ประกอบด้วย คากริยาช่วย คาแสดงอนุพากย์
กริยา และคาแสดงอนุพากย์อิสระ ซึ่งได้รับการจากัดความว่า ‘raisers’ หมายถึง หน่วยคาที่ยกระดับเสียงวรรณยุกต์
หน่วยคาเหล่านี้จะยกระดับเสียงพยางค์ที่นาหน้าให้สูงขึ้น โดยพยางค์เสียงต่าจะเปลี่ยนเป็นเสียงกลาง พยางค์เสียง
กลางจะเปลี่ยนเป็นเสียงสูง อย่างไรก็ตาม พยางค์เสียงสูงนัน้ จะคงเสียงสูงไว้เช่นเดิม นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยัง
เกิดขึน้ แม้จะไม่มีหน่วยคาที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง Okell ได้อธิบายว่า หน่วยคา
raisers ยังทาหน้าที่ของมันแม้ไม่ได้ปรากฏตัว
ภู สิ ต รุ จ จนเวท (2529) กล่ า วถึ งวรรณยุ ก ต์ส นธิ ข องภาษากฺ๋ อ ง บ้ า นคอกควาย อ าเภอ บ้ า นไร่ จั งหวั ด
อุทัยธานี ไว้อย่างคร่าว ๆ ว่ามีสองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบที่ 1 คือ พยางค์เสียงสูงจะเปลี่ยนเป็นเสียงต่าเมื่ออยู่ติดกับ
พยางค์เสียงสูงเช่นเดียวกัน รูปแบบที่ 2 จะแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบย่อย โดยเกิดจากพยางค์ที่ตามหลังจะทาให้
ระดับเสียงของพยางค์หน้าเปลี่ยนไป รูปแบบย่อยที่ 1 พยางค์เสียงสู งจะเปลี่ยนไปเป็ นเสียงต่าเมื่อนาหน้าพยางค์
พยางค์เสียงสูงหรือเสียงกลาง และรูปแบบย่อยที่ 2 พยางค์เสียงสูง-ตกจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงต่าเมื่อนาหน้าพยางค์
เสียงสูง
Bradley (1992) ได้ทาการศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในคานามและคากริยาของภาษากฺ๋อง บ้านกก
เชียง การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในคานามนั้น คื อ ค าที่ เกิ ดจากการประสมสองพยางค์ห รือ มากกว่าสองพยางค์
พยางค์สุดท้าย ซึ่งเดิมมีเสียงวรรณยุกต์ต่า-ตก จะเปลี่ยนเป็นเสียงสูง-ตก ส่วนคากริยานั้นจะมีความซับซ้อนมากกว่า
โดยมีหน่วยคาที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นหน่วยคาแสดงไวยากรณ์ หน่วยคาเหล่านั้น เมื่อ
นาหน้าคากริยา จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับเสียงหนึ่งไปเป็นอีกระดับเสียงหนึ่ง ดังนี้ /55/ > [35], /33/ >
[35], /35/ > [55], /21/ > [13] และ /21/ > [35]
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ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) มีการลงพื้นที่ที่บ้านกกเชียง ตาบลห้วยขมิ้ น
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาหลักของภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง โดยมีผู้ให้
ข้อมูลหลักจานวน 5 คน และการสัมภาษณ์ แบบกลุ่มเป็นการตรวจสอบเรื่องคาศัพท์ การออกเสียง และรูปประโยค
เกณฑ์การคัดเลือกผู้บอกภาษามี 3 ประการ ได้แก่
1) ผู้บอกภาษาต้องมีเชื้อชาติกฺ๋อง ซึ่งมีโอกาสใช้ภาษาอยู่ในชีวิตประจาวัน
2) ผู้บอกภาษาอยูใ่ นกลุ่มวัยกลางคน (Middle-age Generation) ช่วงอายุ 40-60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีการใช้
ภาษาได้ดีและสะดวกต่อการให้ข้อมูล
3) ผู้บอกภาษาเป็นผู้มสี ุขภาพแข็งแรง สามารถให้ขอ้ มูลได้ตอ่ เนื่อง และมีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้วน
ในการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคากริยาพยางค์เดียวนัน้ ได้มีการเก็บข้อมูล ซึ่ง
ใช้การฟัง (Auditory Judgement) เป็นหลัก โดยการแปลประโยคต่อประโยค จากประโยคความเดียวในประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคาถามมุ่งเนื้อหา (Content Question) และประโยคคาถามตอบรับ ปฏิเสธ (Yes-No Question) โดยอิงจากคากริยาพยางค์เดียว จานวน 200 คา จากคลังศัพท์คากริยาทั้งหมด 300 คา
ซึ่งคัดกรองมาจาก Mahidol Southeast Asia wordlist ที่ดัดแปลงมาจาก Swadesh list คากริยาเหล่านี้สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 กลุ่ม โดยแบ่งตามพยัญชนะท้ายได้ 3 กลุ่ม จาก 3 หน่วยเสียง ได้แก่ /k, ʔ, ŋ/ และ 1 กลุ่มจากคาที่ไม่มี
พยัญชนะท้าย
ผู้ศึก ษาได้น าข้อ มู ลทั้ งหมดนี้ม าวิเคราะห์โดยการเปรีย บเที ย บรูปและระดั บเสีย งของค ากริยานั้น ๆ เมื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสภาพแวดล้อม ตาแหน่ง และโครงสร้างกริยาวลีที่แตกต่างกัน ค้นหาและจัดกลุ่มรูปแบบและทิศทางของ
การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในขอบเขตของกริยาวลี จากนั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยเงื่อนไข
ทางเสียง

ผลการศึกษา
คากริยาพยางค์เดียวของภาษากฺ๋องมักจะเกิดคู่กับคาอนุภาคแสดงคากริยา (Verb Particle) ซึ่งบ่งชี้ถึงกาล
ปัจจุบันด้วยเสมอ จากการศึกษาพบว่า รูปของคากริยาที่เกิดขึ้นหลังคาแสดงการปฏิเสธ /ma/ [maː33] ซึ่งไม่มคี าอนุภาค
ตามหลังนัน้ สามารถใช้เป็นแนวทางบ่งชีพ้ ฤติกรรมการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ที่จะเกิดขึ้นในโครงสร้างกริยาวลีตา่ ง ๆ
ได้ ลักษณะการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคากริยาพยางค์เดียวในภาษานี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม โดยแบ่ง
ตามหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ปรากฏกับรูปคากริยาหลังคาแสดงการปฏิเสธ ซึ่งมีสามหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ได้แก่ กลุ่ม
ที่ 1 คือ คากริยาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 เสียงขึ้น-ตก และเสียงขึ้น กลุ่มที่ 2 คือ คากริยาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2
เสียงกลาง และกลุ่มที่ 3 คือ คากริยาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียงสูง-ตก
1. การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์กลุ่มที่ 1
คากริยาในกลุ่มที่ 1 ปรากฏกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์สองหน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เสียงต่า
[21] และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 เสียงขึ้น-ตก [241] ซึ่งเกิดในพยางค์ไม่หยุด (Non-checked Syllable) หรือ เสียงขึ้น
[24] ซึ่งเกิดในพยางค์หยุด (Checked Syllable) เสียงวรรณยุกต์ที่ปรากฏกับรูปหลังคาแสดงการปฏิเสธ คือ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ 3 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า คากริยาเหล่านี้มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เมื่อมีคาอนุภาคแสดงคากริยา
/ʔɔ̀/ [ʔɔː21] ตามหลั งเท่ านั้น แต่ปรากฎหน่วยเสียงวรรณยุก ต์ 3 ในโครงสร้า งวลีอ่ื น ๆ ซึ่งไม่มีค าอนุภาคตามหลั ง
ดังนัน้ ผลการศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์จึงแสดงจากโครงสร้างกริยาวลีต่าง ๆ ดังนี้
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โครงสร้างกริยาวลีซึ่งประกอบด้วยคากริยาและคาอนุภาคแสดงคากริยา จะเกิดขึ้นในประโยคประเภทบอก
เล่ า ประโยคค าถามมุ่งเนื้อ หา และประโยคค าถามตอบรับ -ปฏิเสธ ค ากริยาหลั กในโครงสร้างนี้จ ะมีหน่วยเสี ย ง
วรรณยุกต์ 1 เช่นเดียวกับคาอนุภาค ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
“ปลูก” /kʰǎʔ/
[ŋaː33

ʔək̚24t͡ɕʰɨŋ21

ฉัน
ต้นไม้
“ฉันปลูกต้นไม้”

kʰaʔ 21 ʔɔː 21]

ปลูก

[ʔaː33kʰɛŋ42 kʰɨaŋ21 ʔək̚24t͡ɕʰɨŋ21

คาอนุภาค
kʰaʔ 21 ʔɔː 21

ต้นไม้

อะไร
“ปลูกต้นไม้ทาไม”

ทา

[ʔək̚24t͡ɕʰɨŋ21

kʰaʔ 21 ʔɔː 21

mɔː33]2

ต้นไม้
“ปลูกต้นไม้หรือ”

ปลูก

คาแสดงคาถาม

คาอนุภาค

ปลูก

weː241]1

คาอนุภาค

คาแสดงคาถาม

คากริยาพยางค์เดียวในภาษานี้จะมีคาอนุภาคแสดงคากริยาติดอยู่เสมอขณะที่ใช้ภาษา โดยผู้บอกภาษา
ปฏิเสธที่จะพูดคากริยาโดยไม่มคี าอนุภาค โดยให้เหตุผลว่า จะทาให้ไม่ส่อื ความหมายหรือทาให้เกิดการเข้าใจผิด จาก
ตัวอย่างด้านบนนี้แ สดงให้เห็ นว่า “ปลู ก” หรือ /kʰǎʔ/ ที่ มีห น่วยเสีย งวรรณยุกต์ 3 เมื่อมีคาอนุ ภาคแสดงคากริย า
ตามหลัง จะปรากฏในหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เสมอ
อย่ างไรก็ ต าม จากผลการศึก ษาพบว่า พยางค์ ห ยุด และพยางค์ ไม่ห ยุ ด โดยเฉพาะค าที่ ไม่มีห น่วยเสี ย ง
พยัญชนะท้ายของคากริยากลุ่มนี้แสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากพยางค์ไม่หยุดแสดงการกลมกลืน
กันอย่างสมบูรณ์ ระหว่างคากริยาและคาอนุภาคแสดงคากริยา ซึ่งยังคงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 ไว้ ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
“ซื้อ” /wǐ/

“ดึง”/tʰǐ/

[wiː21

ʔaː21]3

[tʰiː21

ʔaː21]

ซื้อ

คาอนุภาค

ดึง

คาอนุภาค

1

[weː241] คือ คาแสดงคาถามมุง่ เนือ้ หา

2

[mɔː33] คือ คาแสดงคาถามตอบรับ-ปฏิเสธ

3

[ʔaː21] เป็นเสี ยงของคาอนุภาคแสดงคากริยาที่มก
ั จะเกิดขึน้ เมื่อตามหลังเสียงสระสูงของคากริยาข้างหน้า
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[ŋaː241

jøŋ33

ฉัน
เสื้อ
“ฉันซื้อเสื้อ”

ŋaː241

wiaː21]

[mɔː33

ซื้อ+คาอนุภาค

เขา
ฉัน
“เขาดึงฉัน”

tʰiaː21]

ดึง+คาอนุภาค

คากริยาของกลุ่มนี้ในโครงสร้างกริยาวลีอ่ืน ๆ เช่น โครงสร้างกริยาวลีในประโยคปฏิเสธ กริยาเรียง และ
กริยาวลีที่ประกอบด้วยคากริยาหลักและคาวิเศษณ์นั้น จะปรากฏด้วยหน่วยเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน คือ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ 3 ถึงแม้จะมีองค์ประกอบโครงสร้างที่แตกต่างกันก็ตาม
[ŋaː241

ʔək̚24t͡ɕʰɨŋ21

maː33

taː33

kʰaʔ 24]

ฉัน
ต้นไม้
คาแสดงการปฏิเสธ
กริยาช่วย1
ปลูก
“ฉันไม่ได้ปลูกต้นไม้”
ประโยคปฏิเสธด้านบนนี้มีโครงสร้างกริยาวลี ซึ่งประกอบด้วย คาแสดงการปฏิเสธ [ma:33] กริยาช่วย [ta:33]
และกริยาหลัก [kʰaʔ24]
[ŋaː241

ʔək̚24t͡ɕʰɨŋ21

kʰaʔ 24 jiː33]

ฉัน
ต้นไม้
ปลูก ไป
“ฉันไปปลูกต้นไม้”
ประโยคนี้มีโครงสร้างกริยาเรียง ประกอบด้วยคากริยาสองคาเรียงกัน ได้แก่ [kʰaʔ24] และ [jiː33] บ่งบอกถึง
สถานการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน
[ŋaː241

ʔək̚24t͡ɕʰɨŋ21

kʰaʔ 24 kʰeː33]

ฉัน
ต้นไม้
ปลูก แล้ว
“ฉันปลูกต้นไม้แล้ว”
ตัวอย่างด้านบนมีโครงสร้างวลีที่ประกอบด้วยกริยาหลัก [kʰaʔ24] และคาวิเศษณ์ [kʰeː33] “แล้ว” ซึ่งเป็นการณ์
ลักษณะบอกเวลา บ่งชีถ้ ึงสถานการณ์ในอดีต
โครงสร้างวลีทั้งหมดนี้เกิดขึน้ ได้ในประโยคประเภทบอกเล่าและคาถามทั้งสองชนิดเช่นเดียวกันกับโครงสร้าง
ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีคาอนุภาคแสดงคากริยาตามหลัง จะเห็นได้ว่าคากริยาคาเดียวกัน คือ [kʰaʔ24] “ปลูก” นั้น เมื่อไม่ได้
อยู่ชดิ ติดกันกับคาอนุภาค [ʔɔː21] แล้ว ก็จะไม่มหี น่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 หากแต่มหี น่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 ดังตัวอย่าง
ข้างต้น ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่า คาอนุภาคแสดงคากริยา [ʔɔː21] นั้น เป็นจุดกาเนิดที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เสียงวรรณยุกต์ของคากริยาพยางค์เดียวของกลุ่มนี้ โดยส่งผลให้คากริยาที่นาหน้านั้นลดระดับลงจากหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ 3 คือ เสียงขึน้ -ตก [241] หรือเสียงขึน้ [24] เป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 คือเสียงต่า [21] เช่นเดียวกัน

1

[taː33] คือ คากริยาช่วยที่บ่งบอกถึงอดีต
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2. การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์กลุ่มที่ 2
คากริยาพยางค์เดียวในกลุ่มนี้ คือ คากริยาที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 หรือ เสียงกลาง [33] ซึ่งเกิดกั บ
พยางค์ไม่หยุด ได้แก่ คาที่มหี น่วยเสียงพยัญชนะท้าย /ŋ/ และคาที่ไม่มีพยัญชนะท้ายเท่านั้น เสียงวรรณยุกต์ที่ปรากฏ
กับรูปหลังคาแสดงการปฏิเสธคือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2
การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของกลุ่มที่ 2 นี้มีความแตกต่างจากกลุ่มแรก กล่าวคือ การเปลี่ยนเสียงไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อคากริยา หากแต่ส่งผลให้คาอนุภาคแสดงคากริยา /ʔɔ̀/ เกิดการเปลี่ยนระดับเสี ยงแทน จากเดิมที่
ปรากฏกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 [ʔɔː21] เปลี่ยนเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 [ʔɔː42] คือเสียงสูง-ตก เมื่อตามหลัง
คากริยาพยางค์เดียวที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 โดยที่คากริยานั้น ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างวลีที่
ประกอบด้วยคากริยาหลัก และคาอนุภาค ซึ่งพบในประโยคบอกเล่า ประโยคคาถามมุ่งเนื้อหาและประโยคคาถาม
ตอบรับ-ปฏิเสธ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“จับ” /suŋ/
[ŋaː241

pʰuː33kʰaː42

ฉัน
ปู
“ฉันกาลังจับปู”
[nɔŋ33

ʔaː33kʰɛŋ42

เธอ
อะไร
คาถาม
“เธอจับปูทาไม”
[pʰuː33kʰaː42 suŋ33

ŋɔː42

ปู
“จับปูหรือ”

จับ

kaː33baŋ42

suŋ33

ŋɔː42]1

กาลัง

จับ

คาอนุภาค

kʰɨaŋ21 pʰuː33kʰaː42

suŋ33

ŋɔː42

weː241]

ทา

จับ

คาอนุภาค

คาแสดง

ปู

mɔː33]

คาอนุภาค

คาแสดงคาถาม

ปรากฏการณ์ด้านเสียงวรรณยุกต์น้สี อดคล้องกับอนุภาคลอย (Floating Segment) ในทฤษฎีสัทวิทยาอัตภาค
(Autosegmental Phonology) ตามแนวคิดของ Goldsmith (1990) อนุภาคลอยหมายถึง หน่วยแยกส่วน (Segment) ที่ไม่
มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับหน่วยเสียงสระ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเป็นอัตภาคของเสียงวรรณยุกต์ กล่าวคือ เสียง
วรรณยุกต์มปี ฏิสัมพันธ์ดว้ ยกันในชั้นส่วนอิสระ (Tier) ของเสียงวรรณยุกต์เอง
ภาษากฺ๋ อ งมี อ นุ ภ าคลอยของวรรณยุ ก ต์ เสี ย งสู ง (Floating High Tone) โดยอนุ ภ าคลอยนี้ ศึก ษาด้ ว ยการ
วิเคราะห์ตามรูปแบบเสียงวรรณยุกต์ (Tone Pattern) จะแสดงผลลัพธ์จากปรากฏการณ์น้ีแตกต่างกันออกไป โดย
รูปแบบเสียงวรรณยุกต์ที่มีความซับซ้อนที่สุดคือรูปแบบเสียงวรรณยุกต์ที่เริ่มต้นด้วยเสียงกลาง เช่น MM เสียงกลางเสียงกลาง ML เสียงกลาง-เสียงต่า และ MH เสียงกลาง-เสียงสูง เป็นต้น
ในส่วนของลักษณะการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในคากริยาพยางค์เดียวกลุ่มที่ 2 ของภาษากฺ๋องนี้ อนุภาคลอย
ของวรรณยุกต์เสียงสูงเกิดขึน้ กับรูปแบบเสียงวรรณยุกต์ ML หรือ เสียงกลางและเสียงต่า เมื่อรูปแบบเสียงวรรณยุกต์

1

[ŋɔː42] เป็นเสี ยงของคาอนุภาคแสดงคากริยาซึง่ มีผลมาการกลมกลืนเสียงระหว่างหน่วยเสียงพยัญขนะท้าย /ŋ/ ของคากริยา

ข้างหน้า และคาอนุภาคแสดงคากริยา
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นี้มีอนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูงนาหน้า คานั้น ๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงวรรณยุกต์ โดยการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ จะแตกต่างกันออกไปโดยขึน้ อยูก่ ับโครงสร้างภายในของคา เช่น คาพยางค์เดียว เป็นต้น
ในกรณีของภาษากฺ๋อง ปรากฏการณ์น้ีเกิดขึ้นระหว่างพยางค์ 2 พยางค์ คือ พยางค์เสียงกลางหรือพยางค์
หน่วยเสียงวรรณยุ กต์ 2 และพยางค์เสียงต่ าหรือ พยางค์หน่วยเสียงวรรณยุ กต์ 1 เมื่อ พยางค์ ของสองหน่วยเสีย ง
วรรณยุกต์น้ีมาอยู่ชิดกันตามลาดับ อนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูงจะย้ายเข้ามาแทรกอยู่ระหว่างกลางพยางค์
เหล่านั้น ได้แก่ คากริยาเสียงกลางและคาอนุภาคแสดงคากริยาเสียงต่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ที่เรียกว่า Floating H
Metathesis โดยอนุ ภ าคลอยนั้น ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อ เสี ย งวรรณยุ ก ต์ ในพยางค์ ที่ส อง ทาให้ ค าอนุ ภ าคแสดง
คากริยาเปลี่ยนจากระดับเสียงต่าเป็นเสียงสูง-ตก หรือหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 [42] แสดงให้เห็นตามตัวอย่างแผนภูมิ
ต่อไปนี้
ŋɔ

suŋ

H

M

L

ในส่ ว นของโครงสร้ า งกริ ย าวลี อ่ื น ๆ นั้ น ค ากริ ย าพยางค์ เดี ย วในกลุ่ ม นี้ ค งระดั บ เสี ย งเดิ ม ไว้ ใ นทุ ก
สภาพแวดล้อม และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ใด ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
[ŋaː241

pʰuː33kʰaː42

maː33

taː33

suŋ33]

ฉัน
ปู
คาแสดงการปฏิเสธ
กริยาช่วย
จับ
“ฉันไม่ได้จับปู”
ประโยคปฏิเสธด้านบนนี้มีโครงสร้างกริยาวลี ซึ่งประกอบด้วย คาแสดงการปฏิเสธ [ma:33] กริยาช่วย
[ta:33] และกริยาหลัก [suŋ33]
[ŋaː241

pʰuː33kʰaː42

suŋ33

deː33]

ฉัน
ปู
จับ
ไว้
“ฉันจับปูไว้”
โครงสร้างกริ ยาเรี ยงนี้ ประกอบด้ วยค ากริย าสองค าเรีย งกั น ได้ แ ก่ [suŋ33] และ [deː33] “ไว้” บ่ งบอกถึ ง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และยังไม่เสร็จสิ้น
[ŋaː241

pʰuː33kʰaː42

suŋ33

kʰeː33]

ฉัน
ปู
จับ
แล้ว
“ฉันจับปูแล้ว”
ตัวอย่างข้างต้นนีม้ โี ครงสร้างวลีที่ประกอบด้วยกริยาหลัก [suŋ33] และคาวิเศษณ์ [kʰeː33] “แล้ว” ซึ่งเป็นการณ์
ลักษณะบอกเวลา บ่งชีถ้ ึงสถานการณ์ในอดีต
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในกลุ่มนี้ยังมีปรากฏการณ์การกลมกลืนเสียงที่เกิดขึน้ ต่อเนื่องจาก
อนุภาคลอยที่มักเกิดขึน้ ในประโยคคาถามทั้ง 2 ชนิด
“วิ่ง” /sɔŋ/
[sɔŋ33

ŋɔː42]
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วิ่ง

คาอนุภาค

[nɔŋ21

ʔaː33kʰɛŋ42

เธอ
อะไร
“เธอวิ่งทาไม”

kʰɨaŋ21 sɔŋ342

weː241]

ทา

คาแสดงคาถาม

วิ่ง+คาอนุภาค

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกลมกลืนเสียงของคากริยาที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 และคาอนุภาค
แสดงคากริยาที่มีเสียงวรรณยุกต์ 4 ในบางครั้ง ผู้บอกภาษาออกเสียงสองคานี้ติดต่อกันจนฟั งเหมือนเป็นคาคาเดียว
คาอนุภาคนั้นกลมกลืนเข้าไปกับคากริยาจนแทบไม่ได้ยนิ หน่วยเสียงสระ /ɔ/ เหลือไว้แค่เสียงวรรณยุกต์ที่กลมกลืนกับ
เสียงวรรณยุกต์ของคากริยาไปแล้ว ซึ่งฟังคล้ายหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3
ปรากฏการณ์ข้างต้นนี้ คือ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดในคากริย าพยางค์เดียวกลุ่มที่ 2 ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีอนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูงในสัทวิทยาอัตภาคเป็นหลัก
3. การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์กลุ่มที่ 3
คากริยาพยางค์เดียวในกลุ่มนี้มรี ูปคาปรากฏหลังคาแสดงการปฏิเสธที่เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง
สูง-ตก [42] ซึ่งมีเพียงพยางค์ไม่ห ยุดเท่ านั้น และมีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับค ากริยาสองกลุ่ม แรก ทั้งนี้ ยังมี
รูปแบบการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ที่ซับซ้อนมากกว่ากลุ่มอื่นอีกด้วย เนื่องจากในโครงสร้างกริยาวลีที่แตกต่างกันนั้น
มีการปรากฏร่วมกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามหน่วยเสียงด้วยกัน ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เสียงต่า [21] หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ 2 เสียงกลาง [33] และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียงสูง-ตก [42]
คากริยาในกลุ่มที่ 3 นี้จะปรากฏหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เมื่อนาหน้าคาอนุภาคแสดงคากริยาซึ่งมีหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ 1 ในประโยคประเภทบอกเล่า คาถามมุ่งเนื้อหาและคาถามตอบรับ -ปฏิเสธ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเดียวกันที่
เกิดขึ้นกับคากริยาในกลุ่มที่ 1 เมื่ออยูใ่ นโครงสร้างกริยาวลีลักษณะนี้
“คน (กริยา)” /ɡø̂ŋ/
[ŋaː241

kʰuː33ʔɔʔ24

ฉัน
แกง
“ฉันกาลังคนหม้อแกง”

pʰuː33

kaː33baŋ42

ɡøŋ21

ŋɔː21]

หม้อ

กาลัง

คน

คาอนุภาค

[ʔaː33kʰɛŋ42 kʰɨaŋ21 kʰuː33ʔɔʔ24

pʰuː33

ɡøŋ21

ŋɔː21

คน

อะไร
ทา
คาถาม
“คนหม้อแกงทาไม”

แกง

หม้อ

[kʰuː33ʔɔʔ24 pʰuː33

ɡøŋ21

ŋɔː21

mɔː33]

แกง
“คนหม้อแกงหรือ”

หม้อ

คน

คาอนุภาค

weː241]

คาอนุภาค

คาแสดง

คาแสดงคาถาม

หากคากริยาคาเดียวกันนี้ปรากฏในประโยคปฏิเสธ จะปรากฏกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 ตามหลังคา
แสดงการปฏิเสธ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
[ŋaː241

kʰuː33ʔɔʔ24

pʰuː33

maː33

taː33

ɡøŋ42]
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ฉัน
แกง
“ฉันไม่ได้คนหม้อแกง”

หม้อ

คาแสดงการปฏิเสธ

กริยาช่วย

คน

หน่วยเสียงวรรณยุกต์สุดท้ายที่คากริยาในกลุ่มนี้ปรากฏร่วมด้วย คือ หน่ วยเสียงวรรณยุกต์ 2 เช่นเดียวกับ
คากริย าในกลุ่ ม ที่ 2 ซึ่ งปรากฏในโครงสร้างกริย าวลี ที่ห ลากหลายที่ สุ ด ตั วอย่างเช่น โครงสร้า งกริย าเรียง และ
โครงสร้างที่ประกอบด้วยคากริยาหลักและคาวิเศษณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
[mɔː33

kʰuː33ʔɔʔ24

เขา
แกง
“เขาไปคนหม้อแกง”
[ŋaː241

kʰuː33ʔɔʔ24

ฉัน
แกง
“ฉันคนหม้อแกงแล้ว”

pʰuː33

ɡøŋ33 jiː33]

หม้อ

คน

pʰuː33

ɡøŋ33 kʰeː33]

หม้อ

คน

ไป

แล้ว

จากผลการศึกษา การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในกลุ่มนี้สามารถระบุรูปแบบและบริบทของการเปลี่ยนเสียง
วรรณยุกต์ในโครงสร้างกริยาวลีที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อ เปรียบเทียบการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของสอง
กลุ่มแรกแล้ว รูปที่ปรากฏหลังคาแสดงการปฏิเสธควรจะปรากฏในโครงสร้างกริยาอื่น ๆ ด้วย ในกรณีของกลุ่มนี้
เสียงสูง-ตกของคากริยาที่ปรากฏในประโยคปฏิเสธ ไม่ปรากฏกับโครงสร้างอื่น นอกจากนี้ คากริยาของกลุ่มที่ 3 ยังมี
พฤติกรรมที่ทับซ้อนทั้งกลุม่ ที่ 1 ที่มีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ไปเป็นระดับเสียงเดียวกับคาอนุภาคแสดงคากริยา และ
กลุ่มที่ 2 ที่มีอนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูงหน้าคาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 หากพิจารณาจากเงื่อนไขทางเสียง
แล้ว มีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึน้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อหรือกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ดังนั้น
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกต์ในกริยากลุ่มที่ 3 นี้ จึงยังไม่สามารถระบุได้

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคากริยาพยางค์เดียวในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้
1. ภาษากฺ๋ อ งมี ก ารเปลี่ ย นเสี ย งวรรณยุ ก ต์ จากการกลมกลื น เสี ย งตามเสี ย งที่ ต ามมา (Anticipatory
Assimilation หรื อ Regressive Assimilation) และปรากฏการณ์ อ นุ ภ าคลอยของวรรณยุ ก ต์ เสี ย งสู ง (Floating High
Tone) โดยคาอนุภาคแสดงคากริยา /ʔɔ̀/ มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในคากริยาพยางค์เดียว
ในภาษานีเ้ ป็นอย่างมาก
2. การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของภาษากฺ๋องสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม โดยอิงจากรูปและระดับเสียงที่
ปรากฏในโครงสร้างวลีในประโยคปฏิเสธ ซึ่งปรากฏได้โดยไม่มคี าอนุภาคแสดงคากริยาตามหลัง และสามารถชี้ให้เห็น
ถึงทิศทางและพฤติกรรมการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในโครงสร้างกริยาวลีต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยา
2.1 คากริยาพยางค์เดียวกลุ่มที่ 1 ได้แก่ คากริยาที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 จะปรากฏด้วยหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ 1 เมื่อมีคาอนุภาคแสดงคากริยาตามหลัง
2.2 คากริยาพยางค์เดียวกลุ่มที่ 2 ได้แก่ คากริยาที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 จะไม่เกิดการเปลี่ยนเสียง
ของวรรณยุ ก ต์ แต่ค าอนุภ าคแสดงค ากริย าจะเปลี่ ย นจากหน่วยเสีย งวรรณยุก ต์ 1 เป็ น หน่ว ยเสี ยงวรรณยุ ก ต์ 4
เนื่องจากปรากฏการณ์อนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูง หรือ Floating H Metathesis
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2.3 คากริยาพยางค์เดียวกลุ่มที่ 3 ได้แก่ คากริยาที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 ซึ่งคงหน่วยเสียงวรรณยุกต์
เดิมในประโยคปฏิเสธ มีการปรากฏร่วมกับเสียงวรรณยุกต์อีก 2 หน่วยเสียง ดังนี้ ปรากฏด้วยหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1
เมื่อมีคาอนุภาคแสดงคากริยาตามหลัง และปรากฏด้วยหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 ในโครงสร้างกริยาวลีที่เป็นกริยาเรียง
หรือกริยาที่มีคาขยาย
ตารางแสดงรูปแบบการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์
หน่วยเสียงวรรณยุกต์

2.1

2.2

2.3

เสียงขึ้น-ตก
[241]
เสียงขึน้
[24]
คากริยา
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2
เสียงกลาง [33]
คาอนุภาคแสดงคากริยา
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 [21]

คากริยา
หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ 3

คากริยา
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4
เสียงสูง-ตก [42]

หน่วยเสียงวรรณยุกต์
หลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1
คงเดิม
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1
คงเดิม
คงเดิม
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2
คงเดิม

บริบทที่เกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์
นาหน้าคาอนุภาค /ʔɔ̀/
ไม่มคี าอนุภาค /ʔɔ̀/ ตามหลัง
นาหน้าคาอนุภาค /ʔɔ̀/
ไม่มคี าอนุภาค /ʔɔ̀/ ตามหลัง
เมื่อตามหลังคากริยา
ที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2
นาหน้าคาอนุภาคแสดงคากริยา /ʔɔ̀/
ในโครงสร้างกริยาวลีที่เป็นกริยาเรียง
หรือกริยาที่มีคาขยาย
ตามหลังคาแสดงการปฏิเสธ /ma/

ข้อเสนอแนะ
กลุ่มชาติพันธุ์กฺ๋องมีปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างมากและเสี่ยงต่อการสูญหาย ผลการศึกษานี้
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปอนุรักษ์ ฟื้นฟูภาษาให้คงอยู่ และสามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม
การวิจัยนี้ครอบคลุม เพียงขอบเขตของกริยาวลี ซึ่งเป็น ส่วนที่ ซับซ้ อนที่ สุดเท่ านั้น แต่ภาษากฺ๋ องก็ มีปรากฏการณ์
ทางด้ า นเสี ย งในส่ ว นอื่ น ๆ ที่ ส มควรได้ รับ การศึก ษาและวิเคราะห์ อ ย่า งถี่ ถ้ ว น การขยายขอบเขตการศึ ก ษาให้
ครอบคลุมมากกว่าเดิมก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในขอบเขตของคาศัพท์ประเภทอื่น
นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงสังคมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปนภาษา (Code-mixing) และการสลับภาษา
(Code-switching) กับภาษาที่อยูร่ อบข้าง เช่น ลาวครั่งและไทยกลาง
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การแปรศัพท์ภาษายองจังหวัดลาพูนตามตัวแปรอายุ
Lexical variation of Yong language spoken in Lamphun province by age group
ปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์1*
Piyaporn Chaipun1*
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปศัพท์และรูปแบบการใช้ศัพท์ภาษายองในอาเภอป่าซางและ
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยอรรถจานวน 30 หน่วยอรรถในการสัมภาษณ์ผู้บอก
ภาษา 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุที่ 1 อายุตงั้ แต่ 55 – 65 ปีขนึ้ ไป ระดับอายุที่ 2 อายุตงั้ แต่ 35 – 45 ปี และระดับอายุ
ที่ 3 ตั้งแต่อายุ 18 – 25 ปี ผลการศึกษาพบว่า 1) การแปรด้านรูปศัพท์ภาษายอง มีการละพยางค์ การยืมศัพท์จาก
ภาษาไทยถิ่นอื่น และการสร้างศั พท์ใหม่ 2) การแปรด้านการใช้ศัพท์ มี 15 รูปแบบ พบใน 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1.
ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใช้เหมือนกัน 2. ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน และ 3. ศัพท์ที่ ผู้
บอกภาษาสามระดั บอายุ ใช้แ ตกต่า งกั น โดยผู้ บ อกภาษาระดั บอายุ ที่ 1 มี ก ารใช้ศั พ ท์ ภ าษายองมากที่ สุ ด ผู้ บอก
ภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นมากที่สุด และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์
ภาษาไทยถิ่นอื่นมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุในอาเภอป่าซางมีการธารงภาษายองไว้
มากกว่าอาเภอเวียงหนองล่อง
คาสาคัญ: การแปรศัพท์, ภาษายอง, คนสามระดับอายุ

Abstract
This article aimed to study lexical variation and patterns of lexical usage of Yong language among 3
generations in Pasang and Wiang Nong Long district, Lamphun province. The researcher collected the data by using
30 semantic units by interviewing the informants who were divided into 3 generations: generation 1 those who are
55-65 years old or more, generation 2 those who are 35-45 years old and generation 3 those who are 18-25 years
old. It was found that 1) the lexical variation of Yong language, there is the deletion of syllables, the loan words from
the other Thai dialects, and formation the new words. 2) the lexical usage variation, there are 15 patterns of lexical
usage among three generations and it can be classified into 3 classes; 1. three generations used the same lexical, 2.
two generations used the same lexical and 3. the three generations used different lexical. The first generation used
Yong lexical the most while the third generation used other lexical more than those 2 generation and the second
generation used Yong lexical along with the other lexical. Furthermore, the informants in Pasang district maintain Yong
language more than informants in Wiang Nong Long district.
Keywords: lexical variation, Yong language, three generation
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บทนา
จังหวัดลาพูนประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายอาศัยอยู่รวมกัน เช่น ไทยวน มอญ ไทลื้อ ไทยอง
ฯลฯ โดยมีชาวไทยองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุม่ ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีจานวนประชากรประมาณร้อยละ 70-80 ของประชากรทั้ง
จังหวัด คนไทยองหรือคนยอง เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทลื้อกลุ่มหนึ่งที่ตงั้ บ้านเรือนอยู่ที่เมืองยอง ปัจจุบันเป็น
อาเภอหนึ่งของจั งหวัด เชียงตุง (Keng Tung) ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือของรัฐฉาน (Shan State) ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)
ในปี พ.ศ. 2348 พระเจ้ากาวิละ กษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ ได้กวาดต้อนชาวไทลื้อเมืองยองเข้ามาอยู่ใน
จังหวัดลาพูน ซึ่งสาเหตุที่ต้องกวาดต้อนผู้คนมาจากเมืองยอง เนื่องจากเมืองยองเป็นเมืองชายขอบที่อยู่ระหว่างศูนย์
อานาจใหญ่ เช่น พม่า จีน เชียงรุ่ง เชียงตุง เชียงแสน เชียงใหม่ และหลวงพระบาง ประกอบกับในช่วงเวลานั้นพระเจ้า
กาวิละต้องการจะฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่และเมืองลาพูนขึ้นมาอีกครัง้ หลังจากที่บ้านเมืองได้รับความเสียหายจากการทา
สงครามกับพม่าจึงได้ดาเนินนโยบายทาสงครามรวบรวมและกวาดต้อนผู้คนจากเมืองยองเพื่อนามาตัง้ ถิ่นฐานในเมือง
ลาพูน ทาให้ผู้คนจากเมืองยองเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมืองลาพูน (แสวง มาละแซม, 2544: น. 32) เมื่อกลุ่มไทลื้อ
เมืองยองได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลาพูน – เชียงใหม่ รวมถึงกระจายตัวไปอยูใ่ นหัวเมืองต่าง ๆ ในล้านนา และ
ได้เรียกตนเองว่าคนยอง ไม่เรียกตนเองว่า คนลือ้ เพื่อต้องการแสดงถึงที่มาของบ้านเมืองเดิมของตน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยองเป็นกลุ่มชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีภาษาหลักที่ใช้ส่ือสารกันภายใน
กลุ่มชาติพันธุ์คือ ภาษายอง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาถิ่นล้านนา อีกทัง้ การใช้ภาษายองยั งเป็นเอกลักษณ์ของชาว
ไทยองมาตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบันจึงทาให้ยังคงดารงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ยองไว้ได้
งานวิจัยที่ศึกษาภาษายองที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ศึกษาเรื่องระบบเสียงเป็นส่วนมาก และยังมีงานวิจัยบางส่วนที่
ศึกษาเรื่องคาศัพท์ อาทิ งานวิจัยของจรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์ (2553) ศึกษาวิเคราะห์การใช้คาศัพท์ภาษายองของ
บุคคลสามระดับอายุในอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน งานวิจัยของศิริรัตน์ มูลตุ้ย (2553) ศึกษาวิเคราะห์การแปรของ
ภาษายองด้านคาศัพท์และการใช้คาศัพท์ของคนสามระดับอายุในตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
และงานวิจัยของธีรารัตน์ จับใจนาย (2555) ที่ศึกษาการปนภาษาคาเมืองในภาษายอง บ้านป่าบงหลวง ตาบลจันจว้า
ใต้ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาคาศัพท์ เป็นต้น
ในบทความนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการแปรศัพท์ในภาษายองที่อาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ลาพูน เนื่องจากอาเภอป่าซางเป็นอาเภอที่มีประชากรไทยองอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจังหวัดลาพูน ส่วน
อาเภอเวียงหนองล่องเป็นอาเภอที่มีประชากรไทยองอาศัยอยู่หนาแน่นน้อยที่สุด ดังนั้นทั้ง 2 อาเภอนี้จึงเป็นพื้นที่การ
วิจัยที่น่าสนใจในการศึกษาการแปรศัพท์ในภาษายอง เนื่องด้วยความหนาแน่นของประชากรไทยองมีความแตกต่างกัน
จึงทาให้ผู้วจิ ัยสนใจจะศึกษาเปรียบเทียบว่าในพืน้ ที่ใดมีการแปรศัพท์มากกว่ากัน
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วจิ ัยใช้ตัวแปรด้านอายุของผู้พูดภาษาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา ซึ่งตัวแปรด้านอายุเป็นตัว
แปรทางสังคมที่สาคัญตัวแปรหนึ่ง เนื่องจากการใช้ภาษาของผู้พูดต่างวัยกันสามารถเป็นใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ความ
เปลี่ ย นแปลงของภาษาได้ (Labov, 1972c อ้า งถึ ง ใน อมรา ประสิ ทธิ์ รัฐสิ น ธุ์ , 2550: น. 39) อีก ทั้ ง เป็ น การศึก ษา
เปรียบเทียบการแปรศัพท์ของผู้พูดภาษายองอาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูนจาก 3 กลุ่มอายุ
ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่งจะทาให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคาศัพท์ภาษายองใน
อนาคตได้ และผลการศึกษายังช่วยปลูกจิตสานึกให้ผู้พูดภาษายองรู้สึกภูมิใจในภาษาถิ่นของตน ซึ่งจะนาไปสู่ความ
พยายามในอนุรักษ์ภาษาให้คงอยูต่ อ่ ไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะการแปรรูปศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและอาเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและ
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
3. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน

วิธีวิทยาการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการดาเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกผู้บอกภาษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้รายละเอียดต่อไปนี้
1. การคัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้บอกภาษาที่พูดภาษายองในอาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่ อง จังหวัดล าพู น โดยแบ่งผู้ บอกภาษาออกเป็ น 3 ระดั บอายุ ได้แก่ ระดับอายุที่ 1 อายุ 55 - 65 ปี ขึ้นไป
จานวน 3 คน ระดับอายุที่ 2 อายุ 35 – 45 ปี จานวน 3 คน และระดับอายุที่ 3 อายุ 18 – 25 ปี จานวน 3 คน รวม
จานวนผู้บอกภาษาในการวิจัยครั้งนีท้ ั้งสิน้ 18 คน คุณสมบัตขิ องผู้บอกภาษาในการศึกษาครั้งนีค้ ือ ต้องเกิดและเติบโต
ในท้องถิ่ นนั้น ๆ และไม่เคยย้ายไปอยู่ต่ างถิ่นนานเกิน 1 ปี ต้องพู ดภาษายองเป็นภาษาแม่และต้องใช้ภ าษายองใน
ชีวิตประจาวัน ต้องมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีอวัยวะในการออกเสียงที่สมบูรณ์ สามารถออกเสียงได้
ชัดเจน อีกทั้งผู้บอกภาษาจะต้องเต็มใจให้ความร่วมมือในการศึกษาเป็นอย่างดี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ รายการคาศัพท์ (word list) สาหรับเก็บข้อมูลการแปรศัพท์ในภาษา
ยอง จังหวัดลาพูน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกคาศัพท์ที่ชาวยองในจังหวัดลาพูนยังคงใช้พูดกันอยู่ในชีวิตประจาวันรวมทั้งสิ้น
30 หน่วยอรรถ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคาศัพท์คอื ต้องเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะในภาษายองเท่านัน้ ซึ่งใช้ไม่เหมือนกับ
ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยถิ่นกลาง รายการคาศัพท์จานวน 30 หน่วยอรรถที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้มาจาก
การสังเกตการใช้ศัพท์ภาษายองในครอบครัวของผู้วิจัยและคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวยองโดยกาเนิดและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดลาพูน จานวน 25 หน่วยอรรถ และได้คัดเลือกจากภาคผนวกในงานวิจัยของจรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์ (2553)
จานวน 5 หน่วยอรรถ ได้แก่ จั๊กจี้ โคลน มุม ถังน้า และหั่น ซึ่งศัพท์ทั้งหมดนี้เป็นศัพท์ที่ยังคงใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน
อีก ทั้ งได้ มีก ารตรวจสอบความถู ก ต้อ งของค าศั พ ท์ จ ากพจนานุ ก รมภาษาไตยอง – ไทยและไทย - ไตยอง ฉบั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (2553) นอกจากนี้ยังได้สอบถามกับผู้บอกภาษาที่พูดภาษายองและภาษาไทยถิ่นเหนือ
เพื่อให้ได้รายการศัพท์ที่ภาษายองและภาษาไทยถิ่นเหนือใช้ตา่ งกัน

1. กรรไกร
5. คางคก
9. ถังน้า
13. ผักเลียบ

2. กะละมังซักผ้า
6. ค้างคาว
10. บวบงู
14. ฟูก/ที่นอน

คานาม
3. กิ้งกือ
7. โคลน
11. ผักกาดขนาดเล็ก
15. มะละกอ

4. ขั้ว (พริก)
8. ตะแกรงปิ้งปลา
12. ผักเชียงดา
16. มุม
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คากริยา
19. จั๊กจี้
23. รีบร้อน/รีบเร่ง
27. หั่น (เนื้อสัตว์)
คาวิเศษณ์

17. กลับ (ปลาย่าง)
21. มวน
25 วิดน้า

18. ขยัน
22. ยางแบน
26. หก (น้าหก)

29. ทู่

30. สาย (เช่น มาสาย)

20. ปลอบ
24. วิ่ง
28. เหนื่อย

รายการหน่วยอรรถที่จะใช้ในงานวิจัยนีม้ ดี ังนี้
3. การเก็บข้อมูล สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาด้วยตนเอง โดยใช้ภาษา
ยองในการสื่อสารกับผู้บอกภาษา ซึ่งในระหว่างการเก็บข้อมูลได้มีการใช้รูปภาพหรือสิ่งของจริงหรือการแสดงกริยา
ท่าทางประกอบการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เพื่อให้ได้คาที่ใช้เรียกหน่วยอรรถตรงตามต้องการ เมื่อผู้บอกภาษาบอกคาที่ใช้
แทนหน่วยอรรถนั้น ผู้วจิ ัยจะออกเสียงคานัน้ ตามผู้บอกภาษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในขั้นแรก แล้วจึงจดบันทึก
คานั้นด้วยสัทอักษรไทยและสัทอักษรสากล (IPA) รวมทั้งจดบันทึกคาอธิบายความเพิ่มเติมจากผู้บอกภาษาและได้มี
การใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึกเสียงผู้บอกภาษาเพื่อนาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภายหลัง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการศึกษา
การแปรศัพท์ในภาษายองของผู้ภาษาสามระดับอายุตามตัวแปรอายุในครั้งนีม้ ขี ั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ศัพท์ พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาศัพท์ ได้แก่ 1) เกณฑ์พิจารณาแยกเป็น
คนละศัพท์ และเกณฑ์พจิ ารณาศัพท์เดียวกัน และ 2) เกณฑ์การพิจารณารูปแปรของศัพท์เดียวกัน
ขั้นตอนที่ 2 นาผลการวิเคราะห์ศัพท์ในขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ลักษณะการแปรรูปศัพท์ในภาษายองของ
ผู้บอกภาษาทัง้ สามระดับอายุเช่น การเพิ่ม/ละพยางค์ การใช้คาภาษาถิ่นอื่น การสร้างคาใหม่ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาลักษณะของรูปแบบการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุว่ามีกี่รูปแบบ
เช่น ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษายองทั้งสามระดับอายุ, ผู้บอกภาษายองใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับภาษาไทยถิ่นอื่น เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 ศึก ษาเปรีย บเที ย บการแปรการใช้ศั พ ท์ ในภาษายองของผู้ บอกภาษาทั้ งสามระดั บอายุ ใน 2
อาเภอ โดยศึกษาดังนี้ 1) คาศัพท์ที่ผู้บอกภาษายองทั้งสามระดับอายุใช้ศัพท์เหมือนกัน 2) คาศัพท์ที่ผู้บอกภาษายอง
ทั้งสองระดับอายุใช้ศัพท์เหมือนกัน และ 3) คาศัพท์ที่ผู้บอกภาษายองทั้งสามระดับอายุใช้ศัพท์ต่างกัน
ขั้นตอนที่ 5 นาผลการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 มาหาค่าความถี่ร้อยละของการแปรศัพท์ในภาษายองของ
ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใน 2 อาเภอเพื่อจัดทาแผนภูมเิ ปรียบเทียบการแปรศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาแต่
ละระดับอายุ

ผลการศึกษา
1. ลักษณะการแปรรูปศัพท์ในภาษายอง
จากการศึกษาการแปรรูปศัพท์ภาษายองในอาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ผู้วิจัย
พบว่า ภาษายองของทั้ ง 2 อาเภอมีลั ก ษณะการแปรรูปศั พ ท์ 3 ลั กษณะ ได้ แก่ การละพยางค์ การยืม ศั พ ท์ จาก
ภาษาไทยถิ่นอื่น และการสร้างศัพท์ใหม่ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การละพยางค์ เป็นการแปรรูปศัพท์ภาษายองโดยการละพยางค์บางพยางค์ของภาษายองไป แต่ยัง
แสดงความหมายหลักคงเดิม ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
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หน่วยอรรถ
1. ‘ถังน้า’

ศัพท์ภาษายอง

ระดับอายุที่ 1

ระดับอายุที่ 2

ระดับอายุที่ 3

/nam6poː5/

/nam6poː5/

/nam6poː5/

/nam6poː5/

น้าโป่

น้าโป่

น้าโป่

น้าโป่
/poː5/

โป่
2. ‘มะละกอ’

บะ

/b̩koːj5siː1paw2/

/b̩koːj5siː1paw2/

/b̩koːj5siː1paw2/

/b̩koːj5siː1paw2/

บะโก่ยสีเปา

บะโก่ยสีเปา

บะโก่ยสีเปา

โก่ยสีเปา

/b̩koːj5paw2/

บะโก่ยเปา
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการแปรรูปศัพท์โดยวิธีการละพยางค์ของศัพท์ดังนี้ ตัวอย่างที่ 1 ศัพท์
น้าโป่ /nam6poː5/ แปรศัพท์เป็น โป่ /poː5/ ซึ่งเป็นการละพยางค์ น้า /nam6/ ในพยางค์แรกของผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3
ตัวอย่างที่ 2 ศัพท์ บะโก่ยสีเปา /b̩koːj5siː1paw2/ แปรรูปศัพท์เป็น บะโก่ยเปา /b̩koːj5paw2/ ซึ่งเป็นการละพยางค์ สี /siː1/ ใน
พยางค์ที่ 3 ของผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2
1.2 การยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่น เป็นการแปรรูปศัพท์โดยวิธีการยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นเหนือ
(คาเมือง) และภาษาไทยมาตรฐาน โดยการยืมศัพท์นี้มที ั้งการยืมรูปศัพท์มาทัง้ หมดและมีการเพิ่มพยางค์ในภาษายอง
ให้เข้ากับคายืมนัน้ ดังตัวอย่างเช่น
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
ระดับอายุที่ 3
/kop1ka1tuː3/
/kop1ka1tuː3/
/kop1ka1tuː3/
/kop1ka1tuː3/
3. ‘คางคก’
ก๊บกะตู่
ก๊บกะตู่
ก๊บกะตู่
ก๊บกะตู่
/xaːŋ1xok4/

คางคก
4. ‘บวบงู’

/b̩ʔɛːp3/

/b̩ʔɛːp3/

/b̩ʔɛːp/3

/b̩ʔɛːp3/

บะแอบ

บะแอบ

บะแอบ

บะแอบ

/b̩nɔːj2pa1/

/b̩nɔːj2/

/b̩nɔːj2/

บะนอยป๋า

บะนอย

บะนอย

/boːp3/

/b̩boːp3/

โบบ
บะโบบ
จากตัวอย่างเป็ นการแปรรูปศั พ ท์ โดยวิธีก ารยืม ศั พ ท์ จากภาษาไทยถิ่ นอื่น ในที่ น้ีคือ ภาษาไทยถิ่ นเหนือ
(คาเมือง) และภาษาไทยมาตรฐานเข้ามาใช้ในภาษายอง ซึ่งจะพบว่า ตัวอย่างที่ 3 ศัพท์ ก๊บกะตู่ /kop1ka1tuː3/ มีการแปร
รูปศั พ ท์ เป็ น คางคก /xaːŋ1xok4/ ซึ่ งเป็ น ศั พ ท์ ที่ยืม มาจากภาษาไทยมาตรฐานคื อ ‘คางคก’ /khaːŋ2khok4/ ใน ผู้ บ อก
ภาษาระดับอายุที่ 3 และตัวอย่างที่ 4 ศัพท์ บะแอบ /b̩ʔɛːp3/ มีการแปรรูปศัพท์เป็น บะนอย /b̩nɔːj2/
บะนอยป๋า
2
1
3
/b̩nɔːj pa / ซึ่งป็นศัพท์ที่ยม
ื มาจากภาษาไทยถิ่นเหนือ และ โบบ /boːp / ซึ่งเป็นศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาไทยมาตรฐานหรือ
อาจยืมจากภาษาไทยถิ่นเหนือคือ บวบ /buap3/ ในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3
นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปศัพ ท์ โดยวิธีการเพิ่มพยางค์ ในภาษายองให้ เข้ากับศัพ ท์ที่ยืมมาจากภาษาไทย
มาตรฐานอีกด้วย กล่าวคือ ศัพท์ บะแอบ /b̩ʔɛːp3/ มีการแปรรูปศัพท์เป็น บะโบบ /b̩boːp3/ เกิดจากการเพิ่มพยางค์ บะ
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/b̩/ ซึ่งเป็นพยางค์ในภาษายองหน้าศัพท์ที่ยม
ื มาจากภาษาไทยมาตรฐานคือ โบบ /boːp3/ โดยการแปรรูปศัพท์ลักษณะนี้

พบในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3
การแปรรูปศัพท์โดยวิธีการยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่นเข้ามาใช้ในภาษายองนั้นเป็นการยืมมาทั้งรูปศัพท์
จากนั้น จึ ง ปรั บเสี ย งของศั พ ท์ ในภาษาไทยถิ่ น อื่น ให้ เข้ ากั บลั ก ษณะเสี ย งของภาษายอง เช่น เสี ย งสระอั ว /ua/ ใน
ภาษาไทยมาตรฐานจะกลายเป็นเสียงสระโอ /oː/ ในภาษายอง เป็นต้น
1.3 การสร้างศัพท์ใหม่ เป็นการแปรรูปศัพท์ที่เกิดจากการสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจเป็นคาในภาษา
ยองหรือภาษาถิ่นอื่นเพื่อต้องการสื่อสารด้วยศัพท์ที่เข้าใจง่ายและสะดวกในการสื่อสาร หรือการสร้างศัพท์ใหม่เกิด
จากการที่ผู้บอกภาษาไม่รู้จักหน่วยอรรถนั้น ๆ จึงได้สร้างศัพท์ใหม่ขึ้นมาโดยสังเกตจากลักษณะเด่นของหน่วยอรรถ
หรือกิริยาท่าทางที่กระทาหน่วยอรรถนั้น ยกตัวอย่างเช่น
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
ระดับอายุที่ 3
/kɔːn5/
/kɔːn5/
/kɔːn5/
/tak1ʔɔːk3/
5. ‘วิดน้า’
ก้อน
ก้อน
ก้อน
ตั๊กออก
/puk1/
/puk1/
/puk1/
/puk1/
6. ‘ทู’่
ปุ๊ก
ปุ๊ก
ปุ๊ก
ปุ๊ก
/b̩lɛːm1/

บะแหลม
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างการแปรรูปศัพท์โดยวิธีการสร้างศัพท์ใหม่ ซึ่งจะพบว่าศัพท์ใหม่ที่สร้างขึน้ มา
นั้น เกิ ด จากการน าลั ก ษณะเด่ น ของหน่ ว ยอรรถนั้น หรือ กิ ริย าท่ าทางที่ แ สดงออกในขณะทากิ จ กรรมนั้น ๆ เช่น
ในตัวอย่างที่ 5 ศัพท์ ก้อน /kɔːn5/ มีการแปรรูปศัพท์เป็น ตั๊กออก /tak1ʔɔːk3/ ‘ตักออก’ ซึ่งเป็นการสร้างศัพท์ขนึ้ มาใหม่
ที่เกิดจากกิริยาท่าทางของผู้ทากริยานั้น กล่าวคือ เป็นกริยาของการนาภาชนะมาตักน้าออกจากสถานที่ที่มีน้าขัง ซึ่ง
การแปรรูปศัพท์ลักษณะนี้พบในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 และในตัวอย่างที่ 6 ศัพท์ ปุ๊ก /puk1/ มีการแปรรูปศัพท์เป็น
บะแหลม /b̩lɛːm2/ ‘ไม่แหลม’ ในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ซึ่งก็เป็นการสร้างศัพท์ที่เกิดขึ้นมาจากการบอกถึงลักษณะ
เด่นของสิ่งของชนิดหนึ่งที่เคยมีลักษณะแหลม แต่เมื่อผ่านการการใช้งานจึงขาดความแหลมไป
จากการศึกษาลักษณะการแปรรูปศัพท์ภาษายองในอาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่องพบว่า มีลักษณะ
การแปรรู ป ศั พ ท์ 3 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ การละพยางค์ การยื ม ศั พ ท์ จ ากภาษาไทยถิ่ น อื่ น และการสร้ า งศั พ ท์ ใ หม่
โดยลั ก ษณะการแปรรู ป ศั พ ท์ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การยืม ศั พ ท์ จ ากภาษาไทยถิ่ น อื่น รองลงมาคื อ การละพยางค์
และการสร้างศัพท์ใหม่ ตามลาดับ
2. รูปแบบการแปรการใช้ศัพ ท์ในภาษายองของผู้ บอกภาษาสามระดับอายุในอาเภอป่ าซางและ
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
จากการศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและ
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน พบว่า การใช้ศัพท์ภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุทั้ง 2 อาเภอ พบ 15
รูปแบบ ใน 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทัง้ สามระดับอายุใช้เหมือนกัน พบ 3 รูปแบบ
2. ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน พบ 9 รูปแบบ
3. ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทัง้ สามระดับอายุใช้แตกต่างกัน พบ 3 รูปแบบ
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2.1 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทัง้ สามระดับอายุใช้เหมือนกัน หมายถึง การที่ผู้บอกภาษาทัง้ สามระดับอายุใช้
ศัพท์เดียวกันทั้งหมด ซึ่งพบ 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใช้ศัพท์ภาษายอง โดยในอาเภอป่าซางมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์
ภาษายองจานวน 12 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 40 และในอาเภอเวียงหนองล่องมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษายอง
จานวน 7 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 23.34 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3
แหล่งข้อมูล
3
3
3
3
/xɛːw /
/xɛːw /
/xɛːw /
/xɛːw /
อ.ป่าซางและ
‘ตะแกรงปิ้งปลา’
แข่ว
แข่ว
แข่ว
แข่ว
อ.เวียงหนองล่อง
/xak4/
/xak4/
/xak4/
/xak4/
อ.ป่าซางและ
‘ขยัน’
คัก
คัก
คัก
คัก
อ.เวียงหนองล่อง
รูปแบบที่ 2 ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น (ภาษาไทยถิ่น
เหนือและภาษาไทยมาตรฐาน) หรือศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยในอาเภอเวียงหนองล่องพบว่า มีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ใน
รูปแบบนี้จานวน 5 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 16.67 แต่ไม่พบในผู้บอกภาษาอาเภอป่าซาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
2
/mɔːj /
/mɔːj2/
/mɔːj2/
/mɔːj2/
อ.เวียงหนอง
‘เหนื่อย’
มอย
มอย
มอย
มอย
ล่อง

‘สาย’
(เช่น มาสาย)

/ʔit1/

/ʔit1/

/ʔit1/

อิ๊ด

อิ๊ด

อิ๊ด

/laː5/

/laː5/

/laː5/

/laː5/

หล้า

หล้า

หล้า

หล้า

/xʷaːj1/

/xʷaːj1/

/xʷaːj1/

อ.เวียงหนอง
ล่อง

ขวาย
ขวาย
ขวาย
รูปแบบที่ 3 ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ซึ่งพบเฉพาะผู้บอกภาษาที่อาศัยอยู่ใน
อาเภอเวียงหนองล่อง จานวน 2 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
4
1
1
/fak /
/kok /
/kok /
/kok1/
อ.เวียงหนอง
‘หั่น’
ฟัก
กก
กก
กก
ล่อง

‘กะละมังซักผ้า’

/sɔːj2/

/sɔːj2/

/sɔːj2/

ซอย

ซอย

ซอย

/tha1laj1/

/thaŋ1peː1/

/thaŋ1peː1/

/thaŋ1peː1/

ถะไหล

ถังเป

ถังเป

ถังเป

/ka1la4maŋ2/

/ka1la4maŋ2/

/kaː1laː4maŋ2/

อ.เวียงหนอง
ล่อง

กะละมัง
กะละมัง
กาลามัง
2.2 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน หมายถึง ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้
ตรงกัน ซึ่งอาจจะเป็นศัพท์ภาษายอง ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น หรือศัพท์ที่สร้างขึน้ มาใหม่ ส่วนผู้บอกภาษาอีกระดับอายุ
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ใช้ศัพท์ที่ต่างออกไป โดยรูปแบบศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกันในอาเภอป่าซางและเวียงหนองล่องมี 9
รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 และ 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้ศั พท์
ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งรูปแบบนี้พบเฉพาะผู้บอกภาษาในอาเภอป่าซาง
เท่านัน้ มีจานวน 8 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 26.67 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
/ʔiː3bɯŋ3/
/ʔiː3bɯŋ3/
/ʔiː3bɯŋ3/
/ʔiː3bɯŋ3/
อ.ป่าซาง
‘ค้างคาว’
อิบึ่ง
อิบึ่ง
อิบึ่ง
อิบึ่ง
/ʔiː3jɛn2/

/bɯŋ3/

/ʔiː3jɛn2/

/ʔiː3jɛn2/

อิแย็น

บึ่ง

อิแย็น

อิแย็น
/xaːŋ6xaːw2/

ค้างคาว
‘รีบร้อน/รีบเร่ง’

/kaŋ6/

/kaŋ6/

/kaŋ6/

/faːw6/

กัง

กัง

กัง

ฟ้าว

/faːw6/

/faːw6/

/faːw6/

/faŋ6/

อ.ป่าซาง

ฟ้าว
ฟ้าว
ฟ้าว
ฟัง
รูปแบบที่ 2 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 และ 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์
ภาษาไทยถิ่นอื่น (ภาษาไทยถิ่นกลาง) ซึ่งรูปแบบนี้พบเฉพาะผู้บอกภาษาในอาเภอเวียงหนองล่องเท่านั้น มีจานวน 1
หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
/jaːŋ2noːm2/
/jaːŋ2noːm2/
/jaːŋ2tɛp1/
/jaːŋ2pɛːp3/
อ.เวียงหนอง
‘ยางแบน’
ยางโนม
ยางโนม
ยางแต๊บ
ยางแปบ
ล่อง
/jaːŋ2tɛp1/

/jaːŋ2bɛn2/

ยางแต๊บ

ยางแบน
รูปแบบที่ 3 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 และ 3 ใช้ศัพท์ภาษายอง ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์
ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) ซึ่งรูปแบบนี้พบเฉพาะผู้บอกภาษาในอาเภอป่าซางเท่านั้น
มีจานวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
/xɔm3/
/xɔm3/
/xɔm3/
/xɔm3/
อ.ป่าซาง
‘หก’
ค่อม
ค่อม
ค่อม
ค่อม
(เช่น น้าหก)
/fa6/

ฟะ
รูป แบบที่ 4 ผู้ บอกภาษาระดับอายุที่ 1 และ 2 ใช้ศั พ ท์ ภาษายองร่วมกั บศั พ ท์ ภ าษาไทยถิ่ น อื่น ส่ว น
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ภาษายองเท่านั้น โดยในอาเภอป่าซางมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ รูปแบบนี้จานวน 2
หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 6.67 และในอาเภอเวียงหนองล่องมีจานวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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หน่วยอรรถ
‘วิ่ง’

‘รีบร้อน/รีบเร่ง’

ศัพท์ภาษายอง

ระดับอายุที่ 1

ระดับอายุที่ 2

ระดับอายุที่ 3

/ʔɛn3/

/ʔɛn3/

/ʔɛn3/

/ʔɛn3/

แอ่น

แอ่น

แอ่น

แอ่น

/lɛn4/

/loːn4/

แลน

โลน

/kaŋ6/

/faːw6/

/faːw6/

/faːw6/

กัง

ฟ้าว

ฟ้าว

ฟ้าว

/faːw6/

/faŋ6/

/hiːp2/

แหล่งข้อมูล
อ.ป่าซาง

อ.เวียงหนอง
ล่อง

ฟ้าว
ฮีบ
ฟัง
รู ป แบบที่ 5 ผู้ บ อกภาษาระดั บ อายุ ที่ 1 และ 2 ใช้ ศั พ ท์ ภ าษายองร่ ว มกั บ ศั พ ท์ ภ าษาไทยถิ่ น อื่ น ส่ ว น
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้เฉพาะศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ซึ่งพบเฉพาะอาเภอเวียงหนองล่อง จานวน 5 หน่วยอรรถ
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
/phaː5sɤː3/
/phaː5sɤː3/
/phaː5sɤː3/
/sa1liː2/
อ.เวียงหนอง
‘ที่นอน/ฟูก’
ผ้าเส่อ
ผ้าเส่อ
ผ้าเส่อ
สะลี
ล่อง

‘กลับ’
(เช่น ปลาย่าง)

/sa1liː2/

/sa1liː2/

สะลี

สะลี

/fɯːn6/

/fɯːn6/

/fɯːn6/

/piːn3/

ฟื้น

ฟื้น

ฟื้น

ปี่น

/piːn3/

/piːn3/

อ.เวียงหนอง
ล่อง

ปี่น
ปี่น
รู ป แบบที่ 6 ผู้ บ อกภาษาระดั บ อายุ ที่ 1 และ 3 ใช้ ศั พ ท์ ภ าษายองร่ ว มกั บ ศั พ ท์ ภ าษาไทยถิ่ น อื่ น ส่ ว น
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้เฉพาะศัพท์ภาษายอง ซึ่งพบเฉพาะอาเภอเวียงหนองล่อง จานวน 3 หน่วยอรรถ คิดเป็น
ร้อยละ 10 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
/xiː5loʔ1/
/xiː5loʔ1/
/xiː5loʔ1/
/xiː5loʔ1/
อ.เวียงหนอง
‘โคลน’
ขีโ้ ละ
ขีโ้ ละ
ขีโ้ ละ
ขีโ้ ละ
ล่อง

‘ผักเชียงดา’

/xiː5pɤʔ1/

/xiː5pɤʔ1/

ขี้เป๊อะ

ขี้เป๊อะ

/phak1moːn6/

/phak1moːn6/

/phak1moːn6/

/phak1moːn6/

ผักโม่น

ผักโม่น

ผักโม่น

ผักโม่น

/phak1ceːŋ1daː2/

อ.เวียงหนอง
ล่อง

/phak1seːŋ2daː2/

ผักเจงดา
ผักเซงดา
รูปแบบที่ 7 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษายองเท่านั้ น ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ใช้
ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งพบในอาเภอป่าซางจานวน 5 หน่วยอรรถ
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และในอาเภอเวียงหนองล่อง จานวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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หน่วยอรรถ
‘ทู’่

‘หก’
(เช่น น้าหก)

ศัพท์ภาษายอง

ระดับอายุที่ 1

ระดับอายุที่ 2

ระดับอายุที่ 3

/puk1/

/puk1/

/puk1/

/puk1/

ปุ๊ก

ปุ๊ก

ปุ๊ก

ปุ๊ก

/mum6/

/b̩lɛːm1/

มุ่ม

บะแหลม

/xɔm3/

/xɔm3/

/xɔm3/

/xɔm3/

ค่อม

ค่อม

ค่อม

ค่อม

/xwa2/

/xwaw4/

แหล่งข้อมูล
อ.ป่าซาง

อ.เวียงหนอง
ล่อง

ควะ
คว่า
รูปแบบที่ 8 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ส่วนผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 2 และ 3 ใช้ศัพท์ภาษายองเท่านั้น ซึ่งพบเฉพาะในอาเภอป่าซาง โดยมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์รูปแบบนี้จานวน 1
หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
1
/toʔ /
/toʔ1/
/toʔ1/
/toʔ1/
อ.ป่าซาง
‘ปลอบ’
โต๊ะ
โต๊ะ
โต๊ะ
โต๊ะ
/juʔ1/

จุ๊
รูปแบบที่ 9 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ส่วนผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 2 และ 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น โดยในอาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่องมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์รูปแบบนี้
จานวน 1 หน่วยอรรถเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
/fak4/
/fak4/
/kok1/
/kok1/
อ.ป่าซาง
‘หั่น’
ฟัก
ฟัก
กก
กก
/kok1/

กก
‘มวน’
(เช่น บุหรี่)

/ham2/

/ham2/

/moːn6/

/moːn6/

ฮา

ฮา

โม่น

โม่น

อ.เวียงหนอง
ล่อง

/kik1/

กิก
2.3 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใช้แตกต่างกัน หมายถึง ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสามระดั บอายุใช้
ศัพท์ภาษายองต่างกัน เช่น ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษายอง ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง
ร่วมกับศัพ ท์ภาษาไทยถิ่ นอื่น และผู้บอกภาษาระดับที่ 3 ใช้ศั พท์ ภาษาไทยถิ่น อื่น เป็ นต้น ซึ่งการแปรการใช้ศัพ ท์
ลักษณะนีพ้ บเฉพาะในอาเภอเวียงหนองล่อง และพบ 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษายองเท่านั้น ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง
ร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้เฉพาะศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น โดยมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์
รูปแบบนี้จานวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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หน่วยอรรถ
‘ค้างคาว’

ศัพท์ภาษายอง

ระดับอายุที่ 1

ระดับอายุที่ 2

ระดับอายุที่ 3

/ʔiː3bɯŋ3/

/ʔiː3bɯŋ3/

/ʔiː3bɯŋ3/

/xaːŋ6xaːw2/

อิบึ่ง

อิบึ่ง

อิบึ่ง

ค้างคาว

/ʔiː3jɛn2/

/ʔiː3jɛn2/

/ʔiː3jɛn2/

อิแย็น

อิแย็น

อิแย็น

แหล่งข้อมูล
อ.เวียงหนอง
ล่อง

/xaːŋ6xaːw2/

ค้างคาว
รูปแบบที่ 2 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้เฉพาะศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น โดยมี ผู้
บอกภาษาใช้ศัพท์รูปแบบนี้จานวน 2 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
/mɛːŋ2tɔːj3xuː4/
/mɛːŋ2khiː5xuː4/
/mɛːŋ2khiː5xuː4/~ /mɛːŋ2sɛːn1tiːn1/ อ.เวียงหนอง
‘กิ้งกือ’
แมงต่อยคู่
แมงขี่คู่
แมงแสนตีน๋
แมงขี่คู่
ล่อง
5
4
/khiː xuː /
/mɛːŋ2khiː5xuː4/~
/mɛːŋ2ca1xuː4/
ขี่คู่
แมงขี่คู่
แมงจะคู่

‘จั๊กจี’้

/mɛːŋ2ca1xuː4/

/mɛːŋ2sɛːn1tiːn1/

แมงจะคู่

แมงแสนตีน๋

/xet1/

/xet1/

/xet1/

/deːm2/

เค็ด

เค็ด

เค็ด

เดม

อ.เวียงหนอง
ล่อง

/deːm2/

เดม
รูปแบบที่ 3 ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง
ร่วมกับศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้เฉพาะศัพท์ภาษายอง โดยมี
ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์รูปแบบนี้จานวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหล่งข้อมูล
/toʔ1/
/toʔ1/
/toʔ1/
/juʔ1/
อ.เวียงหนอง
‘ปลอบ’
โต๊ะ
โต๊ะ
โต๊ะ
จุ๊
ล่อง
/juʔ1/

จุ๊
/ʔoː3/

โอ๋
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3. การเปรียบเทียบการใช้ศัพท์รูปแบบการแปรในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอาเภอ
ป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
จากการศึกษาการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่องในข้อ 2 ข้างต้นพบว่า ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุของ 2 อาเภอมีการใช้ศัพท์รูปแบบต่าง ๆ จานวน 15 รูปแบบ
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางและแผนภูมเิ ปรียบเทียบที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและ
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
อาเภอ
อาเภอป่าซาง
อาเภอเวียงหนองล่อง
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
รูปแบบการใช้ศัพท์
หน่วยอรรถ
หน่วยอรรถ
1. 3 ระดับอายุใช้ศัพท์ภาษายอง
12
40
7
23.34
2. 3 ระดั บ อายุ ใช้ศั พ ท์ ภ าษายองร่ ว มกั บ ศั พ ท์
0
0
5
16.67
ภาษาไทยถิ่นอื่น
3. 3 ระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
0
0
2
6.67
4. ระดับอายุที่1และ2ใช้ศัพท์ภาษายอง
ระดั บ อายุ ที่ 3 ใช้ศั พ ท์ ภ าษายองร่ ว มกั บ ศั พ ท์
8
26.67
0
0
ภาษาไทยถิ่นอื่น
5. ระดับอายุที่1และ2ใช้ศัพท์ภาษายอง
0
0
1
3.33
ระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
6. ระดับอายุที่1และ3ใช้ศัพท์ภาษายอง
ระดั บ อายุ ที่ 2 ใช้ศั พ ท์ ภ าษายองร่ ว มกั บ ศั พ ท์
1
3.33
0
0
ภาษาไทยถิ่นอื่น
7. ระดั บอายุ ที่1และ2ใช้ศัพ ท์ ภาษายองร่วมกั บ
ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
2
6.67
1
3.33
ระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ภาษายอง
8. ระดับอายุที่1และ2ใช้ศัพ ท์ภาษายองร่วมกั บ
ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
0
0
5
16.67
ระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
9. ระดับอายุที่ 1และ3ใช้ศัพ ท์ภาษายองร่วมกั บ
ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
0
0
3
10
ระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง
10. ระดับอายุที่1 ใช้ศัพท์ภาษายอง
ระดั บอายุ ที่ 2และ3 ใช้ศั พ ท์ ภ าษายองร่ว มกั บ
5
16.67
1
3.33
ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
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อาเภอ
รูปแบบการใช้ศัพท์
11. ระดับอายุที่1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศั พท์
ภาษาไทยถิ่นอื่น
ระดับอายุที่ 2และ3 ใช้ศัพท์ภาษายอง
12. ระดับอายุที่1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์
ภาษาไทยถิ่นอื่น
ระดับอายุที่ 2และ3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
13. ระดับอายุที่1 ใช้ศัพท์ภาษายอง
ระดั บ อายุ ที่ 2 ใช้ ศั พ ท์ ภ าษายองร่ ว มกั บ ศั พ ท์
ภาษาไทยถิ่นอื่น
ระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
14. ระดับอายุที่1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์
ภาษาไทยถิ่นอื่น
ระดับอายุที่2 ใช้ศัพท์ภาษายอง
ระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น
15. ระดับอายุที่1 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอืน่
ระดั บ อายุ ที่ 2 ใช้ ศั พ ท์ ภ าษายองร่ ว มกั บ ศั พ ท์
ภาษาไทยถิ่นอื่น
ระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ภาษายอง
รวม

อาเภอป่าซาง
จานวน
ร้อยละ
หน่วยอรรถ

อาเภอเวียงหนองล่อง
จานวน
ร้อยละ
หน่วยอรรถ

1

3.33

0

0

1

3.33

1

3.33

0

0

1

3.33

0

0

2

6.67

0

0

1

3.33

30

100

30

100

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงรูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและอาเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
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จากตารางที่ 1และแผนภูมิที่ 1 จะเห็นว่า ผู้บอกภาษาในอาเภอป่าซางมีการใช้ศัพท์รูปแบบที่ 1 คือ ผู้บอก
ภาษาทัง้ สามระดับอายุใช้เฉพาะศัพท์ภาษายองมากกว่าอาเภอเวียงหนองล่องซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.66
เมื่อพิจารณาอัตราการใช้ในแต่ละระดับอายุของแต่ละอาเภอพบว่า ผู้บอกภาษาในอาเภอป่าซางยัง มีการใช้
ศัพท์ภาษายองมากที่สุดทั้งสามระดับอายุ และมีการใช้ศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่น้อยที่สุด
ส่วนผู้บอกภาษาในอาเภอเวียงหนองล่องมีการใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ที่สร้างใหม่มาก
ที่สุดทั้งสามระดับอายุ ดังตาราง และแผนภูมทิ ี่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนหน่วยอรรถและร้อยละการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและ
อาเภอเวียงหนองล่อง
อาเภอ
ระดับอายุ อายุ 55-65 ปีข้นึ ไป
อายุ 35-45 ปี
อายุ 18-25 ปี
การใช้ศัพท์
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
การใช้ศัพท์ภาษายอง
26
86.67
21
70
17
56.67
การใช้ศัพท์ภาษายอง
ร่วมกับศัพท์ภาษาไทย
4
13.33
8
26.67
12
40
ถิ่นอื่นหรือศัพท์
ป่าซาง
สร้างใหม่
การใช้ศัพท์ภาษาไทย
ถิ่นอื่นหรือศัพท์
0
0
1
3.33
1
3.33
สร้างใหม่
30
100
30
100
30
100
รวม
การใช้ศัพท์ภาษายอง
10
33.33
13
43.33
9
30
การใช้ศัพท์ภาษายอง
ร่วมกับศัพท์ภาษาไทย
17
56.67
14
46.67
10
33.33
เวียงหนอง ถิ่นอื่นหรือศัพท์
ล่อง
สร้างใหม่
การใช้ศัพท์ภาษาไทย
ถิ่นอื่นหรือศัพท์
3
10
3
10
11
36.67
สร้างใหม่
30
100
30
100
30
100
รวม
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุในอาเภอป่าซางและอาเภอเวียง
หนองล่อง
จากแผนภูมิที่ 2 ข้างต้น เป็นแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษายองในอาเภอป่าซาง
และอาเภอเวียงหนองล่องโดยแยกตามระดับอายุ จะเห็นได้ว่า ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุในอาเภอป่าซางมีการใช้
ศัพท์ภาษายองมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น และการใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่น
อื่น ตามล าดั บ ส่ วนผู้ บ อกภาษาในอ าเภอเวีย งหนองล่ อ งทั้ ง สามระดั บ อายุ มีก ารใช้ศั พ ท์ ภ าษายองร่ว มกั บศั พ ท์
ภาษาไทยถิ่นอื่นมากที่สุด รองลงมาเป็นการใช้ ศัพท์ภาษายองและการใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ตามลาดับ ยกเว้น
ระดับอายุที่ 3 ในอาเภอเวียงหนองล่องที่มีการใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นมากกว่าการใช้ศัพท์ในรูปแบบอื่น ๆ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการแปรรูปศัพท์ภาษายองในอาเภอป่าซางและอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน พบว่า ภาษา
ยองที่พูดใน 2 อาเภอมีลักษณะการแปรรูปศัพท์อยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ การละพยางค์ การยืมศัพท์จาก ภาษาไทยถิ่นอื่น
และการสร้างศั พท์ใหม่ โดยลักษณะการแปรรูปศัพท์ที่พบมากที่สุ ดคือ การยืมศัพท์จาก
ภาษาไทยถิ่นอื่น ได้แก่
ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยถิ่นกลาง รองลงมาคือ การละพยางค์ และการสร้างศัพท์ใหม่ ตามลาดับ
ผลการศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์พบว่า ผู้บอกภาษามีการใช้ศัพท์แตกต่างกันในแต่ละระดับอายุ
โดยลักษณะการแปรการใช้ศัพท์ทั้งหมด 3 ลักษณะ รวม 15 รูปแบบ ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ศัพท์ ที่ผู้บอกภาษาทั้ ง
สามระดับอายุใช้เหมือนกัน พบ 3 รูปแบบ ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน พบ 9 รูปแบบ และศัพท์ที่
ผู้บอกภาษาสามระดับอายุใช้แตกต่างกัน พบ 3 รูปแบบ ซึ่งการใช้ศัพท์ลักษณะที่ 3 พบเฉพาะในอาเภอเวียงหนองล่อง
เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ทั้ง 2 อาเภอ มีการใช้ศัพท์ภาษายองมากที่สุด รองลงมาคือ
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 และผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุในอาเภอป่าซางมีการใช้ศัพท์ภาษายองมากกว่า
อาเภอเวียงหนองล่อง
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ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษามีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้ านอายุของ ผู้
บอกภาษา กล่าวคือ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 จะใช้ศัพท์ภาษายองมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 เนื่องจากมี
ความคุ้นเคยกับศัพท์และการออกเสียงมากกว่า ในขณะที่ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 จะใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์
ที่สร้างใหม่มากกว่า เนื่องจากมีโอกาสติดต่อกับคนภายนอกมากกว่า เช่น ในโรงเรียน ในที่ทางาน เป็นต้น ทาให้ต้องใช้
ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ที่สร้างใหม่เพื่อความสะดวกในระหว่างการสื่อสาร และนามาสู่ การใช้ศัพท์นนั้ แทนที่ศัพท์
ภาษายอง หรืออาจจะเกิดการไม่รู้ศัพท์ภาษายองดั้งเดิมแล้วจึงไม่รู้จะเรียกแทนของสิ่งนั้นหรือกริยานัน้ อย่างไร จึงได้สร้าง
ศัพท์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้ลักษณะเด่นหรือกิริยาท่าทางของสิ่งของหรือการกระทานั้นแทน ซึ่งการใช้ศัพท์ในลักษณะนี้อาจ
ก่อให้เกิดการสูญศัพท์ภาษายองในอนาคต เนื่องจากผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 หรือกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้มีการใช้ศัพท์ภาษา
ยองอีกต่อไป ผลการศึกษายังพบอีกว่า ผู้ บอกภาษามีการใช้ศั พท์ ภาษายองร่วมกั บศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ ที่
สร้างใหม่ และพบมากที่สุดในผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุของอาเภอเวียงหนองล่อง การใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์
ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ที่สร้างใหม่นนั้ พบแม้กระทั่งผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 หรือกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่งทาให้เห็นว่า ศัพท์
ภาษาไทยถิ่นอื่นเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ศัพท์ตั้งแต่ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 และเริ่มมีมากขึ้นในผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 2 และมากที่สุดในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 แสดงให้ว่าในอนาคตศัพท์ภาษายองอาจจะถูกกลืนหายไปและถูก
แทนที่ด้วยศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ที่ ผู้บอกภาษาสร้างขึ้นมาใหม่ หากผู้บอกภาษาเลิกใช้ศัพท์ภาษา
ยองไปและอาจจะนาไปสู่การสูญศัพท์ภาษายองไปในที่สุด
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ผู้บอกภาษาในอาเภอป่าซางมีการใช้ศัพท์ภาษายองมากกว่าผู้บอกภาษาใน
อาเภอเวียงหนองล่อง ถึงแม้ว่าเดิมทั้ง 2 อาเภอจะเคยเป็นพื้นที่เดียวกันมาก่อน แต่อาเภอป่าซางมีการรักษาศัพท์
ภาษายองไว้ได้ ม ากกว่าอ าเภอเวีย งหนองล่ อ ง เนื่องจากในอ าเภอป่ าซางมี ประชากรชาวไทยยองอาศั ย อยู่อ ย่า ง
หนาแน่นมากกว่าอาเภอเวียงหนองล่อง นอกจากนี้พ้ืนที่อาเภอเวียงหนองล่องทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็น
เขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ ส่ือสารกันด้วยภาษาไทยถิ่นเหนือ จึงทาให้มีการยืมศัพท์จาก
ภาษาไทยถิ่นเหนือมากกว่าอาเภอป่าซาง แต่ทั้งนี้การยืมศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนื อมาใช้ในภาษายองนั้น เป็นการยืม
เฉพาะรูปศัพท์เท่านัน้ ส่วนการออกเสียงจะถูกปรับให้เข้ากับเสียงพยัญชนะและสระในระบบเสียงภาษายอง
ผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ Labov (1972) ได้เสนอไว้ว่า
เราสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของภาษาได้จากการแปรของภาษาในคนที่ต่างรุ่นอายุกัน ภาษาของผู้พูดที่มี
อายุมากที่สุดสามารถเปรียบได้กับภาษาของอดีต ภาษาของผู้พูดรุ่นกลาง ก็ถือได้วา่ เป็นภาษาปัจจุบัน และภาษาของ
คนรุ่น อายุน้อยถือได้ ว่าเป็ นภาษาของอนาคต ความแตกต่างกัน ของภาษาเช่นนี้เปรียบเสมือ นความแตกต่ างของ
กาลเวลาจริง และยังสอดคล้องงานวิจัยที่ผ่านมาที่ศึกษาโดยใช้ตัวแปรด้านอายุเป็นเกณฑ์ อาทิ งานวิจัยของสุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ (2556).ที่ศึกษาเรื่องการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดาของคนสามระดับอายุ งานวิจัยของจรรยาลักษณ์
คันธะวงศ์ (2553).ศึกษาวิเคราะห์การใช้คาศัพท์ ภาษายองของบุคคลสามระดับอายุในอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
และงานวิจัยของศิริรัตน์ มูลตุ้ย (2553).ที่ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การแปรของภาษายองด้านคาศัพท์และการใช้
คาศัพท์ของคนสามระดับอายุในตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และผลการวิจัยนี้สามารถทานาย
ได้ว่า ในอนาคตศัพท์ภาษายองบางศัพท์อาจจะสูญหายไป เนื่องจากผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ไม่ใช้ศัพท์นั้น
แล้ว โดยจะใช้ศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่นแต่ออกเสียงด้วยสาเนียงของภาษายองเท่านัน้
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการแปรศัพท์ภาษายองในทุกจังหวัดที่มีประชากรไทยยองอาศัยอยู่
เพื่อให้เห็นภาพรวมของการแปรรูปศัพท์และการใช้ศัพท์ภาษายองในประเทศไทย ซึ่งจะทาให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและการคงอยู่ของภาษายองในประเทศอีกด้วย
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ชื่อละครโทรทัศน์เวียดนามในมิติภาษา
A language study of Vietnamese TV drama titles
เมธัส ศิริวัฒน์1*
Methus Siriwat1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์เวียดนามในช่วงระยะเวลา 2014 -2016
จานวน 344 เรื่อง โดยค้นคว้ารายชื่อละครจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์เวียดนาม ส่วนในบทความครั้งนี้จะ
ยกตัวอย่างที่โดดเด่นพอให้เห็นภาพเท่านัน้
ผลการศึกษาพบว่ารายชื่อละครโทรทัศน์เวียดนาม สามารถแบ่งได้ 3 กลวิธีหลัก ๆ คือ 1. กลวิธีทางด้านคา
ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 4 ชนิด คือ การใช้คาสร้างภาพ, การใช้คาทับศัพท์, การใช้คาตรงกันข้าม และการเล่นคา 2. กลวิธี
ทางด้านการเรียบเรียง ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 4 ชนิด คือ การเปรียบเทียบ, การตั้งคาถาม, การแสดงเหตุผลหรือขัดแย้ง
ที่ไม่สอดคล้อง และการสร้างสารส่วนหน้าแล้วเสริมความขยายด้วยส่วนหลัง 3.กลวิธีอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 3
ชนิด คือ การตั้งชื่อตามตัวละครหลัก, เนื้อหา และฉาก เป็นต้น และพบว่าในชื่อละครโทรทัศน์เวียดนาม เรื่องหนึ่ง ๆ อาจ
ใช้กลวิธีในการตัง้ ชื่อมากกว่าหนึ่งแบบก็ได้
คาสาคัญ: ชื่อละครเวียดนาม, กลวิธีทางด้านคา, กลวิธีทางด้านการเรียบเรียง

Abstract
The purpose of this research is to study how the Vietnamese TV drama titles are composed by using
344 titles for the period 2014-2016 by searching the internet for lists of Vietnamese dramas. There are 238
titles corresponding to this theory. As for the data analysis, this current research illustrates only salient examples.
The results show that a web- search for Vietnamese TV dramas titles can be divided into two main
methods: 1) Word mechanism which identified four subcategories: using visual words, using transliteration, using
opposite words and using word plays; 2) Compositional mechanism, which can be divided into four types: were
comparison, were questions, were non-conformities or conflicts and were main idea with modified extension;
and 3) Others, which can be divided into three types: dominant characteristics of individuals, plot and setting.
The result of the analysis shows that more than one strategy might be used in a title of Vietnamese TV drama
Keywords: Vietnamese Drama Titles, Word mechanism, Compositional mechanism
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บทนา
การตั้ งชื่ อ เป็ น วั ฒ นธรรมการใช้ ภ าษาของมนุ ษย์ อ ย่ างหนึ่ ง เนื่ อ งจากชื่ อ เป็ น เครื่ อ งสื่ อ ความคิ ด แสดง
ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ ทาให้คนเรียกขานกันได้อย่างถูกต้อง และสื่อความหมายได้ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร ชื่อจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกกาหนดขึ้นโดยผู้ใช้ภาษาหรือคนในสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นตามข้อตกลงของสังคม ดังที่ ศันสนีย์
วีระศิลป์ชัย1 กล่าวถึงความสาคัญของชื่อไว้วา่ “ชื่อ ไม่ว่าชื่อบุคคล บ้านเรือน สถานที่ วัตถุสิ่งของ ล้วนมีคุณค่าในการบ่ง
บอกและจาแนกเอกลักษณ์ของคนนัน้ หรือสิ่งนัน้ ให้แตกต่างจากสิ่งอื่น เป็นหลักฐานที่เล่าและยืนยันถึงประวัตคิ วามเป็นมา
และยังเป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่ช่วยจดจารึกและสืบทอดความเป็นมาเหล่านั้นยังยุคสมัยต่อไปเป็นอย่างดี”
ชื่อละครเป็นสารชนิดหนึ่งที่ผู้ ส่งสาร (ผู้ผลิตละคร) ต้องการสื่อถึงผู้ชมละคร เพื่อที่จะชักจูงใจผู้ชมให้หันมา
สนใจและเกิดความรู้สึกต่าง ๆ เกี่ยวกับชื่อละครซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ดังที่ ธีรารัตน์ บุญกองแสน 2
กล่าวไว้สรุปได้ว่า ชื่อละครเป็นสารชนิดหนึ่งที่ผู้ส่งสารส่งให้ผู้รับสาร ทั้งเพื่อบอกกล่าวถึงข่าวสารเกี่ยวกับละคร เพื่อ
ชักจูงใจผู้ชมไปพร้อมกัน ชื่อละครมีหน้าที่ส่ือสารถึงแนวคิด (Concept) ของละครเรื่องนั้น และเนื่องจากตัวภาพยนตร์
และละครถือว่าเป็นสินค้าของธุรกิจภาพยนตร์และละครซึ่งมีการแข่งขัน มีการแสวงหากาไร ชื่อละครจึงถูกใช้เป็ นสาร
โฆษณาเพื่อกระบวนการทางธุรกิจ การตั้งชื่อละครจึงมีกลวิธีการสร้างที่มลี ักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่วา่ จะ
เป็นการเรียงประโยคหรือการเลือกสรรหาคา ในการตั้งชื่อเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ อีกทั้งยังมีพัฒนาการในเรื่องการ
ใช้ภาษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมอีกด้ว ย แล้วยังสามารถสะท้อนภาพสังคม ดังในงานของมณฑา ชัยหิรัญ
วัฒนา3 กล่าวไว้ว่า “ภาษานั้นสามารถสื่อความหมาย และทาหน้าที่เป็นเครื่องสะท้อนภาพสังคมของชุมชนในท้องถิ่น
นั้น ๆ ทั้งเรื่องสภาพความเป็นอยู่ตลอดจน ประเพณี วัฒ นธรรมของชาวบ้ านที่เป็ นเจ้าของวัฒ นธรรมนั้น ได้ ” และ
จุดประสงค์หลักของการใช้ภาษาในการตั้งชื่อละครเวียดนามอีกอย่างที่มีความสาคัญอย่างมากในลักษณะที่มีส่วนใน
การตัดสินใจของผู้รับสารว่าจะติดตามสารหรือไม่ มีละครเวียดนามบางเรื่องเนื้อหาไม่น่าสนใจ แต่ตั้งชื่อได้น่าสนใจดี
คนก็อยากชม แต่ละครเวียดนามบางเรื่องตัง้ ชื่อไม่น่าสนใจแต่สาระดี บางคนอาจไม่อยากชมเพราะชื่อไม่นา่ สนใจ ส่วน
เหตุผลที่ทาให้ผู้วิจัยได้สนใจชื่อละครเวียดนามนัน้ เป็นเพราะละครเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมได้ดี และละครยังเป็นสิ่งที่ชาว
เวียดนามทุกเพศและทุกวัยเข้าถึงได้ และยังเป็นช่องทางในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชวี ติ ของประเทศ
นัน้ ๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์เวียดนามในช่วงปี ค.ศ. 2014-2016

วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยศึกษาชื่อละครเวียดนาม โดยมีขนั้ ตอนและวิธีการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้

1

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ชื่อบ้านนามเมือง. 2538. หน้าคานา.
2 ธีรารัตน์ บุญกองแสน. การศึกษาการตั้งชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกัน. 2543. หน้า 2.
3 Chaihiranwattana, M. A study of the figurative language and the socio-cultural. 2008. pp.2.
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกชื่อละครโทรทัศน์เวียดนาม จากสถานีที่เป็นฟรีทีวีที่ผู้ชมสามารถ
เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีจานวน 5 ช่อง คือ HTV, VTV, SCTV, THVL, TodayTV ในช่วงระยะ 3 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 2014
- 2016 ซึ่งละครในช่วงเวลานี้ต้องมีช่อื เนื้อเรื่องย่อ และปีค.ศ.ระบุไว้ครบถ้วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. พจนานุกรมภาษาเวียดนามจานวน 3 เล่ม (เวียดนาม-ไทย, เวียดนาม-อังกฤษ, อังกฤษ-เวียดนาม)
2. ตารางถ่ายถอดเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในภาษาเวียดนามตอนเหนือ (ฮานอย)ของ Đoàn Thiện
Thuật1
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คัดแยกชื่อละครเวียดนามที่อยูใ่ นช่วง ค.ศ. 2014-2016 และต้องมีเนื้อเรื่องย่อ กากับ
2. ศึกษาความหมายของชื่อจากพจนานุกรมและสอบถามจากเจ้าของภาษา2
3. ศึกษาชนิดของกลวิธีที่ใช้ในการตั้งชื่อละครเวียดนาม

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลเป็นหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้
1. กลวิธีทางด้านคา ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 4 ชนิดคือ การใช้คาสร้างภาพ, การใช้คาทับศัพท์, การใช้คา
ตรงกันข้าม และการเล่นคา
2. กลวิธีทางด้านการเรียบเรียง ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 4 ชนิดคือ การเปรียบเทียบ, การตั้งคาถาม, การ
แสดงเหตุผลหรือขัดแย้งที่ไม่สอดคล้อง และการสร้างสารส่วนหน้าแล้วเสริมความขยายด้วยส่วนหลัง
3. กลวิธีอื่น ๆ ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 3 ชนิดคือ ตัง้ ตามชื่อตัวละครหลัก, ตัง้ ตามเนื้อหาของละคร, ตัง้ ตามฉาก

1. กลวิธที างด้านคา
กลวิธีทางด้านคา คือการตัง้ ชื่อละครให้มคี วามโดดเด่นในเรื่องของการใช้คา ชื่อละครบางเรื่องเมื่อสังเกตจาก
คาก็จะทราบถึงแนวคิดได้ทันที บางเรื่องใช้วิธีการดึงความสนใจด้วยการใช้คาแปลก ๆ หรือ การซ้าคาหลาย ๆ ครั้ง
บางเรื่องก็ใช้คาธรรมดาแต่เมื่อพิจารณาจากคาแวดล้อมก็ช่วยส่งให้มีความหมายที่น่าสนใจมากขึ้น ผู้วิจัยจาแนก
กลวิธีทางด้านคา ได้ดังนี้
1.1 การใช้คาสร้างภาพ
ลักษณะของการใช้ค าแบบสร้างภาพนั้นเป็ นลั กษณะพิเศษที่พบมากในภาษาพาดหัวข่าว ซึ่ งจะเน้นเรื่อง
อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตัวภาษา ส่งผลให้ผู้รับสารสามารถจินตนาการภาพและรับรู้อารมณ์ของสารนั้นได้ชัดเจน
และยังทาให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งอีกด้วย จากการวิเคราะห์ช่ือละครเวียดนามที่เน้นเรื่องการใช้คา สร้างภาพนั้น
พบว่าส่วนใหญ่ เป็นคาขยาย หรือไม่ก็เป็นคากริยา ทั้งนี้เพื่อเน้นย้าจุดเด่นในเนื้อหาสาระของละครโดยต้องการเน้นที่
ความหมายและความรู้สกึ ของผู้รับสาร ซึ่งผู้วิจัยจาแนกการสร้างสารให้มีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสารดังนี้
1.1.1 สร้างภาพเกี่ยวกับความชั่วร้าย
1

Đoàn Thiện Thuật. Ngữ âm tiếng Việt. 2004. หน้า 9-10
2 เจ้าของภาษาที่ตรวจสอบข้อมูล Miss.Ngo Thi Anh Dao
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า การสร้างภาพเกี่ยวกับความชั่วร้ายนั้นมักจะใช้คาที่เป็นสัญลักษณ์
ที่เป็นปฏิปักษ์กับคุณธรรมโดยสิ้นเชิง เปรียบความชั่วร้ายของคนกับตัวแทนฝ่ายอธรรม ได้แก่คาว่า ยมทูต มัจจุราช
และอสูร มีปรากฏในชื่อละคร ดังนี้
1) NỮ THẦN CHẾT XINH ĐẸP
/nɯ5 thən2 cet3 siɲ1 dɛp6/
“หญิงงามยมทูต”
2) DIÊM VƯƠNG XỬ ÁN

/ziem1 vɯɤŋ1 sɯ4 an3/

3) ÁC THÚ VÔ HÌNH

/ak3 thu3 vo1 hiɲ2/

“มัจจุราชตัดสินคดี”
“อสูรไร้เงา”

ยมทูต มัจจุราช และอสูร เป็นตัวแทนความชั่วร้าย เนื่องจากผู้รับสารมีภาพของความเป็น ฝ่ายอธรรม
เหล่านี้อยู่ในใจอยู่แล้ว คาเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผลทางความเชื่อ และมนุษย์ก็พยายาม
สร้าง “ตัว” ความชั่วร้ายซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ โดยการถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา เช่น เมื่อพูดถึง อสูร เรา
มักจะมีภาพของ อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดาอามหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์
โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จาแลงตัวได้ เป็นต้น
1.2 การใช้คาทับศัพท์
กลวิธีการตั้งชื่อละครเวียดนาม โดยใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษนี้พบไม่มาก มีช่ือละครอยู่จานวนหนึ่งที่
เมื่อใช้คาภาษาอังกฤษมาตั้งเป็นชื่อแล้วจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับละครเรื่องนัน้ จากข้อมูลปรากฏชื่อละครที่โดด
เด่นในเรื่องของการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษจานวนหนึ่ง เช่น
4) HOT GIRL LÀM VỢ
/hot girl lam2 vɤ6/
“ฮอต เกิร์ล สาวร้อนเป็นเมีย”
5) BIỆT THỰ PENSEE

/biet6 thɯ6 pensee/

“คฤหาสน์แฟนซี”

6) MẬT DANH ROCKER

/mət6 zaɲ1 rocker/

“มือปราบ ร็อคเกอร์”

7) STYLE CÔNG SỞ

/style koŋ1 ʂɤ4/

“สไตล์ออฟฟิศ”

8) Lời Nguyền Domino

/lɤy2 ŋwien2 domino/

“คาสาปโดมิโน”

นอกจากการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว การใช้ช่ือเฉพาะที่ปรากฏในละครแต่เป็นชื่อภาษาอัง กฤษก็
ปรากฏเช่นกัน คือ 9) CKC – THỢ SĂN BIỆT KÍCH /ckc - thɤ6 ʂan1 biet6 kik3/“ซีเคซี – นักล่าคอมมานโด”
1.3 การใช้คาตรงข้าม
การใช้คาตรงข้ามเป็นกลวิธีการตั้งชื่อละครเวียดนามอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้รับสาร
ได้ เนื่องจากเป็นการตั้งใจสร้างความขั ดแย้งขึ้นในใจของผู้รับสาร ความขัดแย้งนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการคาด
เดาเนื้อหาของสาร และความอยากรู้ จึงถือได้ว่าเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่ใช้ในการโฆษณาให้ชื่อละครกลายเป็นชื่อที่ตดิ หู
ผู้ รับสาร จากข้ อ มู ล ปรากฏชื่อ ละครเวีย ดนามที่ โดดเด่ น ในเรื่อ งของการใช้ค าตรงข้ า ม โดยมี ค าขยายท าให้ เกิ ด
ความหมายขัดแย้งกัน เช่น
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10) THIẾU GIA NHÀ NGHÈO /thiew3 ja1 ɲa2 ŋɛw2/ “คุณชายบ้านจน” THIẾU GIA “คุณชาย” ตามพจนานุกรม
(เวียต-ไทย) 20101 ระบุไว้ว่า “น. เป็ นค าที่ ใช้เรีย กหม่อมราชวงศ์ที่เป็ นชาย” ส่วน NHÀ NGHÈO “บ้านจน” ค าว่า
“จน” ตามพจนานุ ก รม(เวียต-ไทย) 2010 ระบุ ไว้ว่า “ว. ยากจน, ขัด สน, ข้น แค้น , ความจน หรือ ยากจนเพราะ
เงินเดือนน้อยและลูกเยอะ” ซึ่งคุณสมบัติของคุณชายควรจะพอมีฐานะ ดังนั้นจึงเป็นการสร้างความขัดแย้งให้เห็นได้
ชัดในเรื่องของบุคคลและสถานภาพทางสังคม
1.4 การเล่นคา
การเล่นคา คือลักษณะของการใช้คาเดิมซ้าในตาแหน่งอื่น ๆ หรือเป็นการย้าเน้นเพื่อเพิ่มความหนักแน่น
ด้านความหมาย ได้แก่
11) NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC
/ŋieŋ1 ŋieŋ1 zɔŋ2 nɯɤk3/
“สายน้าเอียง ๆ”
12) TẾT TẾT TẾT
/tet3 tet3 tet3/
“เฮง เฮง เฮง”
จะเห็นได้ว่าการเล่นคาในลักษณะนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงแต่อย่างใด แต่อาจเน้นที่ความสละสลวยของ
ชื่อละครให้ต่างจากธรรมดา
2. กลวิธีทางด้านการเรียบเรียง
การเรียบเรียง เป็นกลวิธีหนึ่งที่ทาให้ช่ือละครดูน่าสนใจขึ้น ละครบางเรื่องใช้วิธีการเรียบเรียงธรรมดาแต่
เลือกใช้ถอ้ ยคาที่นา่ สนใจ การเรียบเรียงสารให้ผิดแปลกไปจากธรรมดาซึ่งจัดเป็นกลวิธีในการโฆษณาวิธีหนึ่ง
ผู้วิจัยจาแนกกลวิธีทางด้านการเรียบเรียงชื่อละครเวียดนามไว้ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบเป็นวิธีการทางภาษาที่ก่อให้เกิดภาพที่ชัดเจน บางครั้งเราพบว่าการใช้ความเปรียบสื่อ
ความได้ดีกว่าการกล่าวแบบตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความสามารถทางภาษาให้เป็นที่ประจักษ์อีก
ด้วยชื่อละครเวียดนามที่ใช้วธิ ีการเรียบเรียงโดยอาศัยการเปรียบเทียบนัน้ มี ลักษณะดังนี้
2.1.1 การเปรียบเทียบแบบอุปมา
การเปรียบเทียบแบบอุปมาเป็นการเปรียบเหมือน มักใช้คาแสดงการเปรี ยบเทียบว่าเหมือน ดุจ ดั่ง ราว
เท่า เฉก เช่น เป็นต้น จากข้อมูลปรากฏชื่อละครเวียดนามที่ใช้กลวิธีการตัง้ ชื่อโดยใช้การเปรียบเทียบแบบอุปมาดังนี้
13) ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
/dɤy2 xoŋ1 ɲɯ1 la2 mɤ1/
“ชีวติ ไม่เป็นดั่งความฝัน”
14) ĐỜI NHƯ Ý
/dɤy2 ɲɯ1 y3/
“ชีวติ ดั่งความฝัน”
15) NHƯ KHÚC TÌNH CA
/ɲɯ1 xuk3 tiɲ2 ka1/
“ดั่งเพลงรัก”
เรื่อ งแรก ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ (ชีวิต ไม่เป็ น ดั่ งในฝั น ) การที่ ผู้ ตั้งชื่อ เอาชีวิต มาเปรี ยบว่าไม่
เหมือนกับความฝันเพราะต้องการสื่อความหมายว่า ชีวติ ที่กล่าวถึงนี้ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือสุขสมหวัง แต่เป็น
ชีวติ ที่ยากลาบากในเรื่องเงินทอง หรือความรักที่ไม่สมหวัง การเปรียบตรง ๆ กับสิ่งใกล้ตัวเช่นนีท้ าให้ผู้รับสารเห็นภาพ
ของชีวิตได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายกว่าการอธิบายด้วยภาษาธรรมดา ๆ ว่าชีวิตนี้ไม่ได้สุขสมหวังเสมอไป ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับเรื่องที่สอง ĐỜI NHƯ Ý (ชีวาดั่งความฝัน) ซึ่ง ชีวติ ในเรื่องนี้อาจจะประสบผลสาเร็จทางด้านการงาน ครอบครัว
หรือความรักมีความสุข สมหวัง ซึ่งเหมือนความฝัน ส่วน NHƯ KHÚC TÌNH CA เป็นการเปรียบชีวิตของตนเองในวัยรุ่น
ที่มีความสุขในความรักกับช่วงทานองเพลงแห่งความรักนั้นเอง
2.1.2 การเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์
1
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การเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์สังเกตได้จากการใช้คาแสดงการเปรียบว่า เป็น และ คือแต่บางครั้ง
ก็เปรียบเลยโดยไม่ใช้คาแสดงก็ได้
จากข้อมูลปรากฏชื่อละครเวียดนามที่ใช้กลวิธีการเรียบเรียงสารโดยการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์ดังนี้
16) KHI ĐÀN ÔNG LÀ SỐ 0
/xi1 dan2 oŋ1 la2 ʂo3 xoŋ1/ “เมื่อผู้ชายคือเลข 0”
17) PHỤ NỮ LÀ SỐ 1
/fu6 nɯ5 la2 ʂo3 mot6/
“ผู้หญิงคือเลข 1”
เรื่องแรก KHI ĐÀN ÔNG LÀ SỐ 0 หากแปลตรงตามชื่อเวียดนามจะได้ว่า “เมื่อผู้ชายคือเลข 0” ซึ่งเลขศูนย์
ถ้าไม่เกิดร่วมกับเลขอื่น ๆ อยู่ตัวเดียวก็คือไม่มคี ่า ซึ่งหมายความว่าผู้ชายคนนัน้ อาจไม่สาคัญ ไม่มปี ระโยชน์ หรือ ไร้
ค่านัน้ เอง และเป็นการยกย่องให้เกียรติผู้หญิง โดยวิธีการข่มเพศชายผ่านการใช้ภาษา เพราะที่ผ่านมาเวียดนามได้รับ
อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อ ซึ่งผู้ชายเป็นใหญ่ ส่วนผู้หญิงแทบจะไม่มบี ทบาทใด ๆ ทัง้ ด้านครอบครัวและด้านสังคม
ส่วนเรื่องที่สอง PHỤ NỮ LÀ SỐ 1 หากแปลตรงตามชื่อเวียดนามจะได้ว่า “ผู้หญิงคือเลข 1” ซึ่งเลขหนึ่งใน
ที่นหี้ มายถึงลาดับดับที่หนึ่ง ซึ่งไม่วา่ เมื่อไร ผู้หญิงก็สาคัญเป็นที่หนึ่งเสมอ
นอกจากนี้ยังพบว่ามีรายชื่อละครเวียดนามที่มีความหมายเปรียบเทียบแต่ไม่แสดงคาเปรียบเทียบ ซึ่งพบการ
เปรียบเทียบกับสัตว์
18) MẸ HỔ DẠY CON DÂU
/mɛ6 ho4 zay6 kɔn1 zəw1/
“แม่เสือสอนลูกสะใภ้”
คาว่า MẸ HỔ แปลว่า แม่เสือ คาว่า “เสือ” ที่ปรากฏในชื่อละครที่กล่าวมานี้ มีความหมายว่า มีความดุร้าย
ว่องไว อีกทัง้ มีพละกาลังมาก สัตว์น้อยใหญ่ตา่ งก็กลัวเกรงเป็นอย่างมาก และรักลูกของตนมาก เมื่อเรานามาใช้กับคน
เราจึงเปรียบสัตว์นักล่าชนิดนีก้ ับแม่ผัวที่มีความดุ หรือมีปัญหากับลูกสะใภ้ที่จะเข้ามาแย่งลูกของตนเองไปนั่นเอง
19) TRẠI CÁ SẤU
/ʈay6 ka3 ʂəw3/
“ฟาร์มจระเข้”
คาว่า CÁ SẤU แปลว่า จระเข้ ซึ่งในคติของคนเวียดนามเปรียบเทียบผู้หญิงที่ไม่สวย ขีเ้ หร่ กับจระเข้นั่นเอง
2.1.3 การเปรียบเทียบแบบนามนัย
ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวเกี่ยวกับนามนัยว่า “นามนัย (Metonymy) คือภาพพจน์ที่ใช้คาหรือวลีซึ่ง
บ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด เช่น “เวที” (the stage) หมายถึง
การแสดงละคร “มงกุฎ” (the crown) หมายถึงกษัตริย์ เป็นต้น
ชื่อละครเวียดนามที่ใช้วธิ ีการเปรียบเทียบแบบนามนัย ได้แก่
20) CHỊ EM NHÀ ĐÔNG CÁC
/ci6 ɛm1 ŋa2 doŋ1 kak3/
พี่นอ้ งบ้าน ดอง ก๊าก
21) NGÔI NHÀ TÌNH YÊU
/ŋoy1 ɲa2 tiɲ2 yew1/
บ้านแสนรัก
22) NHÀ CHUNG
/ɲa2 cuŋ1/
บ้านรวม
ดังตัวอย่างเมื่อกล่าวถึง NHÀ แปลว่า บ้าน เราจะนึกถึง 3 ประการคือ ประการแรก บ้าน คือครอบครัวของ
เรา ประการที่สอง บ้าน คือความอบอุน่ และประการที่สาม บ้าน คือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
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3.1.4 การเปรียบเทียบโดยใช้สัญลักษณ์
ราชบัณฑิตยสถานให้นยิ ามสัญลักษณ์ (Symbol) โดยกล่าวรวมไปถึงสัญลักษณ์นิยม(Symbolism) ไว้ว่า
“สิ่งมีชวี ิตหรือไม่มชี ีวติ ซึ่งเป็นตัวแทน หรือสิ่งแทนของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ตราชู คือสัญลักษณ์ของความยุตธิ รรม, ลูกโลกและ
คทา คือการปกครองแบบราชาธิปไตย, นกเขา คือสันติภาพ แพะ คือตัณหาราคะ, สิงโต คือกาลังและความกล้าหาญ,
สุนัขบุลดอก คือการยึดติดอย่างเหนียวแน่น, ดอกกุหลาบ คือความงาม, ดอกลิลี คือความบริสุทธิ์, ดาวและแถบยาว คือ
สหรัฐอเมริกา, ไม้กางเขน คือคริสต์ศาสนา, สวัสดิกะ คือเยอรมนียุคนาซีและระบบฟัสซิสต์, หมวกสามสีของชาวมอน
เตเนโกรที่ประกอบด้วยสีทอง สีแดง และสีดา คือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง เลือดและการไว้ทุกข์”1
การเปรียบเทียบโดยใช้สัญลักษณ์ที่พบในชื่อละครเวียดนามนัน้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นการเปรียบแบบเป็นสากล
สัญลักษณ์หนึ่งที่ใช้มากคือการกล่าวถึงสี เพื่อแทนความหมายต่าง ๆ กันไป
จากข้อมูลพบชื่อละครเวียดนามที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์จานวนหนึ่ง ดังนี้
23) HOA CÚC TRẮNG
/hwa1 kuk3 ʈaŋ3/
“ดอกเบญจมาศสีขาว”
TRẮNG (สีขาว) เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์สะอาด เมื่อพูดถึงสีขาวเรามักนึกถึงความหมายในเชิงบวกความดี
งาม หรือคุณธรรม หากผู้รับสารนาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสีขาวมาตีความร่วมกับคาว่า HOA (ดอกไม้) ก็จะ
เกิดภาพเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นคนจิตใจดี บริสุทธิ์สะอาด หรือหญิงพรหมจารี
24) HUYỀN THOẠI TÍM
/hwien2 thway6 tim3/
ตานานสีมว่ ง
TÍM (สีม่วง) ในคติของคนเวียดนามสีม่วงเป็นสีที่แสดงถึงความซื่อสัต ย์ ความจงรักภักดีระหว่างสามีกั บ
ภรรยา ซึ่งนามารวมความกับว่า HUYỀN THOẠI (ตานาน) ก็จะตีความได้ว่า เป็นเรื่องราวความรัก ความซื่อสัตย์ ความ
จงรักภักดีระหว่างสามีกับภรรยานั่นเอง
2.2 การตั้งคาถาม
การเรียบเรียงโดยใช้วิธีการตั้งคาถามนี้ เป็นศิลปะในการใช้ภาษาอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้คาดหวังให้ผู้รับสาร
ตอบคาถามนั้น แต่เป็นวิธีการชักจูงใจและเร้าความรู้สึกในการคาดเดาคาตอบของผู้รับสาร อันจะทาให้ผู้รับสาร
พยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเองจากการติดตามสารนั้น ๆ
จากข้อมูลปรากฏชื่อละครเวียดนามที่เรียบเรียงโดยใช้วธิ ีการตั้งคาถาม ดังนี้
25) LẤY CHỒNG SỚM LÀM GÌ ?
/ləy3 coŋ2 ʂɤm3 lam2 ɣi2/
“มีสามีเร็วทาไม?”
26) BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG
/ba1 ɤy1 mɛ6 kɔ3 ve2 xoŋ1/
“พ่อจ๋า...แม่จะกลับมาไหม”
การเรียบเรียงชื่อละครด้วยการตัง้ คาถามแบบไม่ต้องการคาตอบนี้ มีผลทาให้ผู้รับสารอยากทราบคาตอบว่า
สิ่งที่ตนคาดเดาไว้นั้นถูกหรือไม่ หรือผู้รับสารบางคนอาจไม่มกี ารคาดเดาคาตอบแต่ต้องการจะติดตามสารนั้นเพื่อหา
คาตอบเลยก็ได้ วิธีนเี้ ป็นการกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับสาร และสร้างความอยากรู้อยากเห็นต่อสารนั้น
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2.3 การแสดงเหตุผลหรือข้อแม้ที่ไม่สอดคล้องกัน
บางครัง้ ข้อความหรือชื่อโฆษณา หากใช้ภาษาที่สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน เหมาะสมหรือถูกต้อง ก็อาจ
ธรรมดาเกินกว่าที่จะชักจูงให้คนที่ได้ยินได้ฟังหันมาสนใจในสารนั้น ๆ เรียกว่าไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของผู้รับสาร
ดังนั้น การแสดงข้อความที่ใช้เหตุผลแบบไม่ สอดคล้องกันรวมถึงการตั้งข้อแม้โดยไม่เกี่ยวข้องกันเลย จึงเป็นวิธีที่จะ
กระตุน้ ให้ผู้รับสารอยากติดตามและสนใจในตัวสารมากขึ้นได้วิธีหนึ่ง
จากข้อมูลปรากฏชื่อละครที่ใช้วธิ ีการเรียบเรียงสารเพื่อแสดงเหตุผลหรือข้อแม้ที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น
27) NGƯỜI CÂM BIẾT HÁT
/ŋɯɤy2 kəm1 biet3 hat3/ “เสียงเพลงของคนใบ้”
ลักษณะการเรียบเรียงชื่อละครให้เป็นประโยคเหตุผลแต่ตั้งใจให้เหตุและผลไม่สอดคล้องกันแบบนี้ย่อมสร้าง
ความน่าสนใจให้กับสารได้ ด้วยความที่ขัดกับหลักความเป็นจริงทาให้ผู้รับสารรู้สึกสะดุดในตัวสารมากกว่าการเรียบ
เรียงให้เหตุผลนัน้ สอดคล้องกัน
เมื่อพิจารณาจากชื่อละคร NGƯỜI CÂM (คนใบ้) หมายถึง คนที่พูดไม่ได้หรือพูดไม่ออกเนื่องจากสมองพิการ
ทาให้ประสาทควบคุมการพูดเสียไป พูดไม่ได้ หรือ อวัยวะที่ใช้พูดเสียหายก็พูดไม่ได้ ส่วน BIẾT HÁT (การร้องเพลง)
หมายถึง การทาให้เกิดเสียงดนตรีจากเสียงและเสริมด้วยถ้อยคาทัง้ ระบบเสียงสูงต่าและจังหวะทาให้เกิดความไพเราะ
สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง ดังนัน้ การที่ “คนใบ้” จะ “ร้องเพลง” จึงเป็นอาการที่ขัดแย้งตามสภาพร่างกายตาม
ธรรมชาติ
2.4 การสร้างสารส่วนหน้าแล้วเสริมความขยายด้วยส่วนหลัง
ชื่อละครจานวนหนึ่ งที่นิยมเรียบเรียงสารให้ยาวโดยการสร้างสารส่วนหน้าไว้เป็นส่วนหลัก แล้วเสริม
ความขยายด้วยส่วนหลัง วิธีการเช่นนี้จะทาให้ช่ือละครมีความยาวขึ้นโดยปริยาย เพราะฉะนั้นการจะทาให้ผู้รับสาร
สามารถจดจาชื่อละครที่มีความยาวเป็นพิเศษได้นั้น มักใช้วธิ ีการสร้างเสียงสัมผัสให้กับสารส่วนหน้าและส่วนหลัง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจาแนกวิธีการเรียบเรียงสารโดยการสร้างสารส่วนหน้าแล้วเสริมความ
ขยายด้วยส่วนหลัง ดังนี้
28) CƯỜI ĐỂ NGẪM: CHUYỆN NHÀ VÀ CHUYỆN PHỐ
/kɯɤy2 de4 ŋəm5: cwien6 ɲa2 va2 cwien6 fo3/ “ยิ้มเพื่อคิด ตอน ไฟในอย่านาออก ไฟนอกอย่านาเข้า”
29) Hồ Sơ Lửa Phần 1: Mật danh Đ9
/ho2 ʂɤ1 lɯa4 fən2 mot6: mət6 zaɲ1 d9/
เอกสารคดีไฟ ภาค 1: ชื่อรหัสĐ9
30) HỒ SƠ LỬA PHẦN 2: NGƯỜI 3 MẶT
/ho2 ʂɤ1 lɯa4 fən2 hay1: ŋɯɤy2 ba1 mat6/
เอกสารคดีไฟ ภาค 2: คน 3 หน้า
3. กลวิธีอื่น ๆ
3.1 การตั้งชื่อตามตัวละครหลัก
ในการตั้งชื่อละครที่เป็นจุดขายหรือความเด่นผู้แสดงนานั้นผู้ตั้งชื่อก็จะนาข้อมูลที่น่าสนใจของตัวแสดง
นามาเสนอในรูปแบบของชื่อละคร เช่น
31) PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
/fət6 hwaŋ2 ʈən2 ɲən1 toŋ1/ สมเด็จพระ เจิน เยิน ตอง
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TRẦN NHÂN TÔNG (เจิน เยิน ตอง) คือ พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์เวียดนาม เป็นพระมหากษัตริย์
อัจฉริยะที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศเวียดนามอย่างยั่งยืนในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 รวมทั้งการป้องกันเอกราชและ
การขยายอาณาเขต นอกจากนี้ท่านยังเป็น บิดาผู้ก่ อตั้งวัดทรุ๊งลามพุ ทธซึ่ งเป็ นการทาสมาธิทางพุทธศาสนาที่น า
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเวียดนามในยุคกลาง
32) THẦU CHÍN Ở XIÊM
/thəw2 cin3 ɤ4 siem1/
โฮจิมินห์แห่งสยาม
THẦU CHÍN (โฮจิ มิ น ห์ ) คื อ นั ก ปฏิ วั ติ ช าวเวี ย ดนาม ซึ่ ง ในภายหลั ง ได้ ก ลายมาเป็ น นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) หลังจากสิน้ สุดของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน
เมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นนครโฮจิมนิ ห์ เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมนิ ห์
3.2 การตั้งชื่อตามเนื้อหาของละคร
จุดขายอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง ผู้ชมสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาโดยดูจากชื่อละคร
ได้ เช่น ชื่อที่ส่อื ความหมายถึงละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เช่น 33) TÌNH CÙ LẦN
/tiɲ2 ku2 lən2/ รัก
นะคนโง่ 34) CHỈ MỘT TÌNH YÊU /ci4 mot6 tiɲ2 yew1/ รักเดียวใจเดียว 35) CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU /kəw1
cwien6 tiɲ2 yew1/ นิยายรัก เป็นต้น หรือชื่อที่ส่ือความหมายถึงความลึกลับน่ากลัวและฆาตกรรม เช่น 36) BẢN
NĂNG NGUY HIỂM /ban4 naŋ1 ŋwi1 hiem4/ สั ญ ชาตญาณอั น ตราย 37) VẠCH TRẦN TỘI ÁC /vak6 ʈən2
toy6 ak3/ กระชากอาชญากรรม 38) TRUY TÌM HUNG THỦ /ʈwi1 tim2 huŋ1 thu4/ ตามรอยผู้ร้าย เป็นต้น
3.3 การตั้งชื่อตามฉาก
ฉาก หรือบรรยากาศ หมายถึงสถานที่ เวลา ซึ่งเป็นบรรยากาศโดยรวมของเรื่อง เป็นการให้ข้อมูลแก่
ผู้ ชมว่า เรื่อ งราวนั้ น เกิ ด ขึ้น ที่ ใด เมื่ อ ไร ชื่ อ ละครที่ เอาฉากหรือ สิ่ ง ของส าคั ญ ของเรื่อ งมาเป็ น ชื่ อ ละครนั้ น ย่ อ ม
หมายความว่าฉากและสิ่งของสาคัญนั้นสามารถนามาเป็นจุดขายได้ เช่น
39) Anh Hùng Làng Nà Mạ
/aɲ1 huŋ2 laŋ2 na2 ma6/
วีรบุรุษหมูบ่ ้านนามา
Làng Nà Mạ (หมูบ่ ้านนามา) เป็นชื่อหมูบ่ ้านสถานที่เกิดของ Kim Đồng (คิมดง) เป็นผู้นาของทีมกู้ภัยเยาวชน
ในตอนเช้าของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1943 คิมดงได้รับมอบหมายให้ดูแลการประชุมลับของคณะกรรมการกลาง
พรรค ศัตรูค้นพบและส่งกองกาลังใหญ่เพื่อจับภาพผู้นาพรรค เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายคิมดงพยายาม
ลวงศัตรูลดกาลังและอาวุธลงบนด้านข้างและส่งสัญญาณให้สหายหลบหนีอย่างปลอดภัย คิมดองเสียสละตัวเองเมื่อ
อายุได้ 14 ปี และกลายเป็นบุคคลตัวอย่างสาหรับคนรุ่นใหม่
40) ĐƯỜNG LÊN ĐIỆN BIÊN
/dɯɤŋ2 len1 dien6 bien1/ มุง่ สู่ เดี่ยน เบียน
ĐIỆN BIÊN (เดี่ยน เบียน) เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ติดกับแขวงพงสาลีของ
ลาวทางทิศตะวันตก และติดกับมณฑลยูนนานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เดี่ยนเบียนในภาษาเวียดนามแปลว่า "เขต
แดนมั่นคง" ที่น้เี คยมียุทธการที่เดียนเบียนฟูระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศส โดยชัยชนะเป็นของเวียดนาม
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยค้นพบเรื่องกลวิธีการตั้งชื่อละครนั้น ผู้ วิจัยพบว่า กลวิธีทางด้านคา และกลวิธีทางด้านการ
เรียบเรียงนัน้ มีความสาคัญมากพอ ๆ กัน สาหรับการตั้งชื่อละคร เนื่องจากกลวิธีเหล่านี้ล้วนเป็นศิลปะในการนาเสนอ
สารที่ต้องอาศัยรูปแบบหลากหลาย เพื่อให้ผู้รับสารสนใจในสารนั้นให้ได้ ละครบางเรื่องตั้งชื่อให้มีความโดดเด่นด้วย
การใช้กลวิธีทุกด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่จาเป็นต้องใช้ทุกวิธีในชื่อละครทุกเรื่อง หรือเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เท่านั้น เนื่องจากละครบางครั้งก็ต้องอาศัยตัวเอก สถานที่ ฉาก เหตุการณ์อ่ืน ๆ ในเรื่องมาเป็นแนวในการตั้งชื่อเพื่อ
เรียกความสนใจจากผู้รับสารอยู่แล้ว โดยที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาในการตั้งชื่อเท่าไรนัก ดังนั้นถึงแม้ว่า
การใช้ภาษาในการตั้งชื่อลักษณะนี้จะได้รับข้อยกเว้นจากหลักไวยากรณ์และกฎเกณฑ์ทางด้านภาษาซึ่งสอดคล้องกับ
งานของชุติมา บุญอยู่ ซึ่งวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์ไทยในช่วง 2 ทศวรรษ ในภาษา
เวียดนามมีโครงสร้างทางภาษาไวยากรณ์ แตกต่างกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อธุรกิจละครก็
ตาม แต่ผู้รับสารก็ควรคานึงไว้เสมอว่าภาษาลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะในบางวงการที่ตอ้ งการนาเสนอการสร้างสรรค์ของ
ภาษาเท่านั้น หากจะนามาใช้ใ นชีวิตประจาวัน หรือนามาเป็นแบบอย่างเพื่อเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางด้านภาษาก็ควร
ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าเหมาะสมกับกาลเทศะมากน้อยเพียงใด
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การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในตุงไทลื้อ
The protection of geographical indications in Tai Lue Flag
กฤษฎา ใจแก้วทิ1* วิทูรย์ ตลุดกา1 และวีระยุทธ์ หอมชื่น1
Krisada Jaikaewti1*, Withoon Taloodkum1 and Weerayut Homchaen1
บทคัดย่อ
ตุงไทลื้อ เป็นรูปแบบของผ้าทอไทลื้ออย่างหนึ่งอันเป็นภูมปิ ัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและสืบ
ทอดกันมาอย่างยาวนานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ อันเป็นชาติพันธุ์หนึ่งของประเทศไทย ที่มีลักษณะเฉพาะและความโดด
เด่นในการทอตุง ทั้งยังมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องมี
การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนไปสู่ชาวไทลื้อรุ่นต่อไป จึงจาเป็นที่ต้องพิจารณาถึงมาตรการทาง
กฎหมายในการให้ความคุ้มครองตุงไทลื้อ ให้เป็นสิทธิของชุมชนหรือกลุ่มชาติพั นธุ์ไทลื้อ โดยจะต้องมีการบูรณาการ
จากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ที่ทอตุงไทลื้อในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมให้มี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ลวดลายที่ปรากฏบนตุงมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความคุ้มครองต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญั ติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ. 2522 พระราชบั ญ ญั ติ เครื่ อ งหมายการค้ า พ.ศ. 2534 รวมไปถึ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรม พ.ศ. 2559 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ตุงไทลื้อได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุลงไปสู่ลูกหลานไทลื้อ อัน
จะช่วยป้องกันมิให้มรดกทางภูมิปัญญาสูญหายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังสามารถนาเอาภูมิปัญญาดังกล่าวมาต่อยอด
และประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนสืบไป
คาสาคัญ : กฎหมาย, คุ้มครอง, สิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์, ตุง, ไทลื้อ
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Abstract
Abstract Tai Lue Tung (flag) is a woven craft of Tai Lue ethnic group in the North of Thailand. The flag
has reflected such precious linear of transferred knowledge and distinctive culture of Tai Lue. With its unique and
original woven techniques, the craft shows outstanding inventive patterns which signify Tai Lue lifestyles and
beliefs. As a result, it is important to ensure, promote and develop its sustainability to the Tai Lue’s descendants.
In the aspect of legality, the legal measures are required to be considered to protect Tai Lue Tung as community
or ethnic right by establishing affiliated governmental organizations; for example, enlargement of woven crafters
as community enterprise, expansion of product design adoption techniques on the Tung (flag), and relative area
of legal education such as Geographical Indication Act 2003, Copyright Act 1994, Patent Act 1979, Trade Mark
Act 1991, as well as Promotion and Conservation of Intangible Cultural Heritage Act 2016, which recently started
to be enforced. In order to conserve, inherit, promote, and inherit from Tai Lue elders to younger generation,
these actions are assisting to protect this local wisdom from disappearing over time. Moreover, the knowledge
can be sustainably adjusted and adapted for their recent career and livelihood.
Keywords: Law, Protection, Geographical indications, Flag, Tai Lue

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อยูใ่ นทวีปเอเชีย ที่มขี นบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชวี ิตที่ เป็นเอกลักษณ์ ทั้ง
ยังได้มีการผสมผสานขนบธรรมเนียมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยในประเทศไทยนั้นมี
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาศัยอยูเ่ ป็นจานวนมาก กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของไทย หนึ่งในนั้นคือ ไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ชาติพั น ธุ์ ห นึ่งของชาติพั น ธุ์ ไท เชื่อ กั น ว่าภู มิล าเนาดั้ งเดิ ม ของไทลื้ อ นั้น อยู่ในเขตมณฑลยู น นาน ทางตอนใต้ข อง
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน โดยพื้นที่นั้นเรียกว่าเขตสิบสองปันนา ต่อมาได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานลงมายัง
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย กระจายอยูต่ ามเขตต่าง ๆ ในจังหวัดของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัด
น่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่เมื่อกลุ่มชนดังกล่าวนั้นแม้มี
การอพยพย้ายถิ่นฐานมาแต่ก็ยังคงยึดถือชนบธรรมเนียมและชีวิตของชาวไทลื้อไว้เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น โดยหนึ่งในสิ่งที่ชาวไทลื้อยังคงยึดถือและสืบทอดกัน
มาเป็นเวลาช้านาน ก็คือ การตานตุง หรือ การถวายตุง โดยที่ชาวไทลื้อมีความเชื่อว่า ตุง เป็นเครื่องบูชาอย่างหนึ่งอัน
เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็นสิริมงคล โดยชาวไทลื้อ เชื่อว่า ตุง เป็นสื่อในการนาทางแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ให้ข้ึนสูส่ วรรค์ หรือที่มักพูดกันโดยทั่วไปว่า เกะปลายตุงขึน้ สวรรค์ ทาให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากวัฏสงสารหรือการเวียนว่าย
ตายเกิด รวมไปถึงถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนเองในชาติหน้า ซึ่งการตานตุงนั้นจะกระทาในช่วงสงกรานต์
โดยชาวไทลื้อจะนาตุงไปบูชาแก่พระประธานที่อยู่ในอุโบสถ แล้วนาขึ้นไปแขวนไว้บนเพดานภายในอุโบสถของวัด
สาหรับลวดลายของตุงไทลื้อนัน้ จะปรากฏในสองลักษณะสาคัญคือ รูปลวดลายตามปีนักกษัตริย์ หรือในลักษณะของ
รูปแบบปราสาทต่าง ๆ แต่ที่เด่นชัดคือ ลวดลายตามปีนักษัตรของไทย โดยที่จะนาเอาช้างมาแทนปีนักษัตรปีกุน ทั้งตุง
ไทลื้อนั้นยังใช้ผ้าฝ้ายมาทอเป็นตุง โดยมีกรรมวิธีในการปั่นฝ้ายเพื่อเอามาทาเป็นผ้าฝ้ายทอตุงต่อไป ต่างจากตุงของ
แหล่งอื่นที่ใช้กระดาษว่าว หรือผ้าดิบมาใช้ในการทาตุง
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จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ชาวไทลื้อบ้านท่ าฟ้า อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5
หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 6 บ้านหล่าย หมู่ 7 บ้านฟ้าใหม่ และหมู่ 11 บ้านฟ้าสีทอง
ตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นหมูบ่ ้านที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อแต่อดีตเป็นอย่าง
ดีโดยเฉพาะการทอผ้าลายไทลื้อแบบดั้งเดิม สิ่งทอที่ขนึ้ ชื่อมากของผ้าทอไทลื้อบ้านท่าฟ้า คือ “ตุง” โดยมีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น คือ ลวดลายน้าไหล ลายของช้าง นก หงส์ คนเรือ เป็นต้น สีที่นามาทอเป็นตุงในอดีตคือสีขาวและสีครีม ทั้ง
ยังเป็นแหล่งส่งออกที่สาคัญของตุงไทลื้อไปยังชุมชนไทลื้ออื่นๆ เนื่องจากว่า ผู้ที่มีความรู้ความชานาญในการทอตุงไท
ลื้อเหลือจานวนไม่มาก ทั้งการทอตุงไทลื้อต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าโดยใช้ระยะเวลาพอสมควรเนื่องจากว่าใช้วิธีใน
การทอ เช่นเดียวกับการทอผ้า ซึ่งปัญหาหนึ่งที่สาคัญต่อการอนุรักษ์ก ารทอตุงไทลื้อก็คือ การขาดผู้ที่จะมาสืบทอด
วิธีการทอตุงไทลื้อในชุมชน เนื่องจากคนไทลื้อรุ่นใหม่ ไม่เห็นความสาคัญกับภูมปิ ัญญาดังกล่าว และมองว่าการทอตุง
ไทลื้อ ไม่ใช่อาชีพที่จะสามารถนามาดารงชีพได้เพราะราคาต่อผืนที่มรี าคาต่า ไม่คุ้มต่อการที่จะต้องมานั่งทอต่อผืนซึ่ ง
ใช้เวลานานหลายวัน ทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทอก็ยังคงเป็นแบบโบราณที่มีใช้อยู่ตามบ้านของชาวไทลื้ออยู่แล้ว
แม้ว่าจะมีคาสั่งซื้อจากที่อ่ืน ๆ มาจานวนพอสมควรก็ตาม เช่นนี้จึงมีเพียงแค่กลุ่มผู้สูงอายุจานวนหนึ่งเท่านั้นที่ยังคง
สืบทอดภูมปิ ัญญาในการทอตุงไทลื้อ และมีความเสี่ยงสูงที่ภูมปิ ัญญานีจ้ ะสูญหายและไม่ได้รับการสืบทอดแก่คนไทลื้อ
รุ่นต่อไป และเป็นความเสียหายต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยอีกอย่างหนึ่งด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการคุ้มครองภูมิปัญญาในตุง
ไทลื้ อ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง จั ด ท าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจ าปี 2558 ภายใต้ ช่ื อ
โครงการวิจั ย “การคุ้ ม ครองสิ่ งบ่ ง ชี้ท างภู มิ ศ าสตร์ ในตุ ง ของไทลื้ อ ” โดยการบู รณาการองค์ ค วามรู้ ด้ า นต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและบูรณาการวิจัยการให้บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม กล่าวคือ (1) ด้านการวิจัย มุ่ง
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญ ญาในตุงไทลื้อ (2) ด้านการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการ โดยการจัด กิจกรรมให้ความรู้แก่ทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้เข้ามารวมกลุ่มใน
ลักษณะวิสาหกิจชุมชนและ หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ การพัฒ นาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการ
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุนและการบริหารค่าตอบแทน การสร้าง
เครื่องหมายการค้าของกลุ่ม เป็นต้น (3) ด้านการบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการคุ้มครองภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับตุงไทลื้อให้คงอยู่ สืบสานวิธีการทอผ้าและตุง โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายุสู่เยาวชนเพื่อการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบ ลวดลาย เรื่องราย และการผลิตตุงไทลื้อที่มีอยูใ่ นประเทศไทย
2. เพื่อศึกษารูปแบบการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของชาติพันธุ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในหมู่ชาติพันธุ์นั้น ๆ
3. เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมกับการคุ้มครองตุงของไทลื้อ ในฐานะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งมุ่งเน้นสิทธิของชุมชน
ให้รวมไปถึงสิทธิของชาติพันธุ์ใด ๆ ด้วย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ปัจจุบันนโยบายต่างๆของประเทศไทย เริ่มให้ความสาคัญกับการให้สิทธิแก่ชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่
ทรัพยากร รวมไปถึงบรรดาภูมิปัญญาต่ าง ๆ ที่มีอยู่ในท้ องที่หรือชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถที่จะ
แสวงหาประโยชน์ บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มากกว่าที่จะให้รอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐแต่อย่าง
เดี ยว ทั้งแนวคิ ดดั งกล่ าวข้ างตนนั้น ยั งเป็ นการน้อมน าเอาหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง มาประยุ ก ต์ใช้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมองตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ไปจนกระทั่งถึงระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นทั้ง ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดับประเทศอีกด้วย เพื่อที่จะเป็นฐานรากในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและประชาคมโลก และสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามสภาวการณ์ของพื้นที่เหล่านั้นอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
ทั้งในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างนึ่ง ที่ได้มีการสืบทอดและใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ แต่ยังไม่มีกฎหมายใดที่จะมุ่งเน้นในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งแก่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยในมาตรา 86(2) บัญญัติว่า “รัฐต้องดาเนินการการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคิดค้น เพื่อให้เกิดความรู้
ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” นอกจากนี้ยัง
ปรากฏในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 (ปี 2555 ถึ ง 2559) และนโยบายของรั ฐบาลที่ ได้ ให้
ความสาคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและการผลิต เพื่อให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สมดุลอย่างยั่งยืน
แต่อย่างไรก็ตามการให้ สิ ทธิต่างๆแก่ ชุมชนนั้น สิ่ งหนึ่งที่ ยังเป็ นปั ญหาสาคั ญก็คื อ การปกป้ องคุ้มครองภู มิ
ปัญญาของชุมชน โดยเฉพาะที่เป็นบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีชาติพันธุ์ที่
หลากหลาย ทั้งแต่ละชาติพันธุ์ยังมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิ ตที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย ส่งผลทาให้ภูมิปัญญาค่อยๆถูกกลืนไปกับกระแสสังคมและเลือนหายไปในที่สุด ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ระบบและกลไกในการปกป้องและคุ้มครองภูมปิ ัญญาเหล่านั้นให้สามารถที่จะคงคุณค่าและสืบต่อไปยังลูกหลายของกลุ่ม
ชาติพันธุ์นั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มมวลชนต่าง ๆ จ้องเข้ามาร่วมมือกันดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะเป็นเจ้าของภูมปิ ัญญา โดยใช้หลักการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
(Access and Benefit Sharing) อันจะนาไปสู่การอนุรักษ์ ตระหนักและพัฒนาภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนต่อไป

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ความเป็นมาของไทลื้อในแต่ละท้องที่ ความเชื่อ ลวดลาย และการใช้งานของตุงไทลื้อ
2. ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่น ๆ รวมไปถึงกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งของไทยและใน
ต่างประเทศ และวิเคราะห์ถงึ รูปแบบของการให้ความคุม้ ครองตุงไทลื้อดั้งเดิม
3. ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีการส่งเสริม
วิสาหกิจผ้าทอไทลื้อแนวประยุกต์สมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเกิดวิสาหกิจผ้าทอไทลื้อที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน
4. วิเคราะห์ถงึ รูปแบบที่เหมาะสมในการคุ้มครองตุงไทลื้อ
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ผลการศึกษา
1. ความเป็นมาของตุงไทลื้อ
ในอดีตชาวไทลื้อ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชาวลื้อ ได้พากันอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูน
นาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยแยกย้าย
กระจัดกระจายไปตั้งรกรากถิ่นฐานตามจังหวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน
จัง หวัด ล าปาง และจั งหวั ด พะเยา โดยการเข้ ามาของไทลื้อ ในช่วงแรกนั้ น เกิ ด ขึ้น ในยุ ค ตอนต้น กรุ งรัต นโกสิ น ทร์
เนื่องจากเริ่มมีการฟื้นฟูบ้านเมืองแถบล้านนาให้เข้มแข็งขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการกวาดต้อนพไล่พลแรงงานจากหัวเมือง
ต่าง ๆ มาใช้เป็นแรงงานสาคัญในการฟื้นฟู ส่วนหนึ่งก็คือชาวไทลื้อ ซึ่งมีทั้งที่ยินยอมอพยพมา เช่น ไทลื้อเมืองยอง
ที่อพยพมาอยูบ่ ริเวณจังหวัดลาพูน หรือคนยอง กับอีกส่วนที่ถูกกวาดต้อนมา เช่น ไทลื้อเมืองพง เมืองหย่วน เมืองมาง
เมืองล้า ซึ่งได้ถูกต้อนเทครัวมาไว้บริเวณอาเภอเชียงคา อาเภอเชียงม่วน และอาเภอท่าวังผา วิถีชีวติ ของชาวไทลื้อนั้น
มักอาศัยอยู่บริเวณริมน้า อาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ดังนั้นบ้านของชาวไทลื้อจึงหลังใหญ่ และแต่ละบ้านจะมีกี่
ทอผ้าและอุปกรณ์ปั่นฝ้ายเป็นของตนเอง โดยส่วนมากมักนาผ้าฝ้ายมาใช้ในการทอผ้า เนื่องจากวิถีชวี ิตของผู้หญิงใน
สังคมไทลื้อนั้นจะได้รับการสั่งสอนหน้าที่ของกุลสตรี โดยเริ่มหัดทอถุงย่ามหรือผ้าเช็ดหน้าน้องตัง้ แต่ยังเด็ก แล้วค่อย
พัฒนาเทคนิคในการทาให้ยากขึน้ ตามลาดับ ในส่วนของขนบธรรมเนียมประเพณีของไทลื้อนั้นโดยมากจะเป็นพิธีกรรม
เกี่ยวข้องกับการทาไร่ทานา ไม่วา่ จะเป็นการล้องเหมือง หรือขุดลอกคลอง หรือการสู่ขวัญข้าวใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่น่าสนใจอีก ได้แก่ การตานตุง หรือการถวายตุง ซึ่งคาว่า ตุง เป็นภาษาท้องถิ่ นของ
ภาคเหนือ ซึ่งหมายถึง “ธง” โดยชาวไทลื้อมีความเชื่อเกี่ยวกับตุงว่า เป็นของมงคล เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามและ
เป็นสิริมงคล เป็นเครื่องประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา ทั้งยังเป็นอานิสงส์ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป เพื่อให้ตุงเป็น
สื่อในการนาดวงวิญญาณให้พ้นจากนรกภูมิหรือวิบากกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างบุญบารมีแก่ตนเอง เมื่อยาม
เสียชีวิตจะได้เกาะชายตุงขึ้นสู่สวรรค์ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่า ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับตุงของไทลื้อนี้ นามาสร้าง
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มชนกับวัด และยังเกี่ยวพันกับวิญญาณอีกด้วย อันแสดงให้เห็นถึงวิถีชวี ิต
ที่ยึดมั่นอยูใ่ นพระพุทธศาสนาและความเชื่อทางจิตวิญญาณของชาวไทลื้อได้อย่างชัดเจน
2. ลวดลายและความเชื่อมโยงกับชุมชนและความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ลวดลายตุงไทลื้อ ที่เห็นอย่างชัดเจน จะแบ่งเป็นสองส่วนที่สาคัญ คือ ปีนักษัตร และปราสาท
1. จุดเด่นของตุงไทลื้อจะเน้นสีที่สด โดยเฉพาะตุงไทลื้อในเขตอาเภอเชียงม่วน จะใช้สีชมพู สีม่วง มีแดง สี
เขียว
2. ในส่วนของปราสาทจะเป็นรูปแบบปราสาทที่แตกต่างจากปราสาทในท้องที่อื่น ๆ ซึ่งแต่ละพืน้ ที่นั้น รูปแบบ
จะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย แต่จะแวดล้อมไปด้วยรูปต้นไม้ นก ดอกไม้ คน ช้าง ม้า ผีเสื้อ เป็นต้น
3. ปีนักษัตรที่มีการทอลงบนตุงไทลื้อนัน้ ในส่วนของปีนักษัตรกุน จะมีการนาเอาช้างมาใช้แทน ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ตามธรรมเนียมของล้านนาด้วยส่วนหนึ่ง
4. มักจะใช้ผ้าฝ้ายในการทอตุงมากกว่ากระใช้กระดาษหรือผ้าดิบ
3. กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบางชีท้ างภูมศิ าสตร์ตุงไทลื้อ
จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจุบันมีกฎหมายหลักที่ใช้ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่กาหนดถึงการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง โดยให้ความคุ้มครองสินค้าที่มีลักษณะ
หรือเอกลักษณ์เป็นการเฉพาะตัว โดยมีแหล่งกาเนิดหรือแหล่งผลิตที่เกี่ยวพันกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ไม่ว่าเป็นระดับ
ชุมชนจนถึงระดับภูมิภาค เพื่อเป็ นการปกป้องสิทธิของผู้ผลิตสินค้าในแหล่งนั้น ๆ ให้ได้รับความคุ้มครองไม่ถูกลอก
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เลียนหรือถูกอ้างอิงนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดียังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการให้ความคุ้มครองตุงไทลื้อในฐานะเป็นทรัพย์สนิ ได้เช่นกัน
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสน
หรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า โดยกาหนดให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สาหรับสินค้าที่มา
จากแหล่งภูมิศาสตร์และห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันจะทาให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์
อันแท้จริงของสินค้าที่ระบุในทะเบียน ในขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวเป็นการอนุวัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทย
มีตามข้อ 22 ถึงข้อ 24 แห่งความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในภาคผนวกท้ายความตก
ลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลกด้วย แต่กฎหมายไทยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะรองรับนโยบายการให้ความ
คุ้ ม ครองและรองรับ พั น ธกรณี ดั งกล่ า วได้ สมควรมี ก ฎหมายคุ้ ม ครองสิ่ งบ่ งชี้ท างภู มิศ าสตร์ จึ งจ าเป็ น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2546 มีสว่ นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองตุงไทลื้อ โดยถือ
ว่าเป็นสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวให้นิยามคาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์” หมายความว่า
ชื่อ สัญ ลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว และ คาว่า “แหล่ง
ภูมิศาสตร์” หมายความว่า พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิ ภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ
แม่นา้ ลาน้า เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทานองเดียวกันด้วย
กล่าวโดยสรุป “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” คือ ชื่อหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่บอกแหล่งผลิตของสินค้าโดย
สามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในแหล่งผลิตอื่น
เช่น ไข่เค็มไชยาที่ประกอบด้วยคาว่า ไข่เค็มซึ่งบอกว่าสินค้าคืออะไร และคาว่าไชยาซึ่ง หมายถึงอาเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ที่บ่งบอกแหล่ งผลิต ไข่เค็ มดังกล่ าว และยั งสื่อให้ คน ทั่ วไปเข้าใจว่า ไข่เค็ มที่ ผลิต ในแหล่งดังกล่าวนั้น
ดังกล่าวมีคุณสมบัติ,คุณลักษณะหรือคุณ ภาพที่แตกต่างจากไข่เค็มที่ผลิตจากแหล่งอื่นอย่างไร ฉะนั้น สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบหรือปัจจัยสาคัญสองประการคือ “ธรรมชาติ” กับ “มนุษย์” ในแหล่ง
หรือท้องที่นั้น โดยธรรมชาตินั้นสร้างสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุดิบให้แก่การผลิตสินค้า ส่วนมนุษย์นั้นใช้ทักษะ ความรู้
ความชานาญพิเศษเฉพาะของผู้ผลิตสินค้าในชุมชน และรวมถึงภูมิปัญ ญาในการผลิตสินค้านั้น โดยอาจจะมีการ
ถ่ายทอดหรือสืบต่อมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับกรรมวิธีหรือสูตรที่ใช้ในการผลิตสินค้ านั้น ๆ อันทาให้ผู้บริโภคยอมรับ
ว่าถ้าเป็นสินค้าชนิดนี้ต้องมาจากแหล่งนี้เท่านัน้ แต่ทั้งนีภ้ ายใต้ของสิ่งที่เรียกว่าสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ นอกเหนือไปจาก
จะมีความเกี่ยวกันกับพื้นที่หรือกับมนุษย์ในพื้นที่นั้นๆแล้ว สินค้าที่จะถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ นั้น จะต้องมี
ลั ก ษณะดั งต่อ ไปนี้ 1. มี คุ ณ ภาพ (Quality) 2. มีช่ือ เสี ย ง (Reputation) และ 3. มีลั ก ษณะอื่น ใดที่ ม าจากพื้ น ที่ ท าง
ภู มิ ศ าสตร์ ดั้ ง เดิ ม ด้ ว ย (Other characteristics from geographical origin) ในระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในหมู่ ข อง
ผู้บริโภคด้วย แต่ไม่จาเป็นว่าจะต้องมีช่อื เสียงในระดับโลก เพียงแค่มีช่ือเสียงในระดับประเทศ หรือภูมิภาค ก็เพียงพอ
แล้วเพราะว่าในเรื่องของชื่อเสียงของสินค้านั้นสามารถที่จะพั ฒ นาหรือประชาสัมพั นธ์ขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังเน้น
คุ้มครองเฉพาะที่เป็นตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านัน้ ไม่คุ้มครองไปถึงการให้บริการด้วย อันเป็นไปตามมาตรา 22 ของ
ความตกลงทริปส์ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้งสองด้านแล้วเห็นได้
ชัดว่า ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านมนุษย์มากกว่าด้านธรรมชาติ เนื่องจากมุ่งหมายที่จะคุ้มครองในลักษณะ
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ของทรัพย์สินทางปั ญ ญาที่ เกิ ดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์มากกว่า แต่อย่างไรก็ ตามการคุ้ มครองสิ่ งบ่ งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์น้ีมีเป้าหมายที่การให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มชุมชนที่มีการผลิตสินค้า จึงอาจถือได้ว่าสิทธิในการใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์เป็นสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ่มคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ผลิตสินค้านั้น หรืออาจถือได้ว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของชุมชนผู้ผลิตสินค้าในแต่ละพื้นที่ทางภูมศิ าสตร์ มิใช่สิทธิเฉพาะของผู้ผลิตแต่ละรายไป
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น กล่าวคือ ผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ใช่
บุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิต
ที่อาศัยอยู่ในสถานที่หรือแหล่งภูมิศาสตร์ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น ที่มี
สิทธิผลิตสินค้าดังกล่าวโดยใช้ช่อื ทางภูมิศาสตร์นั้นได้ ผู้ผลิตคนอื่นที่อยูน่ อกแหล่งภูมศิ าสตร์จะไม่สามารถผลิตสินค้า
โดยใช้ช่ือแหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาแข่งขันได้ ซึ่งอาจเรียกว่า “สิทธิชุมชน” ไม่สามารถนาสิทธิที่ได้รับไปอนุญาตให้
บุคคลอื่นใช้ต่อได้ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แหล่งภูมิศ าสตร์เท่านั้นที่มีสิทธิใช้ และเนื่องด้วยเป็นสิทธิของชุมชนนั้น ๆ แล้ว จึง
ส่งผลทาให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันจากแหล่งภูมิศาสตร์อ่ืน และมีความประสงค์ที่จะใช้ช่ือของสินค้าตามแหล่ง
ผลิตดั้งเดิมก็ไม่สามารถที่จะทาได้
ลักษณะการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ อาจแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ
ระดับปกติ ใช้กับสินค้าทั่วไปโดยมุ่งป้องกันมิให้มีการนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในลักษณะที่จะทาให้คน
สับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้านัน้ เช่น ผู้ผลิตไข่เค็มที่พะเยา ไม่สามารถใช้คาว่า “ไข่เค็มไชยา” กับสินค้าของตน
ได้ หากทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือลวงสาธารณชน (Mislead the public) คิดว่าไข่เค็มของตนมาจากอาเภอไชยา
ระดั บ พิ เศษ ใช้กั บ สิ น ค้ า เฉพาะอย่ า งตามที่ ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เป็ น การห้ า มการใช้สิ่ งบ่ ง ชี้ท าง
ภูมิศาสตร์นั้นทุกกรณี แม้จะไม่ได้ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพื่อคุ้มครองไม่ให้มีการแสดงให้ทราบถึง
แหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าโดยใช้คาว่า “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือคาทานองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ TRIPS ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าที่ทุกประเทศสมาชิก WTO จะต้องให้ความคุ้มครองสินค้าประเภท
ไวน์ และสุรา ในระดับพิเศษ ตัวอย่างการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับพิเศษนี้ เช่น ผู้ผลิตไวน์ในประเทศไทย
ไม่ส ามารถใช้ค าว่า “Borbeaux” ได้ เลย ไม่ว่าจะเป็ น การอ้างโดยอ้อ ม เช่น ผลิ ต แบบ Borbeaux หรือ ชนิด เหมื อ น
Borbeaux หรือแม้จะได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นไวน์ที่ผลิตในไทยก็ตาม เป็นต้น
ประโยชน์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์
1. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าตามที่ตนต้องการจากฉลากหรือชื่อที่ใช้รวมไปถึงด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม
2. เพื่อคุม้ ครองผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้กลไกตลาดดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่ฉกฉวยหรือนาเอาชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าไปแอบอ้างโดยทุจริต การอ้างแหล่งผลิต
สินค้าโดยมิชอบ เพื่อแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของชุมชนอื่นๆ ที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมถือเป็นการกระทาที่ไม่
เป็นธรรม
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต และเป็นเครื่องมือทาง คือ เพื่อสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิต
ขึน้ ในประเทศใดประเภทหนึ่ง หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยที่การระบุช่ือประเทศหรือท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องทาให้
ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นนั้ มีลักษณะพิเศษต่างไปจากสินค้าจาพวกเดียวกันที่ผลิตขึ้นจากแหล่งอื่น เช่น
ไข่เค็มไชยา มีดอรัญญิก ส้มโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น
4. เพื่อให้มกี ารดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า เพราะสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์มีลักษณะเหมือนเป็นเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า เนื่องจากเงื่อนไขของการขอรับความคุ้มครองในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ขอ
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จะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และตัวสินค้า เช่น วิธีการผลิต วัตถุดบิ ที่ใช้ ฯลฯ ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพ
เฉพาะของสินค้าจากแหล่งนั้น กลุ่มผู้ผลิตจึงต้องมีส่วนอย่างมากในการช่วยกันรักษาคุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินค้าที่
ขึน้ ทะเบียนนั้น ๆ ไว้
5. เพื่อการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เนื่องจากสินค้าที่อาจขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้น ส่วน
ใหญ่จะเป็นสินค้าที่อาศัยปัจจัยในแง่สภาพดินฟ้าอากาศ หรือสภาพพื้นที่ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อ คุณภาพของสินค้า
จนนาไปสู่ช่อื เสียงของสินค้านั้น ๆ การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์จึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
โดยตรง
6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและรักษามรดกภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ก่อให้ เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่ นในการสร้างความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น
สร้างความรู้สกึ ผูกพัน ความภาคภูมใิ จในถิ่นกาเนิด และช่วยลดปัญหาแรงงานอพยพเข้าสู่เมือง ตลอดจนเป็นการช่วย
รักษามรดก ขนบธรรมเนียม และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้อีกทางหนึ่ง
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์
ในกรณีของตุงไทลื้อ เนื่องจากสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ มีเจตนาที่จะคุ้มครองสิทธิของชุมชนเป็นหลักแล้ว ยังได้
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มีสิ ทธิ ข อขึ้น ทะเบี ย นไม่จ าเป็ น ที่ จะต้อ งเป็ น ชุน ชนที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ านั้น ๆ ก็ ย่อ มได้ โดยหากพิ จ ารณา
บทบัญญัติตามมาตรา 7 ซึ่งให้ผู้มสี ิทธิขอขึน้ ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ได้มดี ังนี้ คือ
(1) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
(2) บุ ค คลธรรมดา กลุ่ ม บุ ค คล หรือ นิติบุ ค คลซึ่ งประกอบกิ จ การค้ าเกี่ ยวข้ อ งกั บสิ น ค้ าที่ ใช้สิ่ งบ่ งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ และมีถ่นิ ที่อยูใ่ นแหล่งภูมศิ าสตร์ของสินค้า
(3) กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ดังนั้น หน่วยงาน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลตามมาตรา 7 ย่อมมีสิทธินาตุงไทลื้อไปขอขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยสามารถเทียบเคียงกับการขึน้ ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ในกลุ่มสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันมีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ขึ้นทะเบียนแล้ว รวมทั้งหมด 67 สินค้า
จาก 49 จังหวัด โดยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากผ้า มีการขึน้ ทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 8 สินค้า ประกอบด้วย 1.ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
2.ผ้าไหมยกดอกลาพูน 3.ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ 4.ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 5.ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท 6.เส้นไหมไทย
พื้นบ้านอีสาน 7.ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม และ 8.ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการขึ้นทะเบียนนี้ ในมาตรา 7 (1) จะพบว่าเปิดโอกาสให้หน่วยงายราชการต่างๆ
ที่เป็นนิติบุคคลสามารถยื่นขอขึน้ ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ แต่ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วจะพบว่าในการบริหาร
ราชการนั้น หน่วยงานรัฐต่ างๆมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลทุกหน่วยงาน ดังนั้น อาจก่อให้เกิดปัญ หาในทางปฏิบัติที่
หน่วยงานของรัฐบางหน่วย เช่น อาเภอ แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคลาดับรองจากจังหวัดก็ตาม แต่ก็
มิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่นนี้จึงไม่อาจที่จะขอขึน้ ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ในเขตได้ อีกทั้งการหาเจ้าภาพหลัก
ในการขอขึ้นทะเบียน ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า ให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จึงจะส่งผลต่อการปฏิเสธ
ภาระหน้ า ที่ ในส่ ว นนี้ ได้ นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสามารถของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า แล้ ว ใช่ว่า ทุ ก กลุ่ ม จะมี
ความสามารถในการขอขึ้นทะเบียนได้ เนื่อ งจากอาจมีปัญ หาในเรื่องการทาความเข้าใจในหลั กเกณฑ์การขอขึ้น
ทะเบียนต่าง ๆ รวมไปถึงข้อกฎหมาย การเขียนอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 และมาตรา 10
อีกทั้งการพิจารณาถึงความมีช่ือเสียง คุณภาพ และเอกลักษณ์เฉพาะต่าง ๆ ของสินค้า และแหล่งภูมิศาสตร์ ที่อาจ
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ส่งผลต่อการตัดสินใจขอขึ้นทะเบียนได้ เช่นนี้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่มากากับดูแลและให้คาปรึกษาแก่
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า หรือกลุ่มชุมชนนั้นๆด้วย
ทั้งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะพบว่า ใน
กรณีของตุงไทลื้อ แม้ว่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะทั้งในส่วนของลวดลาย กรรมวิธีในการทอ และความเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทลื้อ และมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรื อคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าจากตุง ไท
ลื้อ แต่อ ย่างไรก็ ต ามในการพิ จ ารณาว่าจะขึ้น ทะเบี ย นสิ่ งบ่ งชี้ทางภู มิศ าสตร์ ห รือ ไม่นั้ น จะต้อ งพิจ ารณาส่ วนอื่ น
ประกอบด้วยนอกเหนือจากรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้สิ่ง
บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ จะต้องพิจารณาถึง “รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์กับ
แหล่งภูมิศาสตร์” ด้วยดังที่ปรากฏในข้อ 9 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน
การประกาศโฆษณา การคัดค้านและการโต้แย้งคาคัดค้าน การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์และการแก้ไขหรือเพิกถอน
ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2547
กรณีของตุงไทลื้อในปัจจุบันพบว่า กลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อในประเทศไทยกระจายตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ ใน
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลาปาง แพร่ และน่าน ซึ่ง ต่างมีภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความ
เชื่อในการทอตุงที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายคลึงกัน แต่เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด
อาเภอและหรือแต่ละตาบลลวดลาย และอัตลักษณ์ของตุงไทลื้อ ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังมีความแตกต่างกันในบาง
ประเด็นเช่น ลักษณะของลวดลายและสีที่ใช้ รวมถึงปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีด้านการย้อมสีรวมถึงการผสมผสานนา
เส้นด้ายหรือไหมจากต่างถิ่นมาผสมเพื่อเพิ่มมูลค่าและให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค
ดังนั้น หากจะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์จะต้องเป็นกรณีที่สะท้อนและสามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผ้าทอไทลื้อกับแหล่งภูมศิ าสตร์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สามารถขึน้ ทะเบียนได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1. การขึ้นทะเบียนแบบกลุ่ม ท้องถิ่นที่ผลิตตุง เช่น เชียงคา, เชียงม่วน, น่าน, เชียงราย เป็นต้น โดยใน
การขึน้ ทะเบียนนั้น จาเป็นที่จะต้องให้แต่ละท้องถิ่นแสดงถึงรายละเอียดหรือคุณสมบัตเิ ฉพาะของตุงไทลื้อที่แต่ละพื้นที่
ได้ผลิตออกมา เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความแตกต่างเกี่ ยวกั บคุณ ภาพ ชื่อเสี ยง คุ ณ สมบั ติห รือคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของสิ นค้ าที่ ใช้สิ่ งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์
ดังกล่าวว่ามีความโดดเด่นและแตกต่างจากท้องถิ่นอืน่ อย่างไร
2. การขึ้นทะเบียนแบบกลุ่มภูมิภาคที่ผลิตตุง ซึ่งในกรณีน้ีผู้วิจัยเห็นว่าจะส่งผลให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์มีความเข้มแข็งและสะท้อนถึงความเป็นสิทธิของชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งเรียกได้ว่าเป็นสิทธิของชาติ
พันธุ์อย่างหนึ่งก็ได้ โดยการรวมกลุ่มมในลักษณะนี้จะเป็นการขอขึ้นทะเบียนในลั กษณะของภูมิภาค เช่น ล้านนา เป็น
ต้น โดยรวมจังหวัดต่างๆ ที่มีการทอตุงไทลื้อ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับกรณีการขึ้นทะเบียนสินค้าประเภทอื่นที่มีการ
ขึน้ ทะเบียนแบบรายกลุ่มจังหวัดได้ เช่น ข้าวก่าล้านนา (Khao Kum Lanna) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ชียงราย
ลาปาง ลาพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน หรืออาจเทียบเคียงกับกรณีของ “เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (Isan
Indigenous Thai Silk Yarn)” ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี เลย
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ และบึงกาฬ เป็นต้น
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2. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตุงไทลื้อ
2.1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ลิ ข สิ ท ธิ์ (Copyright) คื อ สิ ท ธิ แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย วที่ จ ะกระท าการใด ๆ เกี่ ย วกั บ งานที่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ไ ด้
สร้างสรรค์ข้ึนโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ทักษะความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์
โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้
สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่แสดงออกซึ่งความคิดโดยไม่ต้องจดทะเบียน และไม่จาเป็นที่จะต้องมีบันทึก
สาเนาของงาน ทั้งไม่จาต้องเป็นงานที่มีความใหม่หรือไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่อย่างใด
จากการศึกษาวิจัยกรณีของตุงไทลื้อซึ่งถือเป็นงานฝีมอื ดั้งเดิมและเป็นมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม มี
ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ มีกระบวนการผลิต วิธีทอผ้าและลวดลายของผ้าทอ
อันเป็นเอกลักษณ์ ตุงที่ถูกทอขึ้นในแต่ละผืนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความประณีต สวยงานตามฝีมือและ
ประสบการณ์ของผู้ทอ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ จะพบประเด็น
การพิจารณาว่า เนื่องจากลวดลายที่ ใช้ในการทอนั้น เป็ นลวดลายดั้งเดิ ม เช่น นี้จึงก่อให้ เกิ ดค าถามที่ว่า ใครเป็น ผู้
สร้า งสรรค์ ? และการออกแบบลวดลายบนผืน ผ้ าทอไทลื้อถื อ เป็ นงานสร้างสรรค์ และจะได้ รับการคุ้ ม ครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่?
ซึ่งเมื่อพิจารณาในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พบว่าในกรณีตุงของไทลื้อนัน้ จะมีลิขสิทธิ์ตอ่ เมื่อ
เข้าเงื่อนไขทั้ง 4 ประการ คือ 1. จะต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด เพียงแต่เป็นแนวคิดหรือไอเดียในสมองยังไม่ถือ
ว่าได้รับการคุ้มครอง 2. ต้องเป็นการแสดงออกในงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่กฎหมายคุ้มครอง ซึ่งมีด้วยกัน 9 ประเภท
อันได้แก่ งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง งาน
ภาพยนตร์ งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรืองานอื่นใดในแผนวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ 3. ต้องสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืนและมีระดับของความวิริยะอุตสาหะหรือระดับของการสร้างสรรค์พอสมควร
และ 4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ดังนั้น ในกรณีของผ้าทอไทลื้อ แม้วา่ จะมีกระบวนการขั้นตอนและเทคนิคการทอตลอดจนลวดลายที่เป็นลาย
สวยงาม แต่ไม่อาจได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพราะลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าถือเป็น
ลายดั้งเดิมที่มีลักษณะทั่วไป และไม่อาจบ่งบอกได้ว่าใครเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ลวดลายนั้นขึ้นมา จึงส่งผลทาให้ลวดลาย
ดังกล่าวนั้น ไม่มลี ิขสิทธิ์ และถือว่าเป็นลวดลายที่หมดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์อันส่งผลให้เป็นสมบัติสาธารณะ (Public
domain) และทาให้ประชาชนทั่วไปจึงสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากลวดลายเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าลวดลาย
โบราณหรือลายดั้งเดิมดังกล่าวเป็นงานสาธารณะแล้วก็ตาม แต่ลวดลายโบราณเหล่านี้อาจมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์
อันมีลิขสิทธิ์ได้ หากผู้ทอตุงได้สร้างสรรค์หรือดัดแปลงหรือประยุกต์ลวดลายดั้งเดิมนั้นเสียใหม่ เพื่อก่อเกิดลวดลาย
โบราณในรูปแบบใหม่และใช้วิธีพิมพ์ลายหรือทาให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า หรือในลักษณะอื่นใด อันลักษณะเป็นงานศิลป
ประยุกต์ตามมาตรา 4 (7) ดังนั้น การทอตุงโดยใช้ลายดั้งเดิมนั้น จึงส่งผลทาให้ผู้ทอไม่อาจอ้างความเป็นเจ้าของงาน
สร้างสรรค์ หรืออ้างว่าเป็ นผู้ สร้างสรรค์ ได้ เว้นแต่เป็ นกรณี สร้างลายผ้าใหม่ขึ้นมาหรือการประยุกต์ในลั กษณะศิลป
ประยุกต์ตามกฎหมาย
ในประเด็นปัญหาว่า กรณีที่ผู้ทอนาลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นลวดลายใหม่และ/หรือ
ผสมกับลายผ้าทอที่คดิ ขึน้ ใหม่ กรณีเช่นนีจ้ ะถือเป็นงานที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่และได้รับการคุ้มครองหรือไม่ ผู้วิจัยเห็นว่า
กรณีที่มีการประยุกต์ลวดลายและมีการนาลวดลายดั้งเดิมและ/หรือออกแบบลวดลายใหม่แล้วนามาทอเป็นลายในผ้า
ทอ กรณีเช่นนี้ ถือเป็นงานศิลปะประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (7) ได้เพราะเมื่อพิจารณาจากคานิยามแล้วพบว่า
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“งานศิลปประยุกต์” ได้แก่ งานที่นาเอางานงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งาน
ภาพถ่าย งานภาพประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชม
ในคุณ ค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอัน เป็น เครื่องใช้ห รือ นาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาว่า “ลวดลายของตุงไทลื้อ” นัน้ ไม่ใช่งานประเภทหนึ่งประเภทใดตามที่
บัญญัติไว้อันจะถือว่าเป็นงานศิลปประยุกต์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ได้มแี นวคาพิพากษาของ
ศาลฎีกา ที่ได้วินิจฉัยไว้ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ซึ่งวินิจฉัยว่า แบบปากกาเป็นงานสร้างสรรค์อันเกิด
จากการนาเอาการสร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแม่พมิ พ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นประกอบเป็นรูปทรงอัน
เข้าลัก ษณะศิล ปกรรมประเภทงานจิตรกรรมและการสร้างแม่พิม พ์กับหุ่นจ าลองของปากกาดั งกล่าวซึ่งเป็ นงาน
สร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ อันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรมมา
ประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึน้ เป็นปากกาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเป็น
ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกล่าว งานสร้างสรรค์แบบ
ปากกาจึงเป็นงานศิลปประยุกต์ อันอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 (7) ซึ่ง
เมื่อนามาเทียบเคียงหากมีการนาเอาลวดลายดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้แล้วก่อนมีการทอหรือพิมพ์ลายลงไป จะต้องมีการ
ลอกลายหรือเขีย นลายขึ้น มาก่อ นอยู่แ ล้ วอั นเข้ าลั กษณะเป็ น งานจิ ต รกรรม เมื่อน ามาใช้ประโยชน์ในทางการค้ า
นอกเหนือจากการชื่นชมตัวผลงาน ก็สามารถถือได้ว่าเป็นงานศิลปประยุกต์ได้เช่นกัน
2.2 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
ตามพระราชบั ญ ญั ติเครื่อ งหมายการค้ าของไทย จาแนกเครื่องหมายการค้ าออกได้เป็ น 4 ชนิด อั น
ประกอบไปด้วย 1.เครื่องหมายการค้า 2. เครื่องหมายบริการ 3.เครื่องหมายรับรอง และ 4.เครื่องหมายร่วม โดยแต่
ละชนิดมีความหมายและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเงื่อนไขในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จะประกอบไปด้วยเงื่อนไข 3 ประการคือ 1.ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ 2.ต้องไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ 3 ไม่เหมือน
หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว และเมื่อได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว
จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายนัน้
ความเกี่ยวพันระหว่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับเครื่องหมายการค้านั้น ตามมาตรา 4 วรรคสอง ให้คา
นิยาม เครื่องหมายการค้า (Trade mark) หมายความว่า “เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า
เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
บุ ค คลอื่น ” ซึ่ งโดยทั่ วไปแล้ ว นั้น เครื่อ งหมายการค้ า กั บสิ่ งบ่ งชี้ทางภู มิศ าสตร์ค่ อ นข้ างที่ จะมีค วามคาบเกี่ ย วกั น
โดยเฉพาะในเรื่องในการให้ความคุ้มครอง เนื่องจากจะถือว่าสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าอยูแ่ ล้วในตัว
ของมันเอง เนื่องจากถือว่าเป็นเครื่องหมายตามที่กาหนดเอาไว้ใน มาตรา 4 วรรคแรก เช่นกั น ทั้งยังใช้ในการบ่ ง
แหล่ ง ก าเนิ ด สิ น ค้ า เพื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งจากสิ น ค้ า อื่ น อี ก ด้ ว ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเงื่ อ นไขในการก าหนด
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดนั้น ในมาตรา 6 กาหนดให้เครื่องหมายอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้น ต้องมีลักษณะบ่ง
เฉพาะ ซึ่งมาตรา 7 (2) ได้บัญญัติถึง คาหรือข้อความ อันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง
และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ดังนั้น จะได้ว่าไม่สามารถที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นมิใช่เป็นเพียงแค่สิทธิของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเท่านั้นแต่กลับเป็นสิทธิของชุมชนในพืน้ ที่นนั้ ๆ แต่ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ เครื่องหมายการค้ามิได้
เล็งเห็นถืงคุณภาพ ความมีช่ือเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษของสินค้า เหมือนอย่างกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งยังไม่
พิจารณาถึงองค์ ประกอบด้ านธรรมชาติแต่อ ย่า งใด เพราะเน้น เฉพาะเรื่อ งของการประดิ ษฐ์และการสร้างสรรค์
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เครื่อ งหมายการค้ าอั น เป็ น สติปั ญ ญาของมนุ ษย์เท่ านั้น ทาให้ สิ น ค้ าที่ แ ม้ไม่เข้ าลั ก ษณะของการเป็ น สิ่ งบ่ ง ชี้ท าง
ภูมิศาสตร์ แต่เมื่อมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเอง ก็ยอ่ มได้รับการคุ้มครองตามเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้า
ความเกี่ยวพันระหว่างเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ตามมาตรา 4
วรรคสี่ ให้คานิยามว่า “"เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้ หรือจะใช้เป็นที่
หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต
คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของ
บริการนั้น” เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า เครื่องหมายรับรอง มีจุดประสงค์ในการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดสินค้า
คุณลักษณะของสินค้า คุณภาพของสินค้าซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพียงแต่ความแตกต่างระหว่าง
เครื่องหมายรับรองกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อยู่ตรงที่ความเป็นเจ้าของสิทธิ เนื่องจากเครื่องหมายรับรองจะเป็นสิทธิของ
เฉพาะบุคคลหรือองค์กรใดที่ให้เพื่อรับรองสิ นค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดเอาไว้ ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวกันหรือ
ผลประโยชน์โดยตรงกับตัวสินค้า แต่ในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์นั้นเป็นสิทธิของชุมชน และผู้ผลิตเป็นผู้ที่มีสิทธิใช้สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นโดยตรง ดังนัน้ แม้วา่ จะมีเป้าหมายที่รับรองคล้าย ๆ กันก็ตาม แต่ผู้มีสิทธิใช้เป็นคนละกลุ่มกันอย่าง
ชัดเจน
ความเกี่ยวพันระหว่างเครื่องหมายร่วม (Collective Mark) กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 4 วรรคห้า
ให้นิยามว่า “เครื่องหมายร่วม" หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือ
วิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือ
เอกชน” พบว่ามีส่วนที่เป็นจุดร่วมกันได้หากว่าชุมชนที่ผลิตสินค้าอันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีการรวมตัวกันของผู้ผลิต
ต่าง ๆ รวมตั วกั นเข้ าเป็ นสมาคม สหกรณ์ หรืออื่ นๆ ถื อได้ ว่ามีลั กษณะร่วมกั นของเครื่องหมายร่ วมกั บสิ่ งบ่ งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เนื่องจากผู้ผลิตได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้มีความเชื่อมโยงกับแหล่งกาเนิดของสินค้าและ
ทุกแหล่งใช้เครื่องหมายดังกล่าวร่วมกัน
ซึ่งเมื่อพิจารณาในเรื่องของตุงไทลื้อแล้วเห็นได้วา่ การคุ้มครองตุงไทลื้อนอกเหนือที่จะคุ้มครองด้านการเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยังมีผลถึงการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้าด้วยอีกทางหนึ่ง โดยทาให้บุคคลอื่น
ไม่สามารถเอาสิ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ อันเป็นการปกป้องสิทธิของชุมชนประการหนึ่ง อีกทั้ง
ผู้วิจัยเห็นว่า การประยุกต์ใช้เครื่องหมายการค้าในการให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการขึน้ ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
จะช่วยในพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าได้เป็นอย่างดี อันถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวสินค้าได้อีกทางหนึ่ง
2.3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
ในส่วนของกฎหมายสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวพันกับการคุ้มครองตุงไทลื้อ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Designs) โดยในมาตรา 3 ได้ให้คานิยามว่า “"แบบผลิตภัณ ฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณ ฑ์ หรือ
องค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ ” เมื่อพิจารณาแล้วได้ว่าเป็นการนาเอางานด้านศิลปะมาประยุกต์เข้ากับ
งานอุตสาหกรรม ในลักษณะที่ทาให้ผลิตภัณฑ์นนั้ มีลักษณะพิเศษหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นมา เพื่อให้เกิดมูลค่ามาก
ยิ่งขึน้ โดยส่งผลให้ผู้บริโภคถูกชักจูงจากสิ่งที่ได้เห็นจากภายนอก ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมส่งผลถึงยอดการ
จาหน่ายสินค้านั้นๆได้โดยตรง ซึ่งพระราชบัญญัตสิ ิทธิบัตร ได้จาแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน
คือ 1. รูปร่าง หมายความถึง รูปทรงของผลิตภัณฑ์ ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม น่าใช้ และมีคุณภาพ
เช่น รูปทรงของนาฬิกา รูปทรงของโทรศัพท์มอื ถือ เป็นต้น และ 2. ลวดลายหรือสี หมายถึง การให้ลวดลายหรือสีอัน
เป็นองค์ประกอบภายนอกหรือพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ มักมีผลอย่างมากกับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ต้องการเน้นลวดลาย
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หรือสี เช่น พรม วอลล์เปเปอร์ เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขในการได้มาซึ่งสิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ต้องมีความ
“ใหม่” ซึ่งความใหม่ในที่น้ี หมายถึงต้องมีการใช้มาก่อน หรือไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือสาระสาคัญมาก่อน
ดังนั้น ในกรณีตุงไทลื้อ แม้จะมีลักษณะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เนื่องจากว่าลักษณะของตุงไทลื้อ มี
รูปแบบที่สืบต่อกั นมาตั้งแต่อดี ตแล้ว ดังนั้น จึงไม่อาจที่จ ะปรับเข้าขอรับความคุ้มครองในเรื่องของสิ ทธิบัต รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น มุ่งคุ้มครองตัวบุคคลผู้ย่นื ขอจดทะเบียนเท่านั้น ไม่รวมไปถึง
ชุมชนนัน้ ๆ ด้วย

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
ตามที่ได้มีการลงพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศ าสตร์ในตุ งของไทลื้อ ซึ่ งส่ วนหนึ่งอาจเป็ น ปั ญ หาในทางปฏิบัติ อั น ส่ งผลให้ ก ารด าเนินการตามกฎหมายไม่
บรรลุผล ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้กฎหมายของชาวบ้านผู้ทอตุง เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ มีเนื้อหาที่เข้าใจยาก และเป็นเชิงเทคนิค ยากที่ชาวบ้านจะทาความเข้าใจเกี่ยวกั บการอธิบายคุณ ภาพ
ชื่อเสียง หรือลักษณะพิเศษเฉพาะของตุงไทลื้อ
2. ปัญหาการขาดความสนใจในการคุ้มครองภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เนื่องจากมองว่าไม่มีเยาวชนรุ่นใหม่
ให้ความสนใจในการสืบสานการทอตุงไทลื้อ อีกทั้งราคาต่อผืนค่อนข้างต่า ทาให้ขาดแรงจูงใจจากคนรุ่นใหม่ในการ
ยึดถือประกอบเป็นอาชีพ
3. ปัญหาการขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมหรือ
ผลั กดั น ให้เกิ ดการขึ้น ทะเบี ยนสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศ าสตร์ รวมไปถึ งหน่วยงานภาครัฐขาดความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ
กฎหมายคุม้ ครองสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ปัญหาการไม่รวมกลุ่มกันของผู้ทอตุง โดยมองว่าเป็นงานเฉพาะบุคคล และไม่ใช่สิ่งที่ต้องทาเป็นปกติ จะ
ทาเมื่อมีเวลาว่างจากการทาไร่ทานาเท่านั้น อีกทั้งยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ตลาดหรือผู้บริโภค
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การแก้ ไขปั ญ หาข้ างต้น นั้น จ าเป็ น อย่า งยิ่งที่ จ ะต้อ งมี ก ารบู รณาการจากหลายภาคส่ วนเข้ า มาก าหนด
มาตรการ เพื่อส่งเสริมให้มกี ารขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในตุงไทลื้อ ซึ่งเห็นว่าควรต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ควรต้องมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดยนาเอาข้อมูลที่จาเป็นและเข้าใจง่ายไปใช้ในการอธิบาย เพื่อให้กลุ่มผู้ทอตุงไทลื้อ ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นสิทธิของชุมชน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยหน่วยงานภาครัฐ
อาจสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ในการลงไปให้ความรู้แก่ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านและนิสิตนักศึกษาในการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงได้อีกทางด้วย
2. การสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนไทลื้อรุ่นใหม่ ตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรม ที่สามารถนาไปต่อ
ยอดในการสร้างอาชีพแก่ตนเอง มากกว่าการเข้าเมืองใหญ่เพื่อหางานทา ซึ่งทาให้ชุมชนมีเพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น
อีกทัง้ การสร้างความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีตงั้ แต่ยังเด็ก เพื่อสร้างความหวงแหนต่อ
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ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ของตน รวมไปถึงการจัดทาฐานข้อมูลของภูมิปัญญท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ที่สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ได้ โดยเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย
3. ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง
ๆ อาศั ยอยู่ เพื่อช่วยให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งควรมี การก าหนด
หน่วยงานที่เป็นผู้ดาเนินการหลักในพื้นที่อันเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ นอกจากนี้ควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้มีฐานเป็นนิติ
บุคคลสามารถที่จะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ยกตัวอย่างเช่น อาเภอ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ ควรมีการ
จัดตั้งหน่วยงานที่ดูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อันประกอบไปด้วยกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ควรมีการเข้าไปส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ
เพื่อให้รองรับการการขึน้ ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์และการพัฒนาสินค้าให้สามารถที่สามารถขอรับการคุ้มครอง
ได้ ทั้ งยังเกิด ความเข้ม แข็ งในการบริห ารจั ดการการผลิ ต มีระบบและกลไกที่ช่วยในการส่ งเสริม ให้ การผลิ ตตุ งมี
คุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมถึงมีการผลักดันให้ได้รับการรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
นอกเหนือจากนี้การพัฒนาสินค้าให้มีหลายหลายรูปแบบนอกเหนือจากการผลิตตุงตามปกติ ซึ่ งอาจมีการพัฒนาให้
เป็นของที่ระลึก หรือนาเอาลวดลายในตุงไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งควรที่จะมีการสร้างเครื่องหมายการค้า
ของกลุ่มเพื่อใช้ในการประชาสั มพันธ์สินค้าอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ยังอาจมีการตรากฎหมายที่จูงใจให้กลุ่ ม
วิสาหกิจในชุมชนมียอดจาหน่ายที่ สูงขึ้น เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี จากการซื้อ สินค้าภู มิปัญ ญาท้ องถิ่น หรือ มี
มาตรการส่งเสริมให้มีการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น เช่น นโยบายลดหย่อนภาษีของผู้ประกอบการค้า
สินค้าสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยลง
5.การบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชวี ิตของไทลื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันจะ
ช่วยส่งเสริมให้สังคมภายนอกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ ของชาติพันธุ์ไทลื้อได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากชุมชน
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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สิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง: กรณีศกึ ษาในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The right of counseling from lawyer during criminal investigation process of
immigration labor criminal: the case study of Muang Phayao province
ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร1*
Teerapan Mekkriengkrai1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในช่วงวัยทางาน โดยมากเป็นสัญชาติพม่าและลาว การกระทาความผิดพบ
ความผิ ด ฐานหลบหนีเข้าเมือง และยั งพบการกระทาความผิ ดอื่น อีก ได้ แก่ การทางานโดยไม่ได้ รับอนุญ าตและ
การกระทาความผิดทางอาญาด้วย โดยพบว่าเป็นการกระทาผิดในลักษณะการลักทรัพย์และการทาร้ายร่างกาย
ขั้นตอนการสอบสวนแรงงานต่างด้าวจะเหมือนกับคนไทย คือเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา หากแรงงานต่างด้าวมีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา กระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง พนักงานสอบสวนจะ
ทาการลงบันทึกจับกุม จากนั้นจะทาหนังสือส่งตัวไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักร
ต่อไป
แรงงานต่างด้าวมีสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายและสิ ทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนเหมือนคนไทย
สิทธิการมีทนายความมีความสาคัญที่จะเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ จากการศึกษายังพบ
อีกว่า ทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหามาให้นั้นมักเป็นทนายความที่อยู่ในพื้นที่ เป็นระบบการจัดหาทนายความ
อาสา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายความนั้นรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่มักจะไม่
ร้องขอทนายความ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวนัน้ ยอมรับสารภาพและยอมรับโทษตามกฎหมายโดยไม่มขี ้อโต้แย้ง
คาสาคัญ: แรงงานต่างด้าว, หลบหนีเข้าเมือง, สิทธิของผู้ต้องหา, สิทธิการมีทนายความ
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Abstract
This research aims at studying the right of counseling from lawyer during criminal investigation process
of immigration labor criminal, the case study of Muang Phayao Province. The research found that the illegal
foreign workers in Muang District, Phayao Province are males more than females. They are mostly from
Myanmar and Laos and of a working age. All of them are accused of illegal migration and other wrongdoings for
example working without work permit; committing crimes such as theft and assault.
The process of foreign workers interrogation is the same as Thai criminals, which are trialed under
Criminal Procedure Law. If the aliens are Myanmar, Laos, or Cambodian nationals when prosecuted for illegal
migration,
the interrogators will record the arrest then file the case to Immigration Office for repatriation.
Foreign workers are well protected under the right of accused the same way as Thai criminals, as well
as the right to an attorney during questioning. Right to an attorney is also crucial to ensure that the accused will
be served fair trial. The study also shows that the lawyers that interrogator conspire for the accused are
normally from local area through the system in providing the accused with advocate in criminal cases. The state
will support the lawyer fee. However, most of alien workers are unrepresented because they usually confess to
the accusations and accept the punishment without further statement.
Keywords: Foreign workers, Illegal migration, The right of accused, The right to an attorney

บทนา
ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทาให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม จนก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ส่วนแรงงานภาค
เกษตรกรรมก็เกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน เพราะงานภาคการเกษตรนี้กล่าวได้วา่ คนไทยไม่ยอมทา (สุทธิศักดิ์ ภัทร
มานะวงศ์, 2542, หน้า 42-43) จากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานทั้งประเภทมีฝีมอื และไร้ฝีมอื ใน
ประเทศไทย จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ผู้ประกอบการต้องนาแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทางานในด้านต่าง ๆ ที่ขาด
แคลน (สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์, 2542, หน้า 44) อีกทั้งการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้สามารถจ่าย
ค่าแรงในระดับต่า แต่ทางานได้ดีกว่าแรงงานคนไทย ทาให้ผู้ประกอบการนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย
(ธนินท์รัฐ กิตติพชิ ญอัมพร, 2550, หน้า 62) เนื่องจากทาให้นายจ้างมีต้นทุนด้านแรงงานต่า เกิดผลดีตอ่ ต้นทุนการผลิต
สินค้าและทาให้บรรเทาการขาดแคลนแรงงานไทยในบางกิจการ
ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวเป็นปัญหาที่มีมาช้านาน และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
(ธนินท์รัฐ กิตติพชิ ญอัมพร, 2550, หน้า 58) แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นปัญหาทางสังคมที่สาคัญอย่างมากใน
ปั จจุ บัน เพราะมี ผลกระทบไปสู่ เศรษฐกิ จ และความมั่ นคงของประเทศ รวมทั้ งด้ านสาธารณสุ ขและอนามั ยและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันสืบเนื่องมาจากปัญหาอาชญากรรมของแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง (อริศรา ภูมิรัตนพงศ์, 2547, หน้า 66)
เมือ่ แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วถูกจับกุมได้ ก็จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าว
นั้นก็จะตกเป็นผู้ต้องหา ทั้งนี้ระบบการดาเนินคดีของไทยเป็นระบบกล่าวหา (Accusatorial System) ซึ่งมีหลักการว่า
คู่ ค วามทั้ งสองฝ่ ายจะต้ อ งต่ อ สู้ เอาชนะซึ่ งกั น และกั น โดยผู้ พิ พ ากษาเป็ น คนกลาง คู่ ค วามทั้ งสองฝ่ า ยจะต้ อ งใช้
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ความสามารถของตนเองในการพิสูจน์และปฏิเสธความผิด แต่การพิสูจน์ความผิดที่เป็นธรรมเพื่อให้การค้นหาความจริง
ตามระบบกล่าวหาประสบความสาเร็จนั้น คู่ความทั้งสองฝ่ายต้องอยูใ่ นสภาพและฐานะที่มคี วามสามารถในการต่อสูค้ ดี
ที่เท่าเทียมกัน (ศศิธร แสงจันทร์, 2548, หน้า 1) โดยถือตาม “หลักอาวุธเท่าเทียมกัน” (คณิต ณ นคร, 2542, หน้า 52)
ที่ถอื ว่าความถูกต้องและความเป็นธรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีหลักอาวุธเท่าเทียมกัน แต่กระบวนการทางกฎหมาย
ที่ผู้ต้องหาขาดความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมายและสิทธิของตนเอง ประกอบกับขั้นตอนและความซับซ้อนของ
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งโครงสร้างทางสังคมทาให้ไม่มีศักยภาพพื้นฐานเท่าเทียมกับองค์กรของรัฐซึ่งมีพนักงาน
อัยการที่มคี วามรู้และความชานาญในการดาเนินคดีเป็นฝ่ายโจทก์ ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาจึงตกอยู่ในสถานะที่
ไม่อาจได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายไปในทันที มีผลทาให้การต่อสู้ดาเนินคดีเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองถูกจากัด
(ศศิธร แสงจันทร์, 2548, หน้า 2) ดังนัน้ โดยหลักการจึงควรต้องมีทนายช่วยเหลือในทุกคดี หรืออย่างน้อยที่สุดก็ในคดี
ที่มีความสามารถของผู้ต้องหาหย่อนไป รัฐซึ่งเป็นองค์กรบริหารการปกครองประเทศจาเป็นต้องเป็นผู้จัดความยุตธิ รรม
ให้แก่ผู้ต้องหา เพื่อให้ได้รับความเสมอภาคในการต่อสู้คดีตามสิทธิ ในหลักการประชาธิปไตยที่ว่า “บุคคลมีสิทธิเสมอ
ภาคกันภายใต้กฎหมาย” (Equality before the Law) (อนัญญา งามสิริพร, 2530, หน้า 1)
การจัดทนายความให้แก่ผู้ ต้องหาจึงเป็ นการให้หลักประกั นสิทธิแก่ผู้ ต้องหาในอั นที่จะต่อสู้ได้ อย่างเต็มที่
ให้ได้รับความเป็นธรรมระหว่างการดาเนินคดี เพราะตราบใดที่ยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถแบ่งแยกผู้บริสุทธิ์ออกจาก
ผู้กระทาผิด การมีทนายคอยช่วยเหลือก็เป็น สิ่งจาเป็นที่ไม่อาจขาดได้ เพราะนอกจากทนายจะช่วยให้จาเลยมีโอกาส
ต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้เต็มที่ ทนายยังมีส่วนช่วยรัฐอานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยง
ธรรมด้วย (คณิ ต ณ นคร, 2528, หน้า 32) แต่ในสภาพความเป็นจริง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยนั้น
ผู้ต้องหาในคดีอาญายังไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ต้องหาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิตามกฎหมาย
อย่างไรบ้าง (วีระศักดิ์ ทัพขวา, 2548, หน้า 9) ในกรณีของแรงงานต่างด้าวก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มนีเ้ ช่นกัน เนื่องจากแรงงาน
ต่างด้ าวเป็ นบุ คคลที่ มิใช่คนไทย แรงงานต่างด้ าวส่ วนใหญ่ ไม่มีความรู้เกี่ ยวกั บกฎหมายไทย ไม่รู้ว่าตนมีสิ ทธิ ตาม
กฎหมายของไทยอย่างไรบ้าง จึงประสบปัญหาและความยากลาบากในการต่อสู้คดีและขาดการได้รับความช่วยเหลือใน
การต่อสู้คดี การที่มีทนายความมาคอยช่วยเหลือจะทาให้ได้รับความเป็นธรรมในการดาเนินคดีตั้งแต่ในชัน้ สอบสวน
ดังนัน้ สาหรับผู้ต้องหาที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า แรงงานที่เป็นคนต่างด้าว
ซึ่งน่าจะไม่ทราบสิทธิของตนเองหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมของไทยมากนัก เมื่อ
ได้กระทาผิดในคดีอาญา แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้รับสิทธิในการได้รับคาปรึกษาหรือความช่วยเหลือในด้านคดีความจาก
ทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนมากน้อยเพียงใด รวมถึงศึกษาว่าสิทธิดังกล่าวได้รับทัดเทียมคนไทยหรือไม่ แรงงานต่าง
ด้าวเหล่านี้จะต้องดาเนินการจัดหาทนายความเองหรือรัฐสามารถดาเนินการจัดหาให้เช่นเดียวกับที่จัดหาให้ผู้ตอ้ งหาคนไทย
หรือไม่ นอกจากนี้สาหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองซึง่ มิได้กระทาผิดในคดีอาญา แต่ถูกจับกุมในความผิดฐานหลบหนี
เข้าเมืองนั้น แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะได้รับสิทธิในการได้รับคาปรึกษาหรือความช่วยเหลือในด้านคดีความจากทนายความ
ในชัน้ พนักงานสอบสวนได้เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้กระทาความผิดทางอาญาหรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ศึกษาสิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชัน้ พนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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สมมุติฐาน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้รับสิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวน
ตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาสิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองที่พบในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยานัน้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ตารา งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบทบาทหน้าที่ของทนายความ
2. เก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชัน้ พนักงานสอบสวนของแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่พบในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองพะเยา และ
สถานีตารวจภูธรแม่กา และจากทนายความที่ดูแลคดีความแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่พบในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนีม้ ขี อบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาสิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แต่เพื่อให้การสารวจข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่
พบในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยามีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขอบเขตการสารวจข้อมูลทางสถิติ
เป็นเวลา 2 ปี คือ ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการวิจัยขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้
ดั งนั้ น ในงานวิจั ยนี้ จึ งท าการอ้างอิงตามรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2550 (ปั จจุ บั นรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว)
4. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการวิจัยขณะที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงทาการอ้างอิงตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ปัจจุบันพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2560
ได้มีผลบังคับใช้แล้ว)

ผลการศึกษา
1. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1.1 ข้อมูลทางสถิตเิ กี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จากการเก็บข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองพะเยา และสถานีตารวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยาในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบว่ามีคดีความเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งสิ้น 153 คดี โดยแบ่งรายละเอียดตามช่วงปีได้ดังนี้ ช่วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2558
มีคดีความจานวนรวม 99 คดี และช่วง 1 ส.ค. 2558 ถึง 30 ก.ค. 2559 มีคดีความจานวนรวม 54 คดี
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จานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกจับกุมได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่พบในช่วง 1 ส.ค.
2557 ถึ ง 30 ก.ค. 2559 มี ทั้งสิ้ น 153 คน เป็ นเพศชาย 117 คน เพศหญิ ง 36 คน ช่วงอายุ 19-60 ปี สามารถแบ่ ง
รายละเอียดตามช่วงปีได้ดังนี้ (ก) ช่วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2558 พบจานวน 99 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 73 คน
เพศหญิง 26 คน ช่วงอายุ 19-60 ปี (ข) ช่วง 1 ส.ค. 2558 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบจานวน 54 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน
44 คน เพศหญิง 10 คน ช่วงอายุ 19-60 ปี
สัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกจับกุมได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่พบในช่วง 1
ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบว่ามีสัญชาติพม่า 132 คน สัญชาติลาว 17 คน และสัญชาติปากีสถาน 4 คน สามารถแบ่ง
รายละเอียดตามช่วงปีได้ดังนี้ (ก) ช่วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2558 พบว่ามีสัญชาติพม่า 87 คน และสัญชาติลาว 12 คน
(ข) ช่วง 1 ส.ค. 2558 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบว่ามีสัญชาติพม่า 45 คน สัญชาติลาว 5 คน และสัญชาติปากีสถาน 4 คน
จากการศึกษาจะเห็ นได้ว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูก จับกุม ได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในช่ วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2558 พบว่ามีแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่เป็นเพศชายจานวน 73 คน คิดเป็น 73.74% ขณะที่พบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่
เป็นเพศหญิงจานวน 26 คน คิดเป็น 26.26% เท่านั้น ขณะเดียวกันในช่วง 1 ส.ค. 2558 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบว่ามี
แรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่เป็นเพศชายจานวน 44 คน คิดเป็น 81.48% ขณะที่พบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองที่เป็นเพศหญิงจานวน 10 คน คิดเป็น 18.52% เท่านั้น เมื่อพิจารณาภาพรวมจะเห็นว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองที่ถูกจับกุมได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่พบในช่วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบว่าจากจานวน
รวม 153 คน แบ่งเป็นเพศชายถึง 117 คน คิดเป็น 76.47% เป็นเพศหญิงเพียง 36 คน คิดเป็น 23.53% เท่านัน้
หากพิจารณาด้านอายุของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถู กจับกุม ได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จะเห็นได้วา่ ทั้ง 2 ช่วงเวลาที่ศึกษานั้น แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกจับกุมได้มอี ายุอยู่ในช่วง 19-60 ปี
ซึ่งถือว่าเป็นวัยทางานทัง้ สิน้ โดยพบทั้งในเพศชายและเพศหญิง
ด้านสัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกจับกุมได้พบว่าแรงงานต่างด้าว มีสัญ ชาติพม่ามาก
ที่สุด รองลงมาคือสัญชาติลาว และสัญชาติปากีสถานซึ่งพบน้อยที่สุด ดังข้อมูลจากการศึกษาในช่วง 1 สิงหาคม 2557
ถึง 30 กรกฎาคม 2558 พบว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่มีสัญชาติพม่าจานวน 87 คน คิดเป็น 87.88% ขณะที่
พบแรงงานต่ างด้ าวหลบหนี เข้ าเมื องที่ มี สั ญ ชาติ ลาวจ านวน 12 คน คิ ดเป็ น 12.12% เท่ านั้ น ขณะเดี ยวกั นในช่วง 1
สิงหาคม 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2559 พบว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่มีสัญชาติพม่าจานวน 45 คน คิดเป็น
83.33% ขณะที่พบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่มีสัญชาติลาวจานวน 5 คน คิดเป็น 9.26% เท่านั้น และแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่มีสัญชาติปากีสถานจานวน 4 คน คิดเป็น 7.41% เมื่อพิจารณาภาพรวมจะเห็นว่าแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองที่ถูกจับกุมได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่พบในช่วง 1 สิงหาคม 2557 ถึง 30 กรกฎาคม 2559
พบว่า จากจานวนรวม 153 คน แรงงานต่างด้าวมีสัญชาติพม่าจานวนถึง 132 คน คิดเป็น 86.28% สัญชาติลาว 17 คน
คิดเป็น 11.11% และพบสัญชาติปากีสถานเพียง 4 คน คิดเป็น 2.61%
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านสัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง นอกจากจะพบสัญชาติของแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญ ชาติในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาครั้งนี้แล้ว จากการเก็ บข้อมูลเพิ่มเติมด้ านสัญชาติของ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพบว่า จากประสบการณ์ของพนักงานสอบสวนยังพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่
ถูกจับกุมได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่มีสัญชาติอ่นื อีก ได้แก่ สัญชาติกัมพูชา และสัญชาติเกาหลี อย่างไรก็ตาม
สัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่พบมากที่สุดยังคงเป็นสัญชาติพม่าเช่นเดียวกับที่พบในช่วงระยะเวลาที่
ศึกษาครั้งนี้
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1.2 การกระทาความผิดของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จากการศึกษาข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองพะเยา และสถานีตารวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา ไม่พบ
ข้อมูลในเชิงสถิติเกี่ยวกับคดีความที่แรงงานต่างด้าวกระทาความผิดในลักษณะอื่นนอกเหนือจากความผิดในฐานหลบหนีเข้า
เมือง อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า นอกจากแรงงานต่างด้าวจะกระทาความผิดในฐานหลบหนีเข้าเมืองแล้ว
ยังพบการกระทาความผิดในลักษณะอื่นอีก ได้แก่ การทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักทรัพย์ และการทาร้ายร่างกาย
จากการศึกษาพบว่าสามารถจัดลักษณะการกระทาความผิดของแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมได้ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคือได้กระทาความผิดฐานหลบหนี
เข้าเมือง (2) แรงงานต่างด้าวที่กระทาผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) แรงงานต่างด้าวที่กระทาความผิดทางอาญา
จากการศึกษาพบว่าการกระทาความผิดของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมีทั้งลักษณะการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย คือ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้เริ่มทางาน แต่ก็ตรวจพบว่าการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นก็เพื่อมาใช้แรงงาน
หรือมาทางาน แต่ขณะที่ถูกจับกุมได้ยังไม่ได้กระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย แต่กระทา
ความผิดเฉพาะความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเท่านั้น จึงได้จัดแยกประเภทของการกระทา
ความผิดไว้เป็นประเภทหนึ่ง คือ หลบหนีเข้าเมือง ส่วนการกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และการกระทา
ความผิดความผิดทางอาญา เป็นการกระทาความผิดในลักษณะอื่นอีกนอกเหนือจากความผิดหลบหนีเข้าเมือง
ทั้งนี้ การกระทาความผิดของแรงงานต่างด้าวอาจกระทาความผิดได้มากกว่าหนึ่งฐานความผิด กล่าวคือ
แรงงานต่างด้าวอาจกระทาความผิดเพียงความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองเพียงความผิดเดียว หรืออาจกระทาความผิดอื่น
อีก เช่น อาจกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทาความผิดทางอาญา เป็นความผิดที่สอง หรือ
อาจกระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง และกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังไปกระทาความผิด
ทางอาญาอีก เป็นสามฐานความผิดเลยก็ได้
1.2.1 แรงงานต่างด้าวที่กระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่พบการกระทาความผิดในลักษณะนี้เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้กระทาความผิด
ฐานหลบหนีเข้าเมือง คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้าราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของไทย
อั นประกอบด้ วยการไม่มีสั ญชาติ ไทย และเดิ นทางเข้ ามาในราชอาณาจั กรไม่เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติคนเข้ าเมื อง
พ.ศ. 2522 กล่าวคือ กระทาผิดพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นั่นเอง ซึ่งพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้
กาหนดให้ บุคคลซึ่ งเดิ นทางเข้ ามาในราชอาณาจั กรจะต้ องเดิ นทางเข้ ามาตามช่องทางที่ ก าหนด และการเข้ ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรจะต้องเป็นไปตามกาหนดเวลา อีกทั้งต้องผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย
หากฝ่ าฝืนจะมีบทลงโทษ ซึ่งระบุ ไว้ในพระราชบั ญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 62 และมาตรา 81 ที่ได้ ก าหนด
บทลงโทษผู้ที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางที่กาหนดหรือไม่ตามระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่ย่ืน
เอกสารขออนุญาตจะมีโทษจาคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถ้าเป็นคนไทยระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ตามมาตรา 62 และมาตรา 82 ที่กาหนดบทลงโทษคนต่างด้าวที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งจะมี บทลงโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท
1.2.2 แรงงานต่างด้าวที่กระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่พบการกระทาความผิดในลักษณะนี้เป็นแรงงานต่างด้าวที่นอกจากกระทา
ความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองแล้วยังกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย กล่าวคือ เป็นแรงงานต่าง
ด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเพื่อมาทางานในประเทศไทย และได้ทางานในประเทศไทยแล้ว แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้กระทา
ความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในชั้นแรก คือ เข้าราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายว่า
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ด้วยคนเข้าเมืองของไทย เป็นการกระทาผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และยังกระทาความผิดฐานทางาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกชัน้ หนึ่ง ซึ่งเป็นการกระทาผิดพระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ด้วย
จากการเก็บข้อมูลพบว่าแรงงานต่างด้าวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยานั้นส่วนมากได้กระทาความผิด
ฐานหลบหนีเข้าเมืองและยังกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย สอดคล้องกับการข้อมูลทางสถิติที่พบว่า
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่พบในจังหวัดพะเยานั้นอยู่ในช่วงอายุของวัยทางานทั้งสิ้น กล่าวคือ แรงงานต่างด้าวที่
หลบหนีเข้าเมืองนี้มักหลบหนีเข้าประเทศไทยมาเพื่อทางานในประเทศไทย อันอาจเนื่องมาจากการหนีสงคราม ความไม่
ปลอดภัยในประเทศของตน หรือจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า จึงต้องหลบหนีออกจากประเทศของตนเพื่อไปหางานทาหรือเอา
ชีวิตรอด และการที่ เลือกเข้ ามาในประเทศไทยก็ เพราะค่ าจ้ างแรงงานในประเทศไทยสู ง สภาพเศรษฐกิ จก าลั งเติ บโต
ประกอบกับอาชีพบางอย่างคนไทยไม่นิยมทา นายจ้างหรือผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาทาแทน จึง
เป็นโอกาสที่แรงงานต่างด้าวจะหางานทาได้ง่ายจึงลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อทางาน แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
เพื่อมาทางานในประเทศไทยเหล่านี้ นอกจากกระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองอันเป็นการกระทาผิดพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 แล้ว ยังมีความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทาผิดพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ด้วย ซึ่งพระราชบัญญั ติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้กาหนดไว้ว่าคนต่างด้าวจะ
สามารถทางานได้นั้นต้องเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ห้ามมิให้คนต่างด้าวทางานนอกจากงานที่กาหนดไว้และต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนด้วย ทั้งนี้พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติบทกาหนดโทษสาหรับคนต่าง
ด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1.2.1 และหากคนต่างด้าวเหล่านี้กระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้
รับอนุญาตอีกก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ด้วย โดยมีบทลงโทษในมาตรา 51
ที่บัญญัติให้คนต่างด้าวที่ทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสน
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นยินยอมกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่กาหนด พนักงานสอบสวน
จะเปรียบเทียบปรับและให้คนต่างด้าวนั้นออกนอกราชอาณาจักรก็ได้
จะเห็นได้ว่า ทั้งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 ได้กาหนดโทษไว้สาหรับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองไว้อย่างชัดเจน ซึ่งพระราชบัญญัติการทางานของคน
ต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2551 มาตรา 51 มี ก ารระบุ ถึ งการส่ งคนต่ า งด้ า วออกนอกราชอาณาจั ก รไว้ ด้ วย อย่ างไรก็ ต าม
พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวเหล่านี้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ไว้ด้วยเช่นกัน ดังในมาตรา 22 ที่กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจสั่งให้คนต่างด้าวผู้นนั้ กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ได้กรณีที่ตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร และในมาตรา 29 วรรคหนึ่งที่กาหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะควบคุมคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรไว้ตรวจสอบหรือให้ส่งตัวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร และในมาตรา 54 ที่กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตกลับไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2537 เรื่อง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบั ญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 10) ได้แต่งตั้งให้ บุคคลเป็ นเจ้าพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ เหล่านี้จึงเป็ นบุคคลที่สามารถส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้
ตามที่บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 22 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง และมาตรา 54
อย่างไรก็ ตาม ส าหรับคนต่างด้ าวที่มีสั ญชาติพม่า ลาว และกั มพู ชา ได้ มีการให้อ านาจเจ้าหน้าที่
ตารวจมีอานาจในการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 ลง
วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2541 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ.2522 ที่ ระบุ ว่ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้ าหน้าที่ ได้แก่ (1) ผู้บังคับการตารวจภูธร
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จังหวัดทุกจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน (2) ผู้บังคับการตารวจนครบาล 1 - 9 หรือผู้รักษาราชการแทน (3) ผู้กากับ
การ หรือรองผู้ กากั บการหั วหน้าสถานีต ารวจนครบาลหรือภูธร หรือสารวัตรหั วหน้าสถานีตารวจภูธร หรือผู้ รักษา
ราชการแทน โดยมีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคนต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หรือสัญชาติอ่ืนตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศกาหนด
(ซึ่งยังไม่มีประกาศสัญชาติเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้) ส่วนพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 นัน้ ได้ให้
อานาจพนักงานสอบสวนในการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 หมวด 6 บทกาหนดโทษ ในมาตรา 51 ที่ให้พนักงานสอบสวนสามารถให้คนต่างด้าว
นั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ถ้าคนต่างด้าวนั้นยินยอมเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ต้องไม่
ช้ากว่าสามสิบวัน
ดังนั้น แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกจับกุมได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งโดยมากมัก
เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าและลาว ถ้ากระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองเพียงอย่างเดียวก็เข้าข่ายมีความผิดตาม
พระราชบัญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 เรื่องแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ที่ได้ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการส่งตัวแรงงานต่าง
ด้าวที่ มี 3 สัญชาติ คื อ พม่า ลาว และกัมพู ชา กลั บออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ถ้ าแรงงานต่างด้ าวที่มี 3 สัญชาติน้ี
กระท าความผิ ดฐานหลบหนี เข้าเมืองและยั งกระท าความผิ ดฐานทางานโดยไม่ ได้ รับอนุ ญาตอีก ก็ จะมี ความผิ ดตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ด้วย ดังนั้น แรงงานต่างด้าวที่มี 3 สัญชาติน้ีกระทาความผิดฐาน
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและยังกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก ก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับออกนอก
ราชอาณาจักรก็จะต้องถูกเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 51 วรรคสอง
เสียก่อน
1.2.3 แรงงานต่างด้าวที่กระทาความผิดทางอาญา
จากการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้ าวหลบหนีเข้าเมือ งที่ถู กจับกุ มได้ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา นอกจากจะกระทาความผิดในฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ยัง
พบว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองยังมีการกระทาความผิดทางอาญาอีกด้วย จากการเก็บข้อมูลพบว่าแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านีก้ ระทาผิดทางอาญาฐานการลักทรัพย์และการทาร้ายร่างกาย
การลักทรัพย์และการทาร้ายร่างกายนั้นถือว่าเป็นการกระทาความผิดทางอาญาที่มีการกาหนด
โทษไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างด้าว เมื่อกระทาความผิดในราชอาณาจักรก็ย่อมต้องได้รับโทษตาม
กฎหมายของไทยทั้งสิ้น ดังที่ บัญ ญั ติไว้ในมาตรา 4 ของประมวลกฎหมายอาญาที่ ระบุว่าผู้ ใดกระทาความผิ ดใน
ราชอาณาจักรต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ดังนั้น แรงงานต่างด้าวที่กระทาความผิดทางอาญาที่ถูกจับกุมได้ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ก็ย่อมต้องได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกับคนไทยที่ กระทาความผิดทางอาญาด้วย
เช่น กั น ส าหรับการกระทาความผิ ด ฐานลัก ทรัพ ย์นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดบทลงโทษเกี่ย วกั บ
ความผิดฐานลักทรัพย์ไว้ในลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ใน
มาตรา 334 และมาตรา 335 ส่วนการกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกายนัน้ ตามประมวลกฎหมายอาญาได้กาหนด
บทลงโทษเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ฐานท าร้ า ยร่ า งกายไว้ สามารถแบ่ ง ได้ ต ามการกระท าและผลของการกระท า
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (ก) การทาร้ายร่างกายที่เป็นความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 391 (ข) การทาร้ายร่างกายจนเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ตามมาตรา 295 และ 296 (ค) การทาร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
สาหัส ตามมาตรา 297 และ 298 (ง) การทาร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 290
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2. ขั้นตอนการสอบสวน
เมื่ อ แรงงานต่า งด้ าวที่ ก ระทาความผิ ด ในลั ก ษณะต่า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมาถู ก จั บกุ ม ได้ ก็ จ ะถู ก ด าเนิน คดี ต าม
กฎหมาย ในชั้นสอบสวนผู้รับผิดชอบก็คือพนักงานสอบสวน จากการศึกษาพบว่าพนักงานสอบสวนมีขั้นตอนการ
สอบสวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ าเมืองที่ถูกจับกุมได้ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยสามารถอธิบายตาม
ลักษณะการกระทาความผิดได้ดังนี้
2.1 แรงงานต่างด้าวที่กระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ก ระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือ เข้าเมืองโดยผิ ดกฎหมาย ในการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนจะเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารที่แสดงการผ่านการตรวจอนุญาตตามกระบวนการ
ทางกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของไทย เช่น หนังสือเดินทาง (passport) หรือ วีซ่า (visa) หากแรงงานต่างด้าวไม่มี
เอกสารมาแสดงแก่พนักงานสอบสวน หรือไม่มีรายละเอียดแสดงการผ่านการตรวจอนุญาต หรือมีการปลอมแปลง
เอกสารดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระทาผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
แต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา กระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง เมื่อ
ถูกจับกุมได้ พนักงานสอบสวนจะทาการลงบันทึกการจับกุม จากนั้ นจะทาหนังสือส่งตัวไปยังสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง เพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรหรือส่งกลับไปยังประเทศที่อยู่ของแรงงานต่างด้าวนั้นต่อไป ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 11 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือ ง พ.ศ. 2522 ที่ได้ ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการส่งตั วคนต่างด้ าวหลบหนีเข้าเมืองที่มี 3 สัญ ชาติน้ีกลั บ
ออกไปนอกราชอาณาจักรได้
2.2 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่กระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
กรณี ตรวจพบว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนั้นกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
ในการสอบสวนต้องมีการตรวจสอบใบอนุญาตทางานเพิ่มขึ้นมาด้วย หากแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารใบอนุญาตทางานมา
แสดงแก่พนักงานสอบสวน หรือไม่มีรายละเอียดแสดงการผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมีการปลอม
แปลงเอกสารดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระทาผิดพระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
สาหรับขั้นตอนการสอบสวนนั้น ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา กระทาความผิด
ฐานหลบหนีเข้าเมืองและกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย เมื่อถูกจับกุมได้ พนักงานสอบสวนจะทา
การลงบันทึกการจับกุม และทาการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 51
วรรคสอง จากนั้นจะทาหนังสือส่งตัวไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรหรือส่งกลับไป
ยังประเทศที่อยู่ของแรงงานต่างด้าวนั้นต่อไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 เรื่อง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ที่ได้ให้อานาจในการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรได้ และตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 51 วรรคสอง ที่ให้อานาจ
พนักงานสอบสวนดาเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้
แต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวนั้นมีสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่สัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา เมื่อถูกจับกุมได้ พนักงาน
สอบสวนก็จะมีขั้นตอนการสอบสวนเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวที่มีความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองและกระทาความผิดทาง
อาญาด้วย กล่าวคือ จะมีขั้นตอนการสอบสวนตามที่ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ (ดังรายละเอียดในข้อ 2.3)
คือ แจ้งการถูกจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุม และการแจ้งสิทธิต่าง ๆ แล้ว และนาส่ง
ฟ้องศาลเพื่อพิจารณาความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จากการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ
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ความผิดตามพระราชบั ญญั ติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2551 จากการที่ มาท างานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาตต่อไป
2.3 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่กระทาความผิดทางอาญา
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองแล้วยังกระทาความผิดทางอาญาด้วย จากการศึกษาพบว่า
พนักงานสอบสวนมีขั้นตอนการสอบสวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมได้ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เช่นเดียวกับ
การสอบสวนคนไทยที่กระทาความผิดทางอาญา โดยมีขนั้ ตอนการสอบสวนดังนี้
เมื่อแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ าเมืองที่กระทาความผิดทางอาญาถู กจั บกุ มได้ พนักงานสอบสวนก็จะมี
ขั้นตอนการสอบสวนซึ่งเป็นไปตามที่ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ คือ พนักงานสอบสวนก็จะทาการแจ้ง
การถูกจับกุม ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคหนึ่ง จากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะทาการแจ้งข้อ
กล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุมนั้น พร้อมทั้งแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่แรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมว่ามีสิทธิ
ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคาของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิ ที่จะ
พบและปรึกษาทนายความ และมีสิทธิแจ้งให้ ญาติหรือผู้ซึ่ งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง และมาตรา 84 นอกจากนี้ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1
ยังบัญญัติเกี่ยวกับการให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ถู กจับด้วยเช่นกัน และตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 134/4 ก็ยังบัญญัตเิ กี่ยวกับการให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ถูกจับด้วยเช่นเดียวกันว่าผู้ถูกจับหรือผู้ตอ้ งหา
มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ และมีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาได้ นอกจากนี้สาหรับคดีที่
มีอัตราโทษประหารชีวติ หรือผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีหรือในคดีที่มอี ัตราโทษจาคุก ก่อนเริ่มถามคาให้การให้พนักงาน
สอบสวนต้องถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ตามที่บัญญัตไิ ว้ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสอบสวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา มีขนั้ ตอนการสอบสวนแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบแรก สาหรับแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติพม่า
ลาว หรือกัมพูชา หากกระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง เมื่อจับกุมได้ พนักงานสอบสวนจะทาการลงบันทึกการ
จับกุม จากนั้นจะทาหนังสือส่งตัวไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรหรือส่งกลับไป
ยังประเทศที่อยู่ของแรงงานต่างด้าวนั้นต่อไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541
เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถส่ง
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรได้ แต่ถ้ากระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับ
อนุญ าตด้วย พนักงานสอบสวนก็จะต้องทาการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบั ญ ญั ติการทางานของคนต่า งด้าว
พ.ศ.2551 มาตรา 51 วรรคสอง อีกขั้นตอนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก่อนที่จะผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป
และแบบที่สอง สาหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ที่กระทาความผิดทางอาญา และ
แรงงานต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติอ่ืนที่มิใช่สัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ที่กระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง หรือกระทา
ความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทาความผิดทางอาญา ก็จะมีขั้นตอนการสอบสวนเช่นเดียวกัน คือ มี
ขั้นตอนการสอบสวนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัตไิ ว้ ได้แก่ แจ้งการถูกจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาและ
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุม และการแจ้งสิทธิต่าง ๆ สาหรับคดีอาญาที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่
ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปี หรือในคดีที่มีอัตราโทษจาคุก ก่อนเริ่มถามคาให้การให้พนักงานสอบสวนต้องถามผูต้ อ้ งหาว่า
มีทนายความหรือไม่ด้วย ทัง้ นี้ขนั้ ตอนการสอบสวนเป็นไปเช่นเดียวกับการสอบสวนคนไทยที่กระทาความผิดทางอาญา
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จะสังเกตได้ว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ที่กระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือ
กระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนั้น จะไม่มีการแจ้งสิทธิใด ๆ เนื่องจากไม่ต้องมีการดาเนินคดีตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ.2522 ที่ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถส่งแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักร
ได้ และตามพระราชบัญญั ติการทางานของคนต่ างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 51 วรรคสอง ที่ ให้ อานาจพนักงานสอบสวน
ดาเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ ถ้าแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติพม่า ลาว หรือ
กัมพูชานั้นกระทาความผิดทางอาญาก็จะมีขั้นตอนการสอบสวนเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติอ่ืนที่มิใช่สัญชาติ
พม่า ลาว หรือกัมพูชา ที่กระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง หรือกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
หรือกระทาความผิดทางอาญาด้วย โดยหนึ่งในขั้นตอนดังกล่าวก็มีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหาด้วย ทั้งนี้การแจ้งสิทธิ
ต่าง ๆ ของผู้ ต้ องหาในขั้นตอนการสอบสวนแรงงานต่างด้ าวที่ กระทาความผิ ดทางอาญานั้น จะเป็ นประโยชน์ ส าหรับ
แรงงานต่างด้ าวที่ อาจไม่มีความรู้ทางกฎหมายจึ งไม่รู้ว่าตนในฐานะผู้ต้องหานั้นมีสิทธิ ตามกฎหมายบ้าง เมื่อพนักงาน
สอบสวนแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ต้องหา ผู้ต้องหาก็จะทราบว่าตนนัน้ มีสิทธิอะไรบ้าง และจะได้ใช้สิทธิต่าง ๆ นั้นได้อย่างเต็มที่
ในการต่อสู้คดี เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างเสมอภาคและยุติธรรม อันจะนาไปสู่การพิจารณาคดีที่ยุติธรรมต่อไป
3. สิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาได้รับสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ถูกจับกุม
เป็นผู้ต้องหา กล่าวคือ แรงงานต่างด้าวมีสิทธิขนั้ พื้นฐานของผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 วรรคสองและวรรคสาม ซึ่งได้ระบุถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้
อย่างชัดเจนว่า ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยไม่มคี วามผิด ก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่า
บุคคลใดได้กระทาความผิดจะปฏิบัตติ อ่ บุคคลนัน้ เสมือนเป็นผู้กระทาความผิดไม่ได้ (รุ่งนภา เอี่ยมศรี, 2558, หน้า 2)
นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวยังมีสิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กาหนดสิทธิ
ของผู้ต้องหาเมื่อได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ว ผู้ต้องหามีสิทธิและความช่วยเหลือทางกฎหมายดังต่อไปนี้
(รุ่งนภา เอี่ยมศรี, 2558, หน้า 95) (1) สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุม โดยไม่มีเหตุอันควร (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในมาตรา 78 มาตรา 79 และมาตรา 80) (2) สิทธิที่ได้รับแจ้งจากตารวจผู้จับว่าถูกจับในความผิดอะไร และบอกถึง
สิทธิต่าง ๆ ของตนซึ่งกฎหมายคุ้มครองให้ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในมาตรา 83) (3) สิทธิที่จะไม่
ตอบค าถามของต ารวจในการสอบสวน เว้ นแต่ ค าถามที่ ถ ามชื่ อและที่ อ ยู่ ของบุ ค คลนั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
(ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในมาตรา 134) (4) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ทรมาน หรือวิธีหลอกให้รับ
สารภาพตามที่ถูกกล่าวหา หรือตอบคาถามที่เป็นผลเสียแก่ตนเอง หรือให้การในชั้นสอบสวน (ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในมาตรา 135) (5) สิทธิขอประกันตัวและการเรียกหลักประกัน เช่น ที่ดินหรือเงินสด ตารวจจะเรียก
สูงเกินไปไม่ได้ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในมาตรา 106-119ทวิ) (6) สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐในการหาทนายความให้ ถ้าเป็นคนยากจนไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะจัดหาทนายความสาหรับตนเองได้
(7) สิทธิที่จะถูกควบคุมหรือขังเฉพาะที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้เท่านั้น และอาจร้องขอให้ปล่อยได้ถ้าถูกคุมขังไม่ถูกต้อง
(8) สิทธิที่ได้รับการบาบัดรักษาให้หายก่อนและหยุดการสอบสวนไว้ หากว่าเกิดวิกลจริตขึ้นขณะสอบสวนและไม่อาจต่อสู้
คดีได้ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในมาตรา 14)
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4. สิทธิการมีทนายความของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สิทธิการมีทนายความเป็นหนึ่งในสิทธิที่ผู้ต้องหาพึงมี แรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ต้องหาในประเทศไทยก็มีสิทธิ
การมีทนายความของผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยเช่นเดียวกันกับคนไทยที่ถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหา เมื่อแรงงานต่างด้าว
ถู กจั บกุ ม ได้ ฐ านหลบหนี เข้ าเมื อ ง หรือ แรงงานต่ างด้ าวที่ เข้ าเมื อ งโดยผิ ด กฎหมายแล้ วยั งได้ ก ระท าความผิ ด อื่ น
แล้วถูกจับกุมได้ ก็จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยทั่วไปสาหรับผู้ต้องหาในระหว่างอยู่
ในชั้นของพนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมระหว่างการดาเนินคดี จึงควรที่ต้องทาให้
ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมายและสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง การที่แรงงานต่างด้าวที่กระทา
ความผิดได้รับสิทธิของผู้ต้องหาเช่นเดียวกับคนไทยที่กระทาความผิดย่อมถือได้ว่าเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ไม่แบ่งแยกชนชาติเชื้อชาติ อีกทัง้ การที่กฎหมายกาหนดให้เจ้าพนักงานได้แจ้งสิทธิแก่แรงงานต่างด้าวเป็นหลักประกันได้
ว่า แรงงานต่างด้าวนั้นจะได้รับทราบว่าตนในฐานะผู้ต้องหานั้นมีสิทธิอะไรบ้างและจะได้ใช้สิทธินั้นในการต่อสู้คดีได้
อย่างเต็มที่ รวมถึงสิทธิในการได้รับคาปรึกษาจากทนายความด้วย สิทธิการมีทนายความเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่มี
ความสาคัญอันจะเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดาเนินคดีเป็นไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมิใช่คนไทย และมักจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายของไทย การที่ได้รับคาปรึกษาจาก
ทนายความย่อมเป็นประโยชน์ในการต่อสูค้ ดีของแรงงานต่างด้าวได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ชนั้ สอบสวน ไม่เกิดความเสียเปรียบ
จากการไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป
ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิให้แรงงานต่างด้าวได้ทราบ และให้สิทธิการพบและปรึกษาทนายความได้
อย่างเต็ มที่ ก็จะทาให้ การสอบสวนเป็น ไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม เรื่องสิทธิของผู้ ต้องหาในการที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายจึงเป็นขั้นตอนและกระบวนการแรกที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากกฎหมายต้องการให้สิทธิแก่ผู้ตอ้ งหาหรือ
บุคคลที่ตกเป็นจาเลยในการเข้าต่อสู้คดีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง และเป็นหลักประกันเพิ่ มเติมว่า ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะ
ต่อสู้ได้อย่างเต็มที่โดยถือหลักอาวุธที่เท่าเทียมกัน (รุ่งนภา เอี่ยมศรี, 2558, หน้า 3) นอกจากนี้ การที่ทนายความได้พบ
ผู้ต้องหาตั้งแต่ต้นยังเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี เพื่อให้คาแนะนาแก่ผู้ต้องหาให้เข้าใจสภาพแห่งข้อหา
และรู้ว่าควรจะให้การอย่างไร เพราะหากผู้ต้องหาไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิที่ตนมีอยู่ หรือไม่รู้ว่าจะใช้สิทธิอย่างไรแล้ว
ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาคดีในชั้นศาล แม้วา่ พนักงานอัยการจะมีอานาจตรวจสอบสานวนคดีของพนักงานสอบสวน
หรือสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมได้ก็ตาม แต่หากผู้ต้องหาไม่ได้ ใช้สิทธินาพยานหลั กฐานของฝ่ายตนไปแสดงต่อ
พนักงานสอบสวน น้าหนักพยานหลักฐานก็จะอยู่กับฝ่ายผู้กล่าวหา อันเป็นเหตุผลที่พนักงานอัยการจะสั่งฟ้อง และ
เมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาล หากจาเลยมีข้อจากัดในการจัดหาทนายความก็จะทาให้จาเลยเสียเปรียบในการต่อสู้ค ดี เพราะ
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่พ นักงานสอบสวนรวบรวมไว้ในสานวนจะถูกนาไปเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาคดี การมี
ทนายความช่วยเหลือหรือเป็นผู้แทนในการดาเนินคดีจะทาให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเป็นธรรม เพราะทนายความมี
บทบาทสาคัญในการนาเสนอพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของโจทก์ และนาเสนอข้อเท็จจริงอันนาไปสู่การยกเว้น
ความผิดหรือการลดโทษแล้วแต่กรณี (ณรงค์ ใจหาญ, 2540, หน้า 46, อ้างใน วีระศักดิ์ ทัพขวา, 2548, หน้า 9-10)
สาหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กาหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนหรือ
กาหนดให้รัฐจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดสิทธิให้แก่ผู้ต้องหาคดีอาญาในชั้น
สอบสวน บั งคั บใช้กั บคนไทยที่ กระทาความผิดทางอาญา รวมถึงแรงงานต่างด้าวก็ เป็ นไปตามกฎหมายนี้เช่นเดี ยวกั น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กาหนดเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนไว้ในมาตรา 7/1 มาตรา
83 มาตรา 84 มาตรา 134/1 มาตรา 134/3 และมาตรา 134/4 จะเห็นได้ว่า กฎหมายมีการบัญญัติสิทธิการมีทนายความของ
ผู้ต้องหาไว้อย่างชัดแจ้ง ทนายความจึงมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นของการดาเนินคดี
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ทั้งนี้เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ต้องหาให้รู้ถึงสิทธิของตนตามที่กฎหมายบัญญั ติรับรองไว้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
ตรวจสอบมิให้เจ้าพนักงานผู้ทาการจับกุมควบคุมตัวกระทาโดยไม่ชอบต่อผู้ต้องหา (วีระศักดิ์ ทัพขวา, 2548, หน้า 51)
นอกจากแรงงานต่างด้าวที่กระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง หรือกระทาความผิดอื่นอีก จะได้รับสิทธิ
ของผู้ตอ้ งหาตามกฎหมายเช่นเดียวกับคนไทย รวมถึงสิทธิการมีทนายความหรือการได้รับคาปรึกษาจากทนายความ
ด้วย จากการศึกษายังพบอีกว่าพนักงานสอบสวนได้มีการจัดหาทนายความให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ด้วยซึ่งการ
จัดหาทนายความให้น้ีเป็ นไปเช่นเดียวกับการจัดหาทนายความให้คนไทย ตามที่บัญ ญั ติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่ให้ รัฐจัด หาทนายความให้ ก รณี ที่ค ดี มีอั ตราโทษ
ประหารชีวิตหรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา โดยให้ พนักงานสอบสวน
ถามผู้ต้องหาก่อนว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มใี ห้รัฐจัดหาให้ แต่สาหรับคดีที่มอี ัตราโทษจาคุก ให้พนักงานสอบสวน
ถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ และต้องการทนายความหรือไม่ หากต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาให้
จากการศึกษายังพบอีกว่า ทนายความที่พนั กงานสอบสวนจัดหามาให้นั้นมักเป็นทนายความที่อยู่ในพื้นที่ เขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเป็นระบบการจัดหาทนายความอาสาสมัคร กล่าวคือ ระบบการจัดหาทนายความให้จาเลย
ในคดีอาญาในประเทศไทยนั้น มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบทนายความที่ศาลตั้งให้และระบบทนายความอาสาสมัคร (เดือนรุ่ง
หาญธีระชัยกุล, 2547, หน้า 73) ระบบทนายความที่ศาลตั้งให้นั้นเรียกกันอีกอย่างว่า “ทนายความขอแรง” ซึ่งผู้พิพากษาที่
พิจารณาคดีจะทาการแต่งตั้งทนายความให้แก่จาเลยตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ส่วนระบบทนายความอาสาสมัครนัน้ จะ
เรียกทนายความที่ปฏิบัติน้ีว่า “ทนายความอาสา” มีลักษณะการทางานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อ
สังคมสงเคราะห์เช่นเดียวกับทนายความขอแรง แต่ทนายความอาสามีความหมายกว้างกว่านั้น คือ เป็นทนายความที่ทา
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยทั่วไปทั้งคดีแพ่งคดีอาญา (เดือนรุ่ง หาญธีระชัยกุล, 2547, หน้า 77)
การที่พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความในพื้นที่ให้ผู้ต้องหาเนื่องจากติดต่อประสานงานได้ง่าย ด้วยข้อจากัดด้านเวลาใน
การควบคุมตัวผู้ต้องหา ทาให้เวลาในการสอบสวนมีจากัด และเวลาการทางานในบางครั้งอาจเป็นเวลานอกราชการ เช่น วัน
เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น ทาให้การสอบสวนต้องเสียเวลาไปกับการดาเนินการประสานงานในการจัดหา
ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา การติดต่อทนายความในพื้นที่จึงช่วยให้การดาเนินการจัดหาทนายความทาได้รวดเร็วขึน้
สาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายความนั้น จากการศึกษาพบว่ารัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ าย ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสาม ที่บัญญัติวา่ “การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่า แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่มักจะไม่ร้องขอ
ทนายความหรือแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการทนายความ (ยกเว้นคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่
ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
134/1 ที่พนักงานสอบสวนจะต้องจัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมายกาหนด) ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวนั้นรู้ตัวอยูแ่ ล้ว
ว่าตนนั้นได้กระทาความผิด เมื่อถูกจับกุมได้จึงยอมรับสารภาพและยอมรับโทษตามกฎหมายโดยไม่มขี ้อโต้แย้ง และยินยอม
ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่ร้องขอทนายความมาช่วยเหลือในทางคดี สอดคล้องกับที่
เดื อนรุ่ง หาญธี ระชัยกุ ล (2547, หน้ า 31) กล่ าวว่าส่ วนใหญ่ ผู้ ต้องหาจะสละสิ ทธิ์การมีทนายความเพราะต้ องการรั บ
สารภาพ

Proceedings
2428

5. อุปสรรคปัญหาในการสอบสวนแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
จากการศึกษาพบว่าในการสอบสวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกจับกุมได้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยานั้น มีอุปสรรคปัญหาที่สาคัญที่พนักงานสอบสวนต้องพบคือปัญหาทางด้านการสื่อสาร เนื่องจากภาษาที่แรงงานต่าง
ด้าวใช้นั้นไม่ใช่ภาษาไทย และแรงงานต่างด้าวนั้นส่วนใหญ่ ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และพนั กงานสอบสวนก็ไม่
สามารถเข้าใจภาษาของแรงงานต่างด้าวได้ ทาให้การสอบสวนรวมถึงการแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่แรงงานต่างด้าวดาเนินไปด้วย
ความยากลาบาก บางครั้งต้องหยุดการสอบสวนไว้เพื่อรอล่ามมาช่วยในการแปลภาษาเพื่อให้การสอบสวนดาเนินต่อไปได้
อย่างไรก็ ตาม การจัดหาล่ามแปลภาษามาช่วยในการสอบสวนนั้นก็ นับว่าเป็ นอุปสรรคปัญหาที่สาคัญอีก
ประการหนึ่ง เนื่องจากล่ามแปลภาษาขาดแคลน และด้วยแรงงานต่างด้าวมี หลายชนชาติ หลายภาษา การจัดหาล่าม
แปลภาษาก็ย่ิงต้องหาล่ามแปลภาษาที่หลากหลายภาษาไปด้วย และล่ามแปลภาษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยาก็มี
น้อย ประกอบกับเวลาในการสอบสวนที่มีจากัด เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา เมื่อพนักงาน
สอบสวนประสบปัญหาในการสื่อสารก็ต้องเร่งรีบหาล่ามแปลภาษามาช่วยในการสอบสวน บางครั้งล่ามแปลภาษาที่เคย
ประสานงานกันไว้นั้นก็ติดภารกิจ ไม่สามารถมาช่วยแปลภาษาได้ หรืออาจไม่มีล่ามแปลภาษานั้น ๆ ในพื้นที่ นับว่าเป็น
อุปสรรคปัญหาที่สาคัญของพนักงานสอบสวนในการทาการสอบสวนแรงงานต่างด้าวอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ปัญหาด้าน
การสื่อสารดังกล่าวอาจทาให้แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับรู้สิทธิของตนรวมถึงสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนด้วย
ซึ่งอาจทาให้แรงงานต่างด้าวนั้นไม่ได้ใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสิทธิการมีทนายความให้ความช่วยเหลือใน
การต่อสูค้ ดีอันอาจจะทาให้แรงงานต่างด้าวเสียเปรียบในทางคดีได้

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยถึงสิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชัน้ พนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยาพบว่าแรงงานต่างด้าวมีการกระทาความผิดใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การกระทาความผิด
ฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทาความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และการกระทาความผิดทางอาญา ขั้นตอน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นพบว่าสามารถแบ่งได้ 2 แบบตามลักษณะความผิดและสัญชาติของแรงงานต่างด้าว
สาหรับแรงงานต่างด้ าวที่ มีสั ญชาติพม่า ลาว หรือกั มพู ชา หากกระท าความผิ ดฐานหลบหนีเข้าเมือง เมื่อถู กจับกุมได้
พนักงานสอบสวนจะทาการลงบันทึกการจับกุม จากนัน้ จะทาหนังสือส่งตัวไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผลักดันออก
นอกราชอาณาจักรหรือส่งกลับไปยังประเทศที่อยูข่ องแรงงานต่างด้าวนัน้ ต่อไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 ลง
วันที่ 2 มิถุ นายน 2541 เรื่องแต่งตั้งพนั กงานเจ้ าหน้าที่ตามพระราชบั ญญั ติคนเข้ าเมือง พ.ศ.2522 ให้ อ านาจพนั กงาน
เจ้าหน้าที่สามารถส่งแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรได้ แต่ถ้ากระทาความผิดฐานทางานโดย
ไม่ได้รับอนุญาตด้วย พนักงานสอบสวนก็จะต้องทาการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 มาตรา 51 วรรคสอง อีกขั้นตอนหนึ่งเพิ่มขึน้ มาก่อนที่จะผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป ทั้งนี้ขนั้ ตอนการจับกุมใน
แบบนี้จะไม่มกี ารแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหาให้แรงงานต่างด้าวได้ทราบเพราะไม่ได้มีการส่งฟ้องดาเนินคดี
และแบบที่สอง สาหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ที่กระทาความผิดทางอาญา และแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติอ่ืนที่มิใช่สัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา หากกระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง หรือกระทาความผิดฐาน
ทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทาความผิดทางอาญา ก็จะมีขั้นตอนการสอบสวนเช่นเดียวกัน คือ มีขั้นตอนการ
สอบสวนที่เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ ได้แก่ แจ้งการถูกจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาและ
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุม และการแจ้งสิทธิต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้สาหรับคดีอาญาที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือ
ในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปี หรือในคดีที่มีอัตราโทษจาคุก ก่อนเริ่มถามคาให้การให้พนักงานสอบสวนต้องถาม
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ผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ด้วย ทั้งนี้ขั้นตอนการสอบสวนเป็นไปเช่นเดียวกับการสอบสวนคนไทยที่กระทาความผิดทาง
อาญา สาหรับขั้นตอนการจับกุมในแบบนี้จะมีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหาให้แรงงานต่างด้าวได้ทราบซึ่งสิทธิเหล่านี้
เป็นสิทธิตามกฎหมาย และเป็นสิทธิที่ได้รับเหมือนกับคนไทยที่กระทาความผิดเช่นกัน และหนึ่งในสิทธินั้นก็คือสิทธิการมี
ทนายความหรือการได้รับคาปรึกษาจากทนายความ
การที่แรงงานต่างด้าวที่กระทาความผิดไม่ว่าจะเป็นการกระทาความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง การทางานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทาความผิดทางอาญา ได้รับสิทธิของผู้ตอ้ งหาเช่นเดียวกับคนไทยที่กระทาความผิด ย่อมถือ
ได้ว่าเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชนชาติเชื้อชาติ อีกทั้งการที่เจ้าพนักงานได้แจ้งสิทธิแก่แรงงานต่างด้าว
ตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้นั้นเป็นหลักประกันได้ว่า แรงงานต่างด้าวนั้นจะได้รับทราบว่าตนในฐานะผู้ต้องหานั้นมีสิทธิ
อะไรบ้างและจะได้ใช้สิทธินั้นในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสิทธิในการได้รับคาปรึกษาจากทนายความด้วย สิทธิ
การมีทนายความเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่มีความสาคัญอันจะเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่
เพื่ อให้ การด าเนินคดี เป็ นไปอย่างบริ สุ ทธิ์ ยุติธรรม เนื่องจากแรงงานต่างด้ าวมิใช่คนไทย และมั กจะไม่มี ความรู้ด้ าน
กฎหมายของไทย การที่ได้รับคาปรึกษาจากทนายความย่อมเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีของแรงงานต่างด้าวได้อย่าง
เต็ มที่ ตั้งแต่ชั้นสอบสวน ไม่เกิ ดความเสี ยเปรียบจากการไม่รู้กฎหมาย และเพื่อให้ เกิดความยุติธรรมในกระบวนการ
พิจารณาคดีต่อไป
จากการศึกษายังพบอีกว่าพนักงานสอบสวนได้มีการจัดหาทนายความให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ซึ่งการจัดหา
ทนายความให้ น้ีเป็ นไปเช่นเดี ยวกั บการจัดหาทนายความให้ คนไทย โดยทนายความที่จั ดหาให้ ทั้งแรงงานต่างด้ าวหรือ
คนไทยนั้ นเป็ นทนายความอาสาที่ อยู่ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากสามารถติ ดต่อและเดินทางมาได้ง่าย
ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายความนั้นรัฐเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวส่วน
ใหญ่มักจะไม่ร้องขอทนายความหรือแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการทนายความ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวนั้น
รู้ตัวอยูแ่ ล้วว่าตนนัน้ ได้กระทาความผิด เมื่อถูกจับกุมได้จึงยอมรับสารภาพและยอมรับโทษตามกฎหมายโดยไม่มขี ้อโต้แย้ง
แม้ว่าพนักงานสอบสวนจะทาการแจ้งสิทธิและดาเนินการให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิของผู้ตอ้ งหาตามกฎหมาย
อย่างเต็มที่ แต่ก็พบปัญหาอุปสรรคในการสอบสวนที่สาคัญคือ ปัญหาด้านการสื่อสารที่พนักงานสอบสวนและแรงงาน
ต่างด้าวสื่อสารกันไม่เข้าใจ การจัดหาล่ามแปลภาษาก็ จัดหาได้ยากลาบากเนื่องจากการขาดแคลนล่ามแปลภาษาและ
ปัญหาข้อจากัดด้านเวลา

ข้อเสนอแนะ
1. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทย รัฐควรจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ขั้นพื้ นฐานของไทยแก่ แรงงานต่างด้ าว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้ าวที่ จะมีความรู้เกี่ ยวกับกฎหมายไทย
เพื่อที่จะไม่กระทาผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากความไม่รู้กฎหมาย และยังสามารถนาความรู้ไปแนะนาช่วยเหลือแรงงาน
ต่างด้าวคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับล่ามแปลภาษาให้แรงงานต่างด้าวในชัน้ พนักงานสอบสวน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การสอบสวนแรงงานต่างด้าวดาเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และแรงงานต่างด้าว
ได้รับสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายอย่างเต็มที่
3. กรณี คนต่ างด้ าวต้ องหาคดี อาญาและคดี ถึ งที่ สุ ดแล้ ว ตามหนั งสื อ ตร. ที่ 0029.132/ว.87 ลงวั นที่ 12
พฤศจิกายน 2558 ข้อ 2.7 ระบุให้หัวหน้าสถานีตารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนดาเนินการติดตาม
นาตัวส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยมีหนังสือนาส่งพร้อมหนังสือเดินทางหรือสาเนาหนังสือเดินทาง
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รวมทั้ งแจ้ งผลคดี ถึ งที่ สุ ดและส าเนาค าพิ พากษา ส าเนาหมายปล่ อย ส าเนาค าสั่ งไม่ ฟ้ องของพนั กงานอั ยการพร้ อม
ความเห็นทางคดี สาเนาใบเสร็จรับเงินการเสียค่าปรับชั้นศาลหรือชั้นพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เอกสารต่าง ๆ
เหล่านี้อาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอ โดยเฉพาะสาเนาคาพิพากษาที่ต้องเป็นฉบับเต็มซึ่งต้องรอเอกสารจากศาล การที่ต้อง
รอเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้อาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถนาตัวแรงงานต่างด้าวส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองได้ ทาให้แรงงานต่างด้าวต้องถูกควบคุมตัวต่อไปอีกแม้ว่าคดีจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การส่งมอบตัวแรงงานต่างด้าวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความรวดเร็วยิ่งขึน้
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค
Mediation of disputes in consumer cases
ณัฐพร เรืองวงษ์1*
Nattaporn Ruangwong1*
บทคัดย่อ
สารนิพนธ์ฉบับนี้มงุ่ ศึกษาถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศญี่ปุ่น
แคนาดา ออสเตรเลีย และไทย ซึ่งแต่ละประเทศได้นากฎหมายต้นแบบมาเป็นแบบอย่างในการจัดทากฎหมายของแต่
ละประเทศ โดยเน้นศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีคุ้มครองผู้ บริโภค เปรียบเทียบ ประเทศ
ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และไทย
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนพบว่าทั้งสามประเทศนั้นได้นาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค
มาปรับใช้กับกฎหมายของตน แม้กระนั้นทั้งสามประเทศก็ยังคงแตกต่างกันในเรื่องของกฎหมายภายในและระบบ
บริหารจัดการภายในสถาบันของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้ทั้งสามประเทศมีความแตกต่างกันแม้วา่ จะมีมาของกฎหมาย
จากที่เดียวกัน แต่ถึงทั้งสามประเทศจะมีจุดที่แตกต่างกันแต่ทั้งสามประเทศต่างก็มุ้งเน้นที่จะพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค ของประเทศตนให้เป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศ โดยผู้เขียนมุ้งเน้นศึกษาถึง การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และไทยเพื่อทราบถึง
ข้อดี ข้อเสีย อันนาไปสู่แนวทางในการพัฒนากฎหมายของไทยต่อไป
คาสาคัญ: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค

Abstract
This independent study aims to comparative studying in Mediation Consumer case in Japanese,
Canada, Australia and Thailand, in which each country has used model law on mediation consumer case. This
study focuses on mediation consumer case between mediation consumer case in Japanese, Canada, Australia
and Thailand.
By this study, researcher found that all three countries have used mediation consumer case nevertheless
the nations have the different about law in country and system administration in mediation consumer. Which
determinant have different even of have background of Law as in also. But although, all three countries are different
but all these three countries are also focus to develop of their own country and would like their own country were
accepted from all around the world. By the writer is focus for the education of the Mediation Consumer case.
Researcher aims at studying the mediation consumer case to perceive in its pros and cons, to enable development of
Thai mediation consumer case.
Keywords: Mediation, Consumer case
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บทนา
เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคซึ่งมีกระบวนการ
สลับซับซ้อน แม้จะทาให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิ ต
สินค้า แต่เป็นยากที่ผู้บริโภคจะทราบถึงความบกพร่องในการผลิตสินค้าหรือบริการ จึงถูกเอารัดเอาเปรียบทาให้ผู้บริโภค
ที่เป็นผู้ฟ้องคดีไม่อาจนาสืบข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานได้อย่างคดีแพ่งทั่วไป และเมื่อเกิดข้อพิพาท การเรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีสูง ดังนั้นจึงมีการจัดให้มรี ะบบพิจารณาคดีที่
เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว
ประหยัด และมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการหัน
มาให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีย่ิงขึ้น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.
2551 จึงเป็นกฎหมายไทยฉบับแรกที่ออกแบบมาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
1.ที่มาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ถูกออกแบบมาภายใต้แนวความคิดที่ต้องการแก้ไขปัญหา
ความไม่เป็นธรรมในการดาเนินคดีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการซึ่งคู่ความแต่ละฝ่ายมีอานาจต่อรองไม่
เท่ากัน และคดีที่ขึ้นสู่ศาลในคดีผู้บริโภคก็ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ตาม
มาตรา 3 ได้ให้คานิยามของคาว่า คดีผู้บริโภค หมายถึง คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตาม
กฎหมาย กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ
คดีแพ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดี
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่เป็น
ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิ ดขึ้นจากสิ นค้ าที่ ไม่ปลอดภั ย จึ งอยู่ในความหมายของ “ผู้ บริโภค” ตามกฎหมายฉบั บนี้ ส่ วน “ผู้ประกอบธุรกิ จ”
หมายถึงผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความถึงผู้ประกอบการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย
1.1 หลักในการดาเนินคดีผู้บริโภค
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตของคนในสังคม โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการ
บริโภคสินค้าและการใช้บริการ เช่น มนุษย์ต้องบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ต้องใช้บริการรถประจาทาง รถไฟฟ้า รวมทั้ ง
บริการอื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวก เช่น การใช้บัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ดังนั้นการบริโภคหรือการใช้บริการ
ต่าง ๆจะต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาแนะนาไว้ ด้วยเหตุน้ี รัฐในฐานะผู้คุ้มครองดูแล
ประชาชน หากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าและบริการจะต้องรีบ เข้าไปแก้ไขเยียวยาและ
ชดเชยความเสี ยหายให้ กับประชาชน ส าหรับพระราชบั ญญั ติคุ้ มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จั ดเป็ นกฎหมายเฉพาะที่ไม่
ซับซ้อนหรือขัดกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ตามตัวอย่างข้างต้น เพราะหากเกิดกรณี
จาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบมิได้ดาเนินการแก้ไขหรือดาเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย ผู้เดือดร้อนสามารถ
ร้องเรียนต่อสานั กงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค สั งกั ดส านั กนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ สั่ งการแก้ ไขแทนได้ เพราะ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานคุ้มครองด้านการบริโภคสินค้าและบริการทั่วไป นอกเหนือจากการ
ทางานของหน่วยงานอื่น ๆ
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ในทางปฏิบัติเมื่อมีกฎหมายฉบับใดได้ให้อานาจกระทาการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะแล้ว ต้องมีการ
บั งคั บตามกฎหมายฉบั บนั้นด้ วย เช่น กรณี ที่ ผู้ บริ โภคถู กละเมิ ดสิ ทธิ ในเรื่องอาหาร ผู้ บริ โภคสามารถไปร้องเรี ยนต่ อ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการขอรับการคุ้ มครองเรื่องสินค้าอาหาร
เท่านั้น แต่ถ้าไม่มีกฎหมายใด หรือ หน่วยงานใดระบุ ว่าให้ความคุ้มครองเป็ นการเฉพาะแล้ วจึงต้องใช้ พระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งให้ความคุ้มครองในด้านสินค้าและบริการทั่วไป เมื่อผู้บริโภคโดนละเมิดสิทธิ หรือ ไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรมจากผู้ ประกอบกิจการธุรกิ จเพราะเหตุ จากการใช้สิ นค้าหรือบริการ ผู้ นั้นย่ อมได้ รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยสามารถท าการร้ อ งเรี ยนได้ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บริ โภค คณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้ บริ โภค ประจาจังหวัด หรือจากหน่วยงานที่ มีความเกี่ ยวข้ องกั บเรื่องนั้น และเมื่ อสานั กงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้ว จะเรียกให้คู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาท และ ชดใช้ค่าเสียหายได้ ซึ่งหาก
ไม่ ส ามารถเจรจาไกล่ เกลี่ ย กั น ทางคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บริ โภคก็ มี อ านาจในการด าเนิ น คดี แ ทนผู้ บ ริ โภค
ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จะเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่มีอานาจในการดาเนินคดีแทนผู้บริโภค เพื่อ
ฟ้ องเอาค่ าเสี ยหายให้ แก่ ผู้ บริ โภค ผู้ ซึ่ งถู กละเมิ ดสิ ทธิ จากการใช้ สิ นค้ าและการรั บบริ การ โดยผู้ บริ โภคไม่ ต้ องเสี ย
ค่าใช้จ่าย ในการดาเนินคดี
1.2 หลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทจะเป็ น การระงั บ ข้ อ พิ พ าทที่ เกิ ด ขึ้ น โดยความสมั ค รใจของคู่ ก รณี ที่ จ ะเข้ า สู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยวิธีการไกล่เกลี่ยจะเริ่มด้วยการเปิดคดี แนะนาตัว อธิบายขั้นตอนต่างๆ โดยมีการประชุมเจรจา
ไกล่เกลี่ยกันระหว่างคู่กรณี หรือประชุมฝ่ายเดียวเพื่อรับรู้ รับฟังข้อมูลต่างๆ และสรุปประเด็นข้อพิพาทหาข้อเสนอให้
คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆที่กล่าวมาโดยหลักแล้วจะ
อาศั ยความรู้และความสามารถและประสบการณ์ ของผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละคนเป็นสาคัญ ซึ่งถ้ามีการก าหนดขั้นตอน
กระบวนและรูปแบบของการไกล่เกลี่ยไว้ให้ เป็นมาตรฐานนั้ น ก็ จะสามารถช่วยให้ การไกล่ เกลี่ยมีกระบวนการและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
1.3 การไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภค
ในปัจจุบันการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย ได้ถูกนามาใช้เพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้บริโภคกับผู้
ประกอบธุรกิ จทั้ งในศาลและนอกศาลโดยการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพ าทในชั้นศาลนั้นตามพระราชบั ญญั ติวิธีพิ จารณาคดี
ผู้ บริ โภค พ.ศ. 2551 ได้ ก าหนดไว้ให้ ศาลยุ ติ ธรรมมี อ านาจหน้ าที่ ในการเจรจาไกล่ เกลี่ ยให้ คู่ ความได้ ตกลงกั นหรือ
ประนีประนอมยอมความกันก่อนในวันนัดพิจารณา โดยกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดให้เจ้าพนักงานคดีหรือบุคคลที่คู่ความ
ตกลงกันเป็นผู้มีหน้าที่ไกล่เกลี่ย ส่วนการไกล่เกลี่ยนอกศาลในชัน้ ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจนาระบบการเจรจาไกล่เกลี่ยมาใช้โดยกาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า
ด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กาหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีอานาจที่จะเชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทได้ และถ้าการไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่
สามารถตกลงกั นได้ คณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภคก็ ยั งได้ ออกค าสั่ งคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภคที่ 2/2548
ให้ กาหนดให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุ กข์จากผู้บริโภค มีอานาจและหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจอีกชั้นหนึ่ง ในทางปฏิบัติความขัดแย้งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจพบว่า
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกระเบียบกาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีอานาจที่จะเชิญคู่กรณีมาพบเจ้าหน้าที่
เพื่อทาการเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางระงับข้อพิพาทและถ้าเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่ไม่สาเร็จคณะกรรมการคุ้มครอง
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ผู้บริโภคสามารถออกคาสั่งกาหนดให้มอี นุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวที่ร้องทุกข์จากผู้บริโภค กล่าวได้ว่ามีอานาจหน้าที่
ดาเนินการไกล่เกลี่ยอีกชัน้ หนึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้มีการเน้นเอาระบบการ
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยไปใช้ในศาลและนอกศาลเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น ประชาชนโดยทั่วไปมีนิสัยรักสงบไม่
ชอบความวุ่นวายจึ งมั กใช้วิธีการระงับข้อพิพาทกั นด้ วยสั นติวิธีโดยเฉพาะการไกล่ เกลี่ ยนอกศาลในประเทศญี่ ปุ่ นมี
กฎหมายกาหนดให้องค์กรต่าง ๆ มีอานาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยไว้มากมาย ตัวอย่างเช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดี
ผู้บริโภคในประเทศญี่ ปุ่นได้มีศูนย์การให้คาปรึกษาเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งนโยบายของรัฐที่จะให้
ภาคเอกชนได้ตั้งองค์กรในรูปของศูนย์ปฏิบัตกิ ารเพื่อดาเนินงานช่วยเหลือผู้บริโภคแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบใน
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการดาเนินการแก้ไขปัญหานอกระบบตุลาการ นโยบายเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและมี
ความยุ ติธรรม และหากพิ จารณาเปรียบเที ยบกั บการคุ้ มครองผู้ บริ โภคของประเทศแคนาดา กฎหมายของประเทศ
แคนาดาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ กฎหมายที่มีผลใช้บังคับทั้งประเทศกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับภายในรัฐใดรัฐ
หนึ่ง โดยการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศแคนาดา มีหน่วยงานเฝ้าระวัง อาทิส่ือมวลชน ซึ่งถือได้วา่ เป็นมาตรการที่ได้ผล
มากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการมักไม่ต้องการให้ปัญหาดังกล่าวออกเผยแพร่ทางสื่อเพราะจะทาให้ ส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงมักจะดาเนินการไกล่เกลี่ยกับผู้บริโภค ทาให้ ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหาย
อย่างรวดเร็ว และการคุ้มครองผู้บริโภคของราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ของเดนมาร์ก จะเป็นแนวทาง เดียวกับกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป เนื่องจากเดนมาร์กเป็นสมาชิก
ของ สหภาพยุโรป โดยมีลั กษณะเป็ นกฎหมายจารีตประเพณี (Common low) ซึ่ งการร่างกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค จะต้องมีผลใช้ได้จริงในทางปฏิบัติด้วย สาหรับการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้านั้น ผู้ร้องเรียน
สามารถจะมายื่นเรื่อง ร้องเรียนได้ที่สภาผู้บริโภค (Consumer Council)โดยผู้ร้องเรียนจะต้องซื้อสินค้าจานวนไม่ต่ากว่า
800โครนเดนมาร์ก จึงสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ซึ่งเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ สามารถ เจรจาตกลงไกล่เกลี่ยกันได้
จะมีเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่ไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยกัน ได้ซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของประเภทและสภาพปัญหา นอกจากนี้ในระหว่างที่ผู้ร้องเรียนได้ย่ืนฟ้องคดีต่อศาล ผู้ร้องเรียนไม่สามารถยื่น
เรื่องต่อ คณะกรรมาธิการได้
ดังนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญั ติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.
2551 จะเห็นได้ว่าแม้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ยังมีปัญหาข้อขัดข้องบางประการในทางปฏิบัติที่
ทาให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถที่จะบรรลุความมุ่งหมายได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้บริโภคยังมีฐานที่ด้อยกว่าผู้
ประกอบธุ รกิ จทั้ งในเรื่องของอ านาจในการเจรจาต่อรอง ความรู้ เกี่ ยวกั บสิ นค้ าและบริ การ รวมถึ งการตลาดของผู้
ประกอบธุ รกิ จ ความรู้ ท างกฎหมายและเทคนิ ค ของกฎหมาย จึ งท าให้ ผู้ บ ริ โภคถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บอยู่ เสมอ
พระราชบัญญั ติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จึงยังขาดรายละเอียดเกี่ ยวกับการคุ้ มครองสิทธิของผู้บริโภคใน
ประการต่อไปนี้
ประกำรที่หนึ่ง ปัญหำกำรชีขำดตัดสินคดีไปฝ่ำยเดียวกรณีจำเลยซึ่งเป็นผู้บริโภคขำดนัดยื่นคำให้กำร
หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน
กันยายน ประจ าปีพุ ทธศักราช 2556 มีสถิ ติผู้ บริโภคฟ้องต่อศาลจังหวัดและศาลแขวงทั่วราชอาณาจั กรเป็ นจ านวน
260,100 คดี สถิติคดีผู้บริโภคที่มีการยื่นฟ้องสูงสุดได้แก่ อันดับที่ 1 สินเชื่อบุคคล,กู้ยืม,ค้าประกัน จานวน 114,770 คดี
อันดับที่ 2 บัตรเครดิต จานวน 58,446 คดี อันดับที่ 3 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน 56,073 คดี อันดับที่ 4 เช่า
ซื้อ(รถยนต์) จานวน 24,351 คดี อันดับที่ 5 เช่าซื้อ(อื่น ๆ) จานวน 6,460 คดี โดยส่วนใหญ่ข้อพิพาทคดีผู้บริโภคที่ก่อขึ้น
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นั้นจะเป็นคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจให้ต้องรับผิดนั้นมีเพียง 4% เท่านั้น ที่เหลือเป็นคดีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ฟ้องผู้บริโภคถึง 96% ซึ่งสามารถระงับได้โดยง่าย
เนื่องจากในคดีที่โจทก์เป็นผู้ประกอบการฟ้องจาเลยซึ่งเป็นผู้บริโภคและส่วนใหญ่เป็นกรณีจาเลยขาดนัดยื่นคาให้การและ
โดยผลของกฎหมายศาลต้องชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว เนื่องจากผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินคดีว่า
กฎหมายดังกล่าวยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคแม้จะตกเป็นฝ่ายจาเลยแล้วก็ตาม ทาให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นจาเลยไม่ได้
รับประโยชน์ตามกฎหมายเท่าที่ควร
ประกำรที่สอง ปัญหำในเรื่องของหลักเกณฑ์กำรรับเรื่องรำวกำรร้องทุกข์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่มีอานาจและหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากฝ่ายผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสี ยหายจากสิ นค้ าหรือบริการอั นเนื่องมาจากการกระทาของผู้ ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บริ โภคมี มติ ด าเนิ นคดี แทนผู้ บริ โภคแต่ เพี ยงฝ่ ายเดี ยว ดั งนั้ นข้ อพิ พาทที่ จะเข้ าสู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ ยในชั้ นของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันจึงยังมีการจากัดเฉพาะเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่เป็นฝ่ายได้รับความ
เสียหายจากสินค้าและบริการจากผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะให้มีการนา
ข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนอกศาลได้มีโอกาสเสนอให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยนอกศาล อันเป็นการจากัดการใช้สิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นการเลือกปฏิบัติทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
ทั้งสองฝ่าย
ประกำรที่สำม ปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผู้ไกล่เกลี่ย
หลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเมื่อศาลรับฟ้องแล้วให้ศาลกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและให้ศาล
ออกหมายเรียกจาเลยให้มาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันเดียวกัน ตามมาตรา 24ในวันพิจารณาให้เจ้า
พนักงานคดีหรือบุคคลที่ศาลกาหนดหรือคู่ความที่ตกลงกันทาการไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกัน การไกล่เกลี่ยเป็นหนึ่งใน
วิธีการระงับข้อพิพาทที่เป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมใช้กันมาเนิ่นนาน นอกจากการไกล่เกลี่ยต้องเกิดจากความสมัครใจของ
คู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว การไกล่เกลี่ยจึงต้องมีคนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ย ในกฎหมายของไทยกาหนดให้เป็นอานาจของเจ้า
พนักงานคดีหรือบุคคลที่ศาลกาหนดโดยกฎหมายไม่ได้ระบุให้ชัดเจนถึงตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภค ดังเช่น
ในประเทศออสเตรเลียที่บัญญัติ Mediation Act 1997 กาหนดคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยและหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการไกล่
เกลี่ยหรือในประเทศญี่ปุ่นแม้ไม่ปรากฏถึงคุณสมบัติและกระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับประเทศไทยแต่
ผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศญี่ปุ่นจะเน้นว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ดาเนินการขจัด
ความขัดแย้งเป็นสาคัญส่วนขั้นตอนและวิธีการไกล่เกลี่ยนอกศาลของญี่ปุ่นจะเน้นให้มกี ารจัดตั้งองค์กรต่างๆโดยในแต่ละ
องค์กรจะไปกาหนดขั้นตอนและกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่างๆกันเอง
ประกำรที่ส่ี ปัญหำเกี่ยวกับสภำพบังคับของกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทนอกศำล
การไกล่เกลี่ยโดยการทาสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลกับในศาลนั้นมีผลและสภาพบังคับ
ทางกฎหมายต่างกัน ถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อมีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วศาลพิพากษา
ตามยอม จะเกิดผลทาให้คู่ความต้องปฏิบัติตามสิทธิที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความตามคาบังคับของศาล
และทาให้คู่ความผูกพันกันในฐานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาทันที เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็เท่ ากับไม่
ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล คู่ความฝ่ายที่สิทธิเรียกร้องไม่จาต้องฟ้องร้องเป็นคดีใหม่แต่สามารถยื่นคาร้องขอให้ศาล
บังคับคดีได้ทันที ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลนั้น เมื่อคู่กรณีได้ทา
สัญญาประนีประนอมยอมความตามกฎหมายแล้ว สัญญานั้นก็จะมีผลและสภาพบังคับเหมือนกับสัญญาต่างตอบแทน
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ทั่วไป โดยมีลักษณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850 ซึ่งผลของกฎหมายดังกล่าวมีผลทาให้หนี้เดิมที่มี
อยู่ระงับลงและผูกพันกันใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และหากฝ่ายใดฝ่ายหนี่งไม่ปฏิบัตติ ามสัญญา อีกฝ่าย
จะบังคับคดีทันทีเหมือนสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลไม่ได้ แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีใหม่เพื่อให้ศาลมีคา
พิพากษาบังคับให้คกู่ รณีดังกล่าวปฏิบัตติ ามสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่ได้ตกลงกันไว้
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าว เมื่อคดีผู้บริโภคเป็นคดีที่ต้องระงั บข้อพิพาทด้วยความรวดเร็ว
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชนเพิ่มมากขึ้นจึงจาเป็นต้องศึกษาปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยหา
แนวทางที่เหมาะสมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงความหมาย ประวัติ ความเป็นมาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3. เพื่อวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของกระบวนการไกล่เกลี่ยในคุ้มครองผู้บริโภค
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานกฎหมายของผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในคดีผู้บริโภค
5. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการแก้ ไขกฎหมายในการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทให้ มี ส ภาพบั ง คั บ ที่ ชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้

สิทธิทางกฎหมายเมื่อเกิดกรณีขอ้ พิพาท
กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการ
ทั่วไปเพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค เมื่อประเทศไทยได้ให้ความสาคัญต่อ คดีผู้บริโภค โดยพยายามหา
มาตรการมาช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยาและแก้ปัญหาด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
ซึ่งข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นข้อพิพาทที่เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายกันเป็นตัวเงิน
หรือในบางครั้งผู้ต้องเสียหายเพียงแต่ต้องการคาอธิบาย คาขอโทษ หรือเหตุผล แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยังมีปัญหาบางประการส่งผลให้การนาวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้
ในคดีผู้บริโภคไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายผู้บริโภค เนื่องด้วยผู้บริโภค
เพียงเข้าไปทาสัญญาประนีประนอมกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้คดีเสร็จไปเท่านั้น แต่ภาระในทางเศรษฐกิจ สังคม ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขคุ้มครอง สภาพบังคับของการไกล่เกลี่ยเกลี่ยข้อพิพาททั้งในและนอกศาลที่ผู้ประกอบธุระกิจมีอานาจ
ในการต่อรองมากกว่า อีกทั้งในส่วนของปัญหาการชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวกรณี จาเลยซึ่งเป็นผู้บริโภคขาดนัดยื่
นคาให้การเป็นช่องว่างในการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจในการดาเนินคดีได้เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการนากระบวนการ
ไกล่เกลี่ ยข้อพิพ าทมาใช้เพื่อระงับข้อ พิพ าทในคดี ผู้บริโภคจึงเป็น วิธีก ารที่ เหมาะสมที่จะใช้ระงับข้อพิพ าทระหว่าง
ผู้ บ ริ โภคกั บ ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ แต่ ถึ ง กระนั้ น คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ท าหน้ า ที่ ไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทก็ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการที่
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้ทาหน้าที่จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในการทาหน้าที่ ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทคดีผู้บริโภคมากกว่าคุณสมบัตโิ ดยทั่วไปเพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการไกล่เกลี่ยมากยิ่งขึ้น
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณ ภาพ (Qualiative Research) ผู้จัดทาใช้วิธีการวิจัยเอกสาร(Documentary
Research) โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เป็นภาษาไทย รวมถึงการหาข้อมูลทางเว็บไซด์ที่สามารถเข้าถึงได้
โดยง่ายและเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อ ถืออันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ตอ่ งานวิจัยตลอดจนศึกษาตารากฎหมายผลงานวิจยั
ราย งานการศึกษา วิทยานิพนธ์ ประมวลกฎหมายต่าง ๆ บทความทางวิชาการทั้งที่เป็นหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อนามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์หาคาตอบและข้อสรุป และประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้
ค าต อบ ที่ ได้ ตั้ งส ม ม ติ ฐานไว้ ภ ายใต้ ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี แ ล ะห ลั ก ก ฎ ห ม ายเพื่ อ ให้ งานวิ จั ยมี ค วาม ส ม บู รณ์
มีส่วนช่วยในการแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและเพื่อการพัฒนากฎหมายให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน

ผลการศึกษา
“ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”
ในปั จจุบันการกระงับข้อพิพาททางเลือกด้ วยวิธีการไกล่เกลี่ ย ได้ ถูกนามาใช้เพื่อขจั ดความขัดแย้งระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในศาลและนอกศาล โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลนั้นตาม พระราชบัญญั ติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดไว้ให้เป็นพันธกิจของศาลยุตธิ รรมโดยให้มีอานาจและหน้าที่เจรจาไกล่
เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันก่อนในวันนัดพิจารณา โดยกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดให้เจ้า
พนักงานคดีหรือบุคคลที่คู่ความตกลงกันเป็นผู้มีหน้าที่ไกล่เกลี่ย ส่วนการไกล่เกลี่ยนอกศาลในชั้นของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคนั้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการนาเอาระบบการเจรจาไกลเกลี่ ยมาใช้เช่นเดี ยวกัน โดย
กาหนดไว้ในระเบี ยบคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริโภคว่าด้ วยการปฏิบั ติราชการเพื่อประชาชนของส านั กคณะกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2551 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีอานาจที่จะเชิญคู่กรณี มาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อ
ระงับข้อพิพาทได้ และถ้าการไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังได้
ออกคาสั่งคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 6/2548 กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
มีอานาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจอีกชั้นหนึ่ง
ในทางปฏิบัติจากสถิติการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภคข้อพิพาทที่สามารถยุติได้
ด้วยการไกล่เกลี่ยทั้งในชั้นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุ กข์จาก
ผู้บริโภค ตั้งแต่มี 2548 – 2551 สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหายได้เป็น
จานวนมาก จึงเห็นได้ว่า ในปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถนากระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้เพื่อ
ช่วยลดขั้นตอนในการดาเนินการ ลดระยะเวลา เป็นการประหยัดงบประมาณ ในการที่จะพิจารณาเพื่อมีมติดาเนินคดีแทน
ผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียว
แต่เนื่องจากในปัจจุบันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภคในชั้นของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดังที่ได้
กล่าวมาแล้วยังไม่มีกฎหมายกาหนดให้อานาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติการนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยยังเป็นเพียงการปฏิบัติตามระเบียบหรือคาสั่งภายในของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น ทาให้ไม่เกิดความ
ชัดเจนในการใช้อ านาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภค เนื่องจากพระราชบั ญญั ติคุ้ มครองผู้ บริโภค
พุ ทธศั กราช 2522 ซึ่ งเป็ นกฎหมายหลั ก ยั งไม่ มีบั ญ ญั ติให้ อ านาจหน้าที่ โดยชัดแจ้ งที่ จะให้ คณะกรรมการคุ้ มครอง
ผู้บริโภคการดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท โดยมาตรา 10 ซึ่งเป็นบทบัญญั ติเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภคได้ บัญญั ติไว้เพียงให้ อ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุ กข์
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ด าเนิ นการต่ างๆ เกี่ ยวกั บสิ นค้ าที่ เป็ นอั นตรายให้ ค าปรึ กษาหรื อแนะน าวางระเบียบในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของคณะ
กรรมการฯ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ฯลฯ เท่านัน้
เปรียบเทียบกับกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในประเทศญี่ปุ่น
ได้มีการเน้นเอาระบบการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยไปใช้ทั้งในศาลและนอกศาลเนื่องจากประเทศ
ญี่ปุ่นประชาชนโดยทั่วไปมีนิสัยรักสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย จึงมักใช้วิธีการระงับข้อพิพาทกันด้วนสันติวธิ ี โดยเฉพาะการ
ไกล่ เกลี่ ยนอกศาลในประเทศญี่ ปุ่นจะมีกฎหมายก าหนดให้องค์กรต่างๆ มีอ านาจหน้าที่ ในการไกล่เกลี่ ยไว้มากมาย
ตัวอย่างเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดี ผู้บริโภคในประเทศญี่ ปุ่ น ได้มีศูนย์การให้ คาปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนโยบายของรัฐที่จะให้ภาคเอกชนจัดตั้งองค์กรในรูปของศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อดาเนินงานช่วยเหลือผู้บริโภค
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการดาเนินการแก้ไขปัญหานอกระบบตุลาการ (ADR) นโยบายเพื่อให้
เกิ ดความรวดเร็ ว ประหยั ดค่ าใช้ จ่ าย และมี ความยุ ติ ธรรม ซึ่ งในปั จจุ บั นมี ศู นย์ ฯ จั ด ตั้ งทั้ งหมด 13 แห่ ง ตั้ งอยู่ ใน
กรุงโตเกียว ในแต่ละศูนย์ฯ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา และไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท ในเรื่องผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
โดยเฉพาะเปรียบเทียบกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศแคนาดา
กฎหมายของประเทศแคนาดาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ กฎหมายที่มผี ลใช้บังคับทั้งประเทศกับกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง โดยการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศแคนาดา มีหน่วยงานเฝ้าระวัง อาทิส่อื มวลชน ซึ่ง
ถือได้วา่ เป็นมาตรการที่ได้ผลมากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ตอ้ งการให้ปัญหาดังกล่าวออกเผยแพร่ทางสื่อเพราะจะ
ทาให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงมักจะดาเนินการไกล่เกลี่ยกับผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคได้รับการ
เยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็ว และการคุ้มครองผู้บริโภคของราชอาณาจักรเดนมาร์กสาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคของเดนมาร์ก จะเป็นแนวทางเดียวกับกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป เนื่องจาก
เดนมาร์กเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยมีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี (Common low) ซึ่งการร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จะต้องมีผลใช้ได้จริงในทางปฏิบัตดิ ้วยสาหรับการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้านัน้ ผู้
ร้องเรียนสามารถจะมายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่สภาผู้บริโภค (Consumer Council)โดยผู้ร้องเรียนจะต้องซื้อสินค้าจานวนไม่ต่า
กว่า800โครนเดนมาร์ก จึงสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ซึ่งเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ สามารถเจรจาตกลงไกล่เกลี่ยกัน
ได้จะมีเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่ไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้ซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยูก่ ับ
ลักษณะของประเภทและสภาพปัญหานอกจากนี้ในระหว่างที่ผู้ร้องเรียนได้ย่ืนฟ้องคดีต่อศาล ผู้ร้องเรียนไม่สามารถยื่น
เรื่องต่อคณะกรรมาธิการได้
“ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”
ผู้ไกล่เกลี่ยนับว่ามีบทบาทสาคัญต่อระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งการไกล่เกลี่ยจะสาเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ยด้วย เนื่องจากสภาพความขัดแย้งในแต่ละข้อพิพาทจะมีอยู่แตกต่างกันไป จึงต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค ประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นผู้ช่วยประสานความขัดแย้ง
ระหว่างคู่กรณีให้สามารถตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ ดังนัน้ หลักสาคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคือการพยายามที่จะหา
ที่ทางยุติข้อพิพาทโดยให้คู่ความตกลงกันโดยมีคนกลางเป็นผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ย คนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ยจึงต้องมีหน้าที่
ด้วยความอิสระปราศจากอคติต่อคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ปรัชญาของการทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงอยู่ ที่ความ
ตั้งใจและพยายามให้คู่พิพาทสามารถทาความเข้าใจและคืนดีกันได้เพื่อความสุขของคู่พิพาทและสังคม ผู้ทาหน้าที่ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท จึงต้องมีคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) ต้องมีความเป็นกลางและมีอสิ ระ ปราศจากอคติ
2) ต้องมีจริยธรรม คุณธรรมไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบคู่พพิ าท และมีความซื่อสัตย์สุจริต
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3) ต้องมีความอดทนและอดกลั้น จิตใจเยือกเย็น มีเมตตาต่อคู่พพิ าทโดยพร้อมที่จะรับฟังปัญหาโดยเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายได้ชแี้ จงและแสดงเหตุผลได้อย่างเท่าเทียมกันตามสมควร
4) ต้องรักษาความลับของคู่พพิ าท
5) ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หลัก
จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย
6) ต้องมีความสามารถในการเจรจาและติดต่อสื่อสาร และผสานความขัดแย้งของคู่พพิ าท
7) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาและเรื่องที่ขัดแย้งกัน
จะเห็นว่าผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนัน้ เป็นบุคคลที่สามที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
มีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการไกล่เกลี่ย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง มีจิตวิทยาการ
เจรจา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่ตกลงยินยอม มาช่วยเหลือศาล ในการเจรจาระงับข้อพิพาท และผู้ประนีประนอม
ประจาศาล ต้องผ่านการอบรม ฝึกฝน ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท จากสานักงานศาลยุติธรรม และได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมประจาศาลด้วย ซึ่งคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยข้างต้นเป็นเพียงมาตรฐานทั่งไปที่ศาล
ยุติธรรมกาหนดให้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยเท่านัน้
ในส่วนของการไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะเห็นว่ามีผู้ไกล่เกลี่ยอยู่ 2 ช่วง คือ การ
ไกล่ เกลี่ยในชั้นของเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิ ดชอบในกองต่าง ๆ ซึ่ งได้แก่ กองสั ญญา กองฉลาก กองโฆษณา แล้วแต่เรื่องที่
ร้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร และช่วงที่สองจะเป็น การไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากผู้บริโภค ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยจะประกอบด้วย ฝ่ายพนักงานอัยการ ฝ่ายทนายความ ฝ่ายตารวจ และเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยในชัน้ ของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งการไกล่เกลี่ยทั้ง
2 กรณีน้ีจะมีความแตกต่างกันตรงที่ในชั้นเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้มีมติ
ดาเนินคดีแทนผู้บริโภคคนเดียวเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ส่วนการไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์
จากผู้บริโภค จะเป็นการไกล่เกลี่ยในรูปของคณะอนุกรรมการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความอาวุโสใน
ตาแหน่งหน้าที่ อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ในการทางาน
คุณสมบัตขิ องผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศออสเตรเลีย
จะให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขาเห็นว่าผู้ไกล่เกลี่ยเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียจะให้ความสาคัญกับบุคคลที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยอย่างมาก
โดยกาหนดบุคคลที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิชาชีพ ซึ่งผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้จะต้องมี
มาตรฐานความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศไว้และต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีความเข้าใจ
เทคนิคและหลักการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดี โดยผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่จดทะเบียนไว้จะมีอายุการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยใน
ทะเบียนเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียน โดยสามารถต่ออายุทุก ๆ 3 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้
ไกล่เกลี่ยตลอดเวลาตาม Mediation Act 1997 อีกทั้งผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศออสเตรเลียจะถูกกาหนดให้ต้องมีการพัฒนา
และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการไกล่เกลี่ยอยู่เสมอ โดยมีหลักสูตรการอบรมที่กาหนดให้อบรมอย่างน้อย 3 วัน
ประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยการอบรมต้องผ่านการ
ประเมินของผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย
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คุณสมบัตขิ องผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศญี่ปุ่น
ส่วนในประเทศญี่ปุ่นนัน้ จะไม่กฎหมายออกมากาหนดถึงคุณสมบัตเิ ป็นการเฉพาะเหมือนในประเทศออสเตรเลีย
แต่ผู้ที่จะทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยในประเทศญี่ปุ่นจะเน้นว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่
ดาเนินการขจัดความขัดแย้งเป็นสาคัญ เช่น การไกล่เกลี่ยนอกศาลในคดีผู้บริโภค โดยศูนย์การให้คาปรึกษาเรื่องความรับ
ผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การให้คาปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น ที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คาปรึกษา แนะนาแก่ผู้บริโภคในปัญหาความรับผิดในผลิตภัณฑ์ และดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี
พิ พ าท ตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งเพื่ อยุ ติ ปั ญ หา เกี่ ยวกั บเรื่ องสิ นค้ าประเภทยานยนต์ ทุ กชนิ ด การท างานของศู นย์ จะ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษา จานวน 10 คน โดยใน 7 คนจะเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนต์
และทาหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาการขัดแย้ง ส่วนที่เหลืออีก 3 คน จะเป็นนักกฎหมาย จึงเห็นได้ว่าผู้ที่ทา
หน้าที่การไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับยานยนต์ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนต์ เนื่องจากศูนย์แห่งนี้เห็นว่า
มีบทบาทสาคัญในการแก้ ไขปัญหานอกระบบตุลาการ และให้คาแนะนาแก่ผู้บริโภคในปัญหาด้านยานยนต์ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์มเี ทคนิคการผลิตชัน้ สูง จึงจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับยานยนต์
เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศไทย
เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยมีความสาคัญอย่างต่อกระกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยแต่เนื่องจากประเทศ
ไทยไม่ว่าจะเป็นการไกล่ เกลี่ ยในศาลหรือนอกศาล โดยสถานบั นหรือหน่วยงานอื่นที่ มิใช่ศาลก็ ตาม ยังไม่มีกฎหมาย
ออกมารับรองหรือจัดตั้งสานักงานหรือหน่วยงานใดออดมากาหนดคุณสมบัติหรือดูแลรับรองผู้ไกล่เกลี่ย ว่าต้องเป็นผู้
ผ่านการอบรมหลักสูตรหรือวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนถึงจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ออสเตรเลียที่เน้นถึงความสาคัญของการเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ในการผสานความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทยทุกคนมีความรู้และมีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในศาลหรือการไกล่ เกลี่ยนอกศาลโดยสถาบั นหรือหน่วยงานอื่นใดๆ ก็ตาม รวมถึงการไกล่เกลี่ ยในชั้นของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภคในชั้นศาลนั้น ตามพระราชบั ญญั ติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พุทธศักราช
2551 ได้กาหนดให้การเป็นอานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดี หรือบุคคลอื่นที่คู่กรณีร้องขอ ซึ่งผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้
เป็นเจ้าพนักงานคดี ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัตวิ ธิ ีพิจารณาคดีผู้บริโภค กาหนดไว้วา่ ต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามั ญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาและได้ ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กาหนดเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
3) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กาหนดซึ่ งไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. กาหนดเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ปี
อีกทั้งการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ยังออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2547 กาหนดเกี่ยวกับ
การขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไว้เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยที่มคี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ อัน
จะส่งผลทาให้การไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดไว้ในข้อ 28 ว่า ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทางานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทางานในสาขาต่างๆ
อันเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยว่า 10 ปี เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่สานักงานศาลยุติธรรมจัด หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สถาบันอื่นจัด โดยสานักงานศาลยุติธรรมให้มี
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รับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สานักงานระงับข้อพิพาท
มาไม่ น้อยกว่า 10 คดี โดยมี อายุ ไม่ ต่ ากว่า 25 ปี บริ บูรณ์ และต้ องไม่ เป็ นข้ าราชการฝ่ ายตุ ลาการศาลยุ ติธรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งเป็น
คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ อีกทั้งต้องไม่เคยได้รับโทษจาคุก โดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้น
แต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ วัตถุประสงค์ของการขึ้น
ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยของสานักงานศาลยุติธรรมก็เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้เรียนรู้หลักการของการไกล่เกลี่ ย แต่ก็เป็นเพียง
ระเบียบของศาลที่ให้มีการขึ้นทะเบียนเท่านั้น แต่แม้ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นบุคคลภายนอกไม่มีการขึ้นทะเบียน
ตามระเบียบล่วงหน้า ก็อาจมีการจัดตัง้ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้

สรุปผลและอธิปรายผล
สาหรับการไกล่เกลี่ย และการระงับข้อพิพาท คดีผู้บริโภคในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ฉบับนี้ ถือเป็นการกาหนดให้เป็นไปตามพันธกิจของศาลยุติธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า การ ไกล่เกลี่ยคดี
ผู้บริโภค ตามบทบัญญัติน้ี เป็นกรณีที่มีคดีเข้าสู่ศาลแล้ว ทั้ง ๆ ที่คดีบางคดีเป็นคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยมีเจ้าพนักงานคดี
ทาหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการได้รับมอบหมายให้ไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภคโดยเมื่อศาลสั่งรับคาฟ้องแล้ว ศาลก็จะกาหนดวัน
นัดพิจารณาโดยเร็ว และออกหมายเรียกจาเลยให้มาศาลตามกาหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ยให้ การและสืบพยานในวัน
เดียวกัน
ดังนี้จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย ถือว่า ยังไม่มีกฎหมายหรือวิธีการไกล่เกลี่ยโดยคู่ความหรือการดาเนินคดีโดย
ประชาชน (Citizen Suit) เพื่อใช้สิทธิของตนในการช่วยบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ
วิธีการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อเป็นวิธีการทดแทนหรือวิธีการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการดาเนินคดีใน
ศาล เพื่อลดปริมาณคดีที่จะต้องเข้าสู่การสืบพยานให้มีจานวนลดน้อยลง และเพื่อให้การดาเนินคดีในศาลโดยทั่วไปเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสาหรับใช้ในการไกล่เกลี่ย ก่อนเข้าสู่กระบวนการดาเนินคดีในศาล นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบ
อื่นที่ช่วยองค์ประกอบหลักดังกล่าว เช่น การห้ามทนายดาเนินคดีแทนตัวความใน Tribunal ทั้งนี้เพื่อให้ตัวความต้องเจรจา
หรือหารือข้อขัดแย้งกันโดยตรงโดยที่จะมีศาลหรือเจ้าพนักงานศาลคอยช่วยเหลือให้คาแนะนา โดย คู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่
เข้ามาสู่กระบวนการนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจาก Registrar แห่งศาลพิเศษก่อน ซึ่ง Registrar นี้จะฟังความจากคู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายและจะพยายามประนีประนอมข้อขัดแย้งที่ถูกกาหนดมา ถ้าปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
องค์กรที่เข้ามาไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภคของประเทศไทย อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนหรือผู้บริโภค แต่ พระราชบั ญญั ติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การเข้าถึงโดยกระบวนการทางศาล กลับมี
กระบวนการบางส่วนที่ต้องผ่านมาจากสานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยสองชั้น คือ ชั้นของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ ชั้นของเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภคของศาล
ยุติธรรม ตามพระราชบัญญั ติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 จึงมีปัญหาในทางกฎหมายว่า ผู้ที่เข้ามาไกล่เกลี่ยใน
ระดับของสานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นบุคคลที่เป็นกลางหรือมีส่วนได้เสียหรือไม่ ซึ่งยากที่จะยืนยันได้
เพราะแม้ แ ต่ อ งค์ ป ระกอบการได้ ม าของคณะกรรมการ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ในตอนต้ น จะพบว่ า
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกือบทั้งหมด เป็นตัวแทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ โดยมีส่วนของข้าราชการการเมือง
คือ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้มีการระบุถึงกรรมการที่ มาจาก
ตัวแทนภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแต่อย่างใด ซึ่งตั วแทนของผู้บริโภคสามารถเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องอาศัยการที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมาย
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กาหนด ซึ่งที่ ผ่านมากรรมการในคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภคในส่วนของผู้ ทรงคุณวุฒิ มั กจะเป็ นบุ คคลจากฝ่ าย
การเมืองหรือบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักการเมือง ซึ่งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมือง ส่งคนของตนเข้ามาแทรกแซงได้
อีกทั้งประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็คือ นักการเมืองในส่วนของรัฐบาลที่ได้รับแต่งตั้งดารงตาแหน่งทางการเมือง
และได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายอีกทอดหนึ่งให้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงย่อมเป็นไปได้ที่ประเด็นของความเป็นอิสระของคณะกรรมการก็เป็นอีก
ส่วนหนึ่งที่อาจถูกกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองจะอาศัยโอกาสดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว จะมีสานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในกรณีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท แต่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนหน้านี้ ไม่อาจที่จะตรวจสอบได้ว่า
ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งกระบวนการตัดทอนสิทธิการเข้าถึงในกระบวนยุติธรรมทางศาลโดยองค์กรรัฐบาล
โดยเฉพาะในคดีพพิ าทที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ไม่น่าจะเหมาะสมเท่าใดนัก จนบางครั้งอาจทาให้คิดไปได้ว่าเป็นกระบวนการที่
ทาให้การดาเนินคดีผู้บริโภคต้องล่าช้าออกไปหรือไม่ จนทาให้คดีของผู้บริโภคขาดอายุความ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม ซึ่งไม่ควรจะเป็น นอกจากนี้การไกล่เกลี่ยของสานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรมหากคดีนั้นเล็กน้อยก็จะไม่
คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการขอไกล่เกลี่ย คดีเล็ก ๆ น้อย ในคดีผู้บริโภคจึงมักจะไม่ใช้วิธีการนี้ เหตุที่ต้องให้มีกระบวนการการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชัน้ เจ้าพนักงานคดีของศาล ก็เหตุเนื่องจากการไกล่เกลี่ยในชั้นของสานักงานคณะกรรมการผู้บริโภค
มิได้ไกล่เกลี่ยหรือตกลงประนีประนอมกันต่อหน้าศาลหรือเป็นการไกล่เกลี่ยนอกศาลนั่นเอง เมื่อผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความกัน สัญญาที่ทากันนั้นก็ไม่อาจจะบังคับกันได้ ศาลต้องพิจารณาคดีใหม่หรือไกล่
เกลี่ยโดยเจ้าพนักงานคดีใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2544
ซึ่งโดยระเบียบนี้ทาให้สัญญาประนีประนอมยอมความกันมีผลผูกพันคู่ความบังคับได้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความเห็นว่า
ควรกาหนดความคุ้มกัน (Immunity)ให้ผู้ไกล่เกลี่ยและได้รับการปกป้อง (Protection)จากการถูกฟ้องร้องในการดาเนินคดี
ระดับเดียวกับผู้พิพากษาด้วย ดังเช่นกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย เพราะต่อไปคดีผู้บริโภคจะมีจานวนมากเนื่องจาก
ระบบการฟ้องคดีผู้บริโภคตามกฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีผู้บริโภคของไทย คู่ความสามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้ ภาระหน้าที่
ในการไกล่เกลี่ยของเจ้าพนักงานคดีมีมากขึ้นด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ให้ความสาคัญมาก จึงควรกาหนดความคุ้มกันและ
การป้องกันให้ผู้ไกล่เกลี่ยถูกฟ้องคดีด้วย
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การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
The study of legal measures for preventing and solving the problem of child
abandonment
ณภัทร บุญประสาท1*
Napat Boonprasat1*
บทคัดย่อ
ปัญหาการทอดทิ้งเด็กทารกเป็นปัญหาทางสังคมที่มผี ลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าของชาติ และ
จาต้องมีการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อป้องปรามและแก้ไข การทอดทิง้ เด็กทารกมีนัยสาคัญกระทบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ความเป็ นมนุ ษย์คื อสิ ทธิ ในชีวิต ร่างกาย รวมถึ งสิ ทธิเด็ กที่ ได้ รับการรั บรองจากนานาประเทศทั่ วโลก ปั จจุบันไทยมี
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดทิง้ เด็กอยู่ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนี้ยัง
มีกฎหมายพิเศษเพื่อการคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะ ได้แก่ การกาหนดหน้าที่ในการอุปการะเลีย้ งดูบุตรผู้เยาว์ของบิดามารดา
ตามมาตรา 1564 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การคุ้มครองเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเยียวยาความเสียหายด้วยหลัก
กฎหมายละเมิดตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การบัญญัติความผิดทางอาญาฐานทอดทิ้งเด็กตาม
มาตรา 306 ฐานทอดทิ้งผู้พ่ึงพิงตนเองไม่ได้ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตตามมาตรา 307 ประมวล
กฎหมายอาญา รวมถึงการบั ญญั ติข้อห้ ามการทอดทิ้งเด็ กตามมาตรา 25 พระราชบั ญญั ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
อย่างไรก็ดีข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วน ยังขาดความเป็นเอกภาพและมีความ
ขัดแย้งกันเอง ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐต่อไป
คาสาคัญ: เด็กถูกทอดทิง้ , กฎหมายคุม้ ครองเด็ก, ความผิดฐานทอดทิง้ เด็ก, สิทธิเด็ก
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Abstract
The abandonment of babies is a significant social problem and has a direct impact on the human
resources of the country. Therefore, legal mechanisms must be used to deter and correct. Abandoning a baby
has a significant impact on the fundamental rights of human rights, including the right to life and the rights of the
child, that it has been recognized internationally. Currently, Thailand has legal measures to prevent and solve
the problem of abandonment of children in civil, criminal and special laws. This includes the determination of the
role of foster parenting to a minor child due to Section 1564 and the protection of abandoned children and
remedies against violations under Section 420 of the Civil and Commercial Code. The criminal offenses base
child abandonment and abandoning a self-reliant person in a way that is likely to endanger life under Section
306 and 307 of the Penal Code. In special laws, the Prohibition of Child Abandonment is under Section 25 of
the Child Protection Act BE 2546. However, the law can only partially prevent and solve the problem and lack of
unity, there is a conflict. Therefore, the guidelines for improving the law should be considered appropriate and
consistent with the guidelines of the government.
Keywords: Abandonment of children, Safe haven laws, Baby Moses laws, The right of the child

บทนา
จากรายงานสถานการณ์ทางสังคม 10 เรื่องเด่น 10 เรื่องที่รุนแรง ประจาปี 2558 ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าปัญหาการทอดทิ้งเด็กทารกในประเทศไทยเป็นสถานการณ์ทางสังคมที่มีความ
รุนแรงมากเป็นอันดับต้น ๆ ในปัจจุบัน กล่าวคืออยู่ในลาดับที่สามจากปัญหาความรุนแรงทั้งสิบลาดับ 1 จากรายงาน
สถิติของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงให้เห็นว่ามีเด็กทารก
ถูกทอดทิ้งและเข้าสู่การดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนในรอบห้าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2559) เป็นจานวนมาก
ถึง 736 คน2 หรือเฉลี่ยราวปีละ 147 คนซึ่งเห็นได้ว่าเป็นจานวนที่สูงมาก นอกจากนี้สถิตดิ ังกล่าวยังเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของเด็กอ่อนที่ถูกทอดทิง้ ซึ่งรอดชีวิตเข้าสูก่ ระบวนการสงเคราะห์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเท่านั้น ไม่รวมถึงเด็ก
ทารกอีกจานวนหนึ่งที่ถูกทอดทิง้ ตามสถานที่สาธารณะและไม่อาจรอดชีวิตเข้าสูก่ ารดูแลของสถานสงเคราะห์ หรือถูก
ฆาตกรรมเพื่อพยายามปกปิดการเกิดดังที่ปรากฎในรายงานข่าวสารประจาวัน 3 จานวนสถิติดังกล่าวแสดงถึงวิกฤต
ปัญหาการทอดทิง้ เด็กทารกซึ่งสะท้อนถึงการละเมิดสิทธิเด็กที่สั่งสมอยูใ่ นสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

1

คณะทางานวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . (2558). สถานการณ์
ทางสั ง คมที่ รุ น แรงในรอบปี 2558. กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (ออนไลน์ ). ได้ จ าก : http://www.msociety.go.th/ebook/uploads/doc/magazine90/#/0. 2558. สืบค้น 20 มิถุนายน 2559.
2 สถิตเิ ด็กถูกทอดทิง้ ที่เข้าสู่การดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่ง สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี 2555 - 2559
3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้. (2559). สลด ทารกถูกทิ้งในกล่อง ขาดอากาศหายใจตาย แม่แนบ จม.บอกไม่มีปัญญาเลี้ยง. รายการเรื่องเล่า
เช้านี้ (ออนไลน์). ได้จาก: http://morning-news.bectero.com/regional/16-Nov-2016/91415. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2560.
ไทยรัฐออนไลน์. (2559) สลด! พบศพทารกแรกเกิด ข้างวัด ที่น ครพนม คาดถูก จับ กดน้า ก่อนสิ้ น ลม. ไทยรัฐออนไลน์. ได้จาก:
https://www.thairath.co.th/content/657442. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2560.
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การทอดทิ้งเด็กทารกส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพในด้านต่างๆของเด็ก ทั้งในแง่ความเสี่ยงในการมี ชีวิตรอดสุข
สภาวะทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาการทางร่างกายและทัศนคติของเด็ก รวมถึงส่งผลโดยตรงต่อ สังคมในองค์รวม
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ปัญหาการทอดทิ้งเด็กทารกจึงเป็น
ปัญ หาสาคัญ ที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งการแก้ไขปัญ หาดังกล่าว นอกจากต้องอาศัยกลไกทาง
สังคมและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ แล้ว ยั ง จาเป็น ต้องอาศัย “กฎหมาย”เป็น ปั จจั ย เข้าควบคุ ม กรอบความ
ประพฤติของคนในสั งคมและส่ งเสริม นโยบายของรัฐ ในการป้ อ งกัน แก้ไขปั ญ หา อย่างไรก็ ดี มีข้อ พิจ ารณาอยู่ว่า
กฎหมายไทยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดทิง้ เด็กทารกสามารถปรับใช้รองรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยน
แปรไปได้หรือไม่ และมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่น้ีสอดคล้องกันกับ กลไกการแก้ ไขปัญ หาเชิงนโยบายของทาง
ภาครัฐอย่างเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร งานวิจัยฉบับนี้ จึงมุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กทารกถูกทอดทิ้งให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและบริบทในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการศึกษาวิธีการและ
กฎหมายต่างประเทศในการจัด การปัญ หาสาหรับ การคิดวิเคราะห์อ ย่างเป็น ระบบเพื่อเป็น ข้อมู ลในการปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายให้สามารถแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิง้ ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญ หาเด็กทารกถูกทอดทิ้งและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายของไทยให้ ส อดรับ กั บ แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาในทางปฏิ บัติ พร้ อ มทั้ งศึก ษาถึ งแนวทางในการวาง
มาตรการทางกฎหมายในการแก้ ไขปัญหาเด็กทารกถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ โดยจากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะใน
ส่วนของมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งในสถานที่ต่างๆในลักษณะที่บิดามารดาไม่
ประสงค์จะรับเด็กกลับคืน เพื่อนาไปสู่การวางแนวทางมาตรการทางกฎหมายให้สอดประสานกับการดาเนินการตาม
แนวนโยบายของรัฐในการขจัดปัญหาเด็กถูกทอดทิง้ ในประเทศไทยต่อไป

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ทารกที่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันยังมีจุดบกพร่องและไม่เหมาะสมกับสภาพ
สังคม รวมถึงไม่สอดคล้องกันกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ

วิธีวิทยาการวิจัย
ศึกษาจากเอกสารตาราต่าง ๆ บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลสถิตจิ ากกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา
ปัญ หาการทอดทิ้งเด็กทารกเป็นปัญ หาทางสังคมที่รุนแรงและต้ องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหา
การทอดทิ้งเด็กทารกมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับมิติทางกฎหมาย เนื่องจากการทอดทิ้งเด็กทารกเป็น
การละเมิ ด สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานในชีวิต ร่ า งกายซึ่ ง เป็ น สิ ท ธิ เด็ ด ขาดและละเมิ ด สิ ท ธิ เด็ ก ซึ่ ง ได้ รับ การรั บ รองในระดั บ
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นานาชาติ1 เพื่อการคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของเด็กจึงควรทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้สามารถคุ้มครองเด็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันมาตรการทางกฎหมายซึ่งกาหนดกรอบความประพฤติของสังคมก็เป็น
กลไกสาคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับการทอดทิ้งเด็กทารก การปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงจึงเป็นข้อสาคัญอีกประการหนึ่งในการทบทวน
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัญ หาการทอดทิ้งเด็ก ทารกมี นั ยส าคั ญ ทางกฎหมายถึ งการละเมิด สิ ทธิขั้น พื้น ฐาน ได้ แก่ “สิ ทธิในชีวิต
มนุษย์” ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับกันเป็นสากล ดังที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือ ง ค.ศ. 1966 ข้ อ 6(1) รับรองไว้ว่า “มนุ ษย์ทุกคนมีสิ ทธิที่จะมีชีวิต มาแต่ก าเนิด สิ ทธิ น้ีต้อ งได้ รับการ
คุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกทาให้เสียชีวิตโดยอาเภอใจ”2 อีก ทั้งยังเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตาม
รัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย” รวมถึงเป็นการละเมิด “สิทธิเด็ก” อันเป็นสิทธิสากล (Universal Rights) 3
ทีม่ งุ่ ประสงค์ให้เด็กได้รับการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานสี่ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง สิทธิในการมีชวี ติ อยู่รอด ได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการได้รับบริการทางการแพทย์ ประการที่สอง สิทธิที่จะได้รับ
การปกป้องคุ้มครองจากการกระทาทารุณหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ประการที่สาม สิทธิในด้านการพัฒนา
ได้รับการศึกษา เล่น พั กผ่อน และมีโภชนาการที่ดี ประการที่สี่ สิทธิในการมีส่วนร่วมที่จะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย4 กล่าวคือการทอดทิง้ เด็กเป็นการละเมิดสิทธิพ้ืนฐานในการมีชีวิตอยู่รอด ละทิ้งการให้
การอุปการะเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กปลอดภัยและเติบโต ทั้งยังกระทบต่อสิทธิพ้ืนฐานอื่นๆในทางอ้อม จึงจาเป็นจะต้องมี
มาตรการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด โดยในประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กเพื่อการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หาการทอดทิ้ งเด็ ก ไว้ทั้งในทางแพ่ งและอาญา รวมถึ งในกฎหมายพิ เศษที่ เน้น ถึ งการคุ้ ม ครองสิ ทธิ เด็ ก
โดยเฉพาะ

1

สิท ธิเด็ก ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศโดยมี การจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศโดยสหประชาชาติ (คณะกรรมการด้านสิท ธิ
มนุษยชน) ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the right of the child) ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ในปี พ.ศ. 2532 และปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกอยู่ทั่วโลก
2 คณิต ณ นคร. (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพ: วิญญูชน, น. 75.
3 อวิการัตน์ นิยมไทย. (2552). อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of child) สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่คนไทยควร
รู้. วารสารจุลนิติ ฉบับ ก.ค.- ส.ค. 2552. ได้จาก:
http://www.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/b/reform/reform7.pdf. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2560.
4 Mootie. (2553). ทั นก ระแส สุ ข ภาพ กฎ ห ม ายสิท ธิ เ ด็ ก. ส านั ก งานก องทุ นส นั บ ส นุ น การสร้ า งเส ริ ม สุ ขภ าพ. ได้ จ าก :
http://www.thaihealth.or.th/node/18151. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560.
กรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. อนุสัญ ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก. สิทธิมนุษยชน. ได้
จาก: http://humanrights.mfa.go.th/th/kids/72/. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560.
Unicef Thailand. (2559). สิทธิที่เด็กควรได้รับ. Unicef Thailand. ได้จาก:
https://unicefthailand.wordpress.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0
%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B
9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A/. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560.
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สาหรับมาตรการในทางแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร มาตรา 1564
กาหนดให้บิดามารดามีหน้าที่ในการอุปการะเลีย้ งดูบุตรผู้เยาว์1 อันเป็นการกาหนดหน้าที่ทางกฎหมายของมารดาและ
บิดาที่ ชอบด้วยกฎหมายให้มีหน้าที่ในการป้ องกัน อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ เป็ นหน้าที่อั นเกิด จากความสั มพั น ธ์
ระหว่างบิดามารดาและบุตร การกาหนดหน้าที่ตามกฎหมายของบิดามารดาเช่นนี้มีผลเป็นการรับรองสิทธิของเด็กว่า
บิดามารดามีหน้าที่ในการอุปการะเลีย้ งดูปกป้องคุ้มครองรักษาชีวติ บุตร เมื่อใดที่บิดามารดาเพิกเฉยมิได้กระทาหน้าที่
ดังกล่าวก็จะเกิดความรับผิดตามมา โดยในส่วนของความรับผิดทางแพ่งที่มวี ั ตถุประสงค์ในการเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายละเมิดสิทธิผิดหน้าที่ได้กล่าวถึงมาตรการสาคัญที่สามารถ
ปรับใช้ในการคุม้ ครองป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กทารกจากการถูกทอดทิง้ เด็กไว้สองส่วนด้วยกัน คือ
ประการที่หนึ่ง ความรับผิดของบิดามารดาในค่าอุปการะเลีย้ งดูบุตรผู้เยาว์ เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้บิดา
มารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1564 เมื่อบิดามารดาฝ่าฝืน
ทอดทิง้ บุตรผู้เยาว์ไม่ให้การอุปการะเลีย้ งดูตามสมควร บุตรผู้เยาว์มสี ิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าอุปการะเลีย้ งดู
จากบิดามารดาที่ฝ่าฝืนหน้าที่ โดยวางมาตรการบังคับเรียกร้องตามสิทธิของเด็กในกระบวนการยุตธิ รรมให้เป็นอานาจ
ของพนักงานอัยการ หรือบิดามารดาฝ่ายที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นผู้คุ้มครองสิทธิของเด็กได้ดีที่สุดเป็นผู้ยกคดีขึ้น
ว่ากล่าวให้เด็กได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู2 บิดามารดาที่ทอดทิ้งเด็กทารกมีความรับผิดต้องชดใช้ค่าอุปการะเลีย้ งดูให้แก่
บุตรผู้เยาว์ และอาจถูกฟ้องร้องได้
ประการต่อมา คือ ความรับผิดในทางละเมิดต่อเด็ก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติ
ไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ กระทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นนั้ ทาละเมิดจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
การนั้น” การทอดทิ้งเด็กทารกให้ปราศจากคนดูแลโดยไม่ประสงค์จะอุปการะเลี้ย งดูย่อมเป็นการกระทาโดยจงใจทา
ให้เด็กนั้นเสื่อมสุขภาพอนามัย เข้าสู่ความเสี่ยงภัยต่อชีวิต ได้รับความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกายอนามัยโดยผิดกฎหมาย
และมีความรับผิดทางละเมิดต้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
แม้บทบัญญัติในส่วนแพ่งที่เป็นบทบัญญัติทั่ วไปที่ทาให้เด็กเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่พึงมีพึงได้
ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญ หาเด็กถูกทอดทิ้งได้ แต่อย่างไรก็ดีหากจะ
กล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายที่ป้องปรามการกระทาความผิดได้อย่างดีที่สุด และมุ่งประสงค์ลงโทษเพื่อการรั กษา
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้แก่ มาตรการทางอาญา โดยกฎหมายอาญา
ของไทยก็ได้ให้ความสาคัญกับปัญหาการทอดทิง้ เด็กว่าเป็นความผิดทางอาญาประการหนึ่งซึ่งมีบทลงโทษจาคุก หรือ
ปรับ หรือทั้งจาและปรับ โดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 306 บัญญัติว่า “ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้
ณ ที่ใด เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทาให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ” และมาตรา 307 บัญ ญั ติว่า “ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตาม
สัญญา ต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งพิงตนเองมิได้เพราะอายุ ความเจ็บป่วย กายพิการหรือจิตพิการ ทอดทิง้ ผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้น
เสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวติ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ” อีกทั้งหากการทอดทิ้งเด็กนั้นเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระทาก็มี
1

มาตรา 1564 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติวา่
บิดามารดาจาต้องให้การอุปการะเลีย้ งดู และให้ การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์
บิดามารดาจาต้องอุปการะเลีย้ งดูบตุ รซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผูท้ ุพพลภาพและหาเลีย้ งตนเองมิได้
2 มาตรา 1565 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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ระวางโทษเพิ่มขึน้ 1 นอกจากนี้หากผู้กระทามีการกระทาที่ครบองค์ประกอบการกระทาความผิดอาญาอื่น ๆ เช่น การ
ฆ่าคนตาย การทาร้ายร่างกาย บุคคลผู้ทอดทิง้ เด็กก็ต้องรับผิดทางอาญาในความผิดอื่นที่ได้กระทาต่อเด็ก
เดิมทีบทกาหนดโทษตามกฎหมายอาญาของไทยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากาหนดโทษไว้น้อยมากและไม่อาจ
ป้องปรามการกระทาผิดได้2 คือมีระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สังเกตว่าได้
กาหนดในส่วนของโทษปรับไว้เพียงหกพันบาทเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 26
พ.ศ. 2560 จึงมีการแก้ไขโทษปรับให้เหมาะสมกับค่าเงิน ณ ปัจจุบัน โดยเพิ่มขึน้ เป็นไม่เกินหกหมื่นบาท
นอกจากนี้ไทยยังมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะสาหรับการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งรับหลักการมาจากอนุสัญญาสิทธิเด็กที่ไทยได้เข้าเป็นภาคี 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันเด็กจากการทารุณกรรมและการตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ4 ซึ่งในกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ระบุหา้ มการกระทาในกรณีการทอดทิง้ เด็กไว้อย่างเด่นชัดในมาตรา 25 โดย
วางหลักห้ามมิให้ผู้ปกครองทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ ก
หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน ทั้งยังบัญญัติครอบคลุมถึงการกระทาใดๆที่อยู่ใน
ลักษณะการทอดทิง้ เด็ก เช่น การละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆโดยไม่จัดให้มกี ารป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลีย้ ง
ดูที่เหมาะสมให้เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัตนิ ้ีอีกด้วย5 รวมถึงได้วางมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากเด็กที่ประสงค์จะทอดทิง้ ไว้ตามมาตรา 26 โดยห้ามการโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการ
ใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทาของทางราชการหรือได้รับอนุญาต
จากทางราชการแล้ ว 6 นับว่าเป็ น กฎหมายที่ มีเจตจ านงรับรองสิ ทธิ เด็ ก และมีขึ้น เพื่ อ ป้ อ งกัน การทอดทิ้ งเด็ ก โดย
เฉพาะเจาะจง

1

มาตรา 308 ถ้าการกระทาความผิดตาม มาตรา 306 หรือ มาตรา 307 เป็นเหตุให้ผู้ถกู ทอดทิง้ ถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส
ผู้กระทาต้อง ระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 290 มาตรา 297 หรือ มาตรา 298 นั้น
2 ณิชชา บูรณะสิงห์. (2558) เด็กถูกทอดทิ้ง : ปัญหาที่สังคมต้องเยียวยา. สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ได้จาก:
http://morning-news.bectero.com/regional/16-Nov-2016/91415. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2560.
3 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2532 และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535
4 หมายเหตุท้ายกฎหมาย เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5 มาตรา 25 พระราชบัญญัตค
ิ ุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ผู้ปกครองต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
(1) ทอดทิง้ เด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลทีร่ ับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะ
หรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน
(2) ละทิง้ เด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม
(3) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จาเป็นแก่การดารงชีวติ หรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจของเด็ก
(4) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
(5) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
6 มาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใด
กระทาการ ดังต่อไปนี.้ .....
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ปัญ หาการทอดทิ้งเด็กอ่อนเป็นปัญ หาสากลที่พ บได้แพร่หลายในทุกทวีป แม้กระทั่ งในประเทศที่มีค วาม
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังเช่น สหรัฐอเมริกา 1 หรือญี่ปุ่น2 ก็พบว่ามีปัญหาการทอดทิ้งเด็กในประเทศดังกล่าว
เช่นกัน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิง้ แตกต่างกันไป โดยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าแต่ละรัฐจะมีกฎหมายใช้บังคับแตกต่างกันออกไป แต่ทุกรัฐใช้แนวทางเดียวกันในการ
กาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดทิง้ เด็ก กล่าวคือกาหนดให้การทอดทิง้ เด็กเป็น
ความผิ ด และมี โทษทางอาญา และมี ก ารก าหนดข้ อ ยกเว้น ให้ ก ารมอบเด็ ก ให้ อ ยู่ในที่ ป ลอดภั ย โดยมี ผู้ ดู แ ล เช่ น
สถานพยาบาล สถานีตารวจ สถานีดับเพลิง ไม่เป็นความผิด โดยมีนติ ิวธิ ีในการบัญญัตกิ ฎหมายที่แตกต่างกัน บางรัฐ
กาหนดให้การมอบเด็กให้อยู่ในที่ปลอดภัยโดยปราศจากความผิดอยู่ในข้อยกเว้นของความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา ส่วนบางรัฐกาหนดเป็นกฎหมายอีกฉบับแยกออกไปในลักษณะเป็นกฎหมายพิเศษ โดยกฎหมายที่มีเนื้อหาให้
บิดามารดาที่มอบทารกให้อยู่ในการสงเคราะห์ของรัฐโดยปลอดภัยนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “safe haven laws” หรือ
“baby mosses laws” 3 โดยกฎหมายดั ง กล่ า วนี้ เปิ ด โอกาสให้ บิ ด ามารดาสามารถมอบเด็ ก ให้ เข้ า สู่ ก ระบวนการ
สงเคราะห์ของรัฐได้โดยมีจากัดและรายละเอียดแตกต่างกันไป เช่น ในรัฐอินเดียน่ามีการกาหนดอายุเด็กที่ ถูกทอดทิ้ง
ซึ่งบิดามารดาจะได้รับการยกเว้นความผิดภายใต้กฎหมายนี้ไว้ว่าต้องมีอายุน้อยกว่า 30 วัน4 แต่ในรัฐเท็กซัสกาหนด
อายุของเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้ไม่เกิน 60 วัน5 ในแง่อายุของเด็กนี้ก็เกิดเป็นปัญหาในการวางมาตรการเพื่อป้องกันการ
ทอดทิ้งเด็ก เนื่องจากในรัฐเนบราสก้าเคยมีการกาหนดให้บิดามารดาสามารถมอบ “เด็ก” ให้ทางราชการดูแลได้โดย
ปราศจากความผิด ซึ่งมิได้กาหนดอายุของเด็กไว้ และมีกรณีที่บิดานาบุตรเก้าคน อายุตั้งแต่ย่ีสิบเดือนถึงสิบเจ็ดปีมา
มอบให้ อยู่ในความดูแ ลของรัฐและเด็ ก ชายอายุ 18 ปี ที่ขอมอบตนเองให้ อ ยู่ภ ายใต้ก ารสงเคราะห์ ข องรัฐ 6 ซึ่ งผิ ด
วัตถุประสงค์กฎหมาย baby safe haven laws ที่ต้องการให้มีการคุ้มครองและสงเคราะห์เด็กทารกที่ยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และรัฐสามารถให้การสงเคราะห์ในระบบการรับบุตรบุญธรรมต่อไปได้งา่ ย รวมถึงสามารถพัฒนา

(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการ
กระทาของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว.......
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น
1 Nancy Flanders. (2017). Baby saved at Texas fire station under Safe Haven Law. Liveaction. Available from: URL:
https://www.liveaction.org/news/baby-saved-texas-fire-station-safe-haven-law/. Accessed June 13, 2017.
2 JIJI. (2017). Japan’s second ‘baby hatch’ planned in Kobe. The japan times news. Available from: URL:
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/10/national/social-issues/japans-second-baby-hatch-planned-kobe/#.WeSOuFuCzIV.
Accessed August 22, 2017.
3 FindLaw. Child Abandonment. FindLaw Lawfirm (Online). Available from: URL: http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/childabandonment.html. Accessed June 13, 2017.
4 The Indiana Safe Haven Infant Protection Act. Baby Safe Haven. Available from: URL: http://safehaven.tv/states/indiana/. Accessed
June 13, 2017.
5 Texas Health and Human Services. (2015). Safe Haven or Baby Mosses law. Texas Department of State Health Services.
Available from: URL: https://www.dshs.texas.gov/facilities/safehaven-babymoses.aspx. Accessed September 16, 2017.
6 Theguardian. (2008). US shocked by spate of abandoned children. Theguardian US news. Available from: URL:
https://www.theguardian.com/world/2008/oct/04/usa. Accessed September 16, 2017.
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คุณลักษณะได้ดีกว่าในเด็กโต จนท้ายที่สุ ดต้องมีการแก้ไขอายุของเด็กที่บิดามารดาจะมอบให้อยู่ในการดูแลของรัฐ
โดยปราศจากความผิดได้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน1
สหรัฐอเมริกาดูจะมีพัฒนาการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ปรับเปลี่ยนมาตรการทางกฎหมายให้
สอดคล้ องกั นกั บสวั สดิ การทางสั งคมและสอดรับไปในทิ ศทางเดี ยวกั นมากที่ สุ ด ในขณะที่ ประเทศในแถบยุ โรปยั ง
กาหนดให้การทอดทิ้งเด็กเป็นความผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นความรับผิดของบิดามารดาที่ทอดทิง้ บุตรไว้ อย่างไรก็ดีในหลาย
ประเทศยุโรปยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยการติดตั้ง “กล่องทิ้งเด็ก” หรือ “baby boxes” หรือ “baby hatch”
ที่เริ่มติดตั้งในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย์เพื่อเป็นช่องทางให้บิดามารดาทิ้งเด็กเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย
โดยกล่องดังกล่าวจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ทิ้งเด็ก หลังจากที่มีการวางเด็กไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
และมีระบบป้องกันการเปิดจากภายนอกมิให้เด็กเป็นอันตราย รวมถึงไม่มีการติดตามหรือสืบเสาะถึงพ่อแม่ของเด็กที่ไม่
ประสงค์ออกนาม ซึ่งกล่องดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักวิจารณ์ ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งเด็กที่มี
จานวนมากขึน้ และมีโอกาสที่เด็กจะถูกทอดทิง้ โดยบุคคลที่ไม่ใช่พอ่ แม่ที่แท้จริง อย่างไรก็ดีแม้จะมีความกังวลดังกล่าวแต่
ก็ยังไร้หลักฐานที่แน่ชัดกล่องดังกล่าวจึงได้รับความนิยมติดตั้งทั่วยุโรป ทั้งใน เยอรมัน ออสเตรีย เบลเยียม และฮังการี
เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าสามารถรักษาชีวติ ทารกจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ และเริ่มมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
กฎหมายให้ การใช้บริการกล่ องทิ้ งเด็ กดั งกล่ าวเป็ นการกระท าโดยชอบ อาทิ ประเทศฮั งการี กฎหมายที่ แก้ ไขใหม่
กาหนดให้การวางเด็กในกล่องทิ้งเด็กมีค่าเทียบเท่ากันกับการยินยอมให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายซึ่งไม่เป็น
ความผิด2 ในทางกลับกันรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎหมายรองรับการทอดทิ้งเด็กโดยชอบกลับมิได้ยอมรับเอา
แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยการติดตั้ง “กล่องทิ้งเด็ก” หรือ “baby boxes” หรือ “baby hatch” มาใช้มาก
นักและเพิ่งจะเริ่มบุกเบิกการใช้งานที่รัฐอินเดียน่าเป็นแห่งแรกเมื่อไม่นานมานี้3
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการทอดทิง้ เด็กด้วยการเปิดโอกาสให้บิดามารดาสามารถ
นาเด็กทารกมามอบให้กับทางรัฐเพื่อเข้าสู่ระบบการสงเคราะห์ได้ แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยการ
ติดตั้งกล่องทิ้งเด็กจึงเป็นไปโดยไม่ขัดกันกับมาตรการทางกฎหมาย ในขณะที่ประเทศในแถบยุโรปกลับไม่ มีมาตรการ
ทางกฎหมายรองรับ เช่นเดียวกันกับประเทศในแถบเอเชียเช่น ญี่ปุ่น4 และจีน5ที่ยอมรับให้มีการติดตัง้ กล่องทิง้ เด็ก แต่
ก็มิได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างเด่นชัด

1

Nebraska Safe Haven Law. Baby Safe Haven. Available from: URL: http://safehaven.tv/states/nebraska/. Accessed June 13, 2017.
Emma Ailes. (2013). Call for 'baby boxes' for abandoned newborns. BBC Scotland. Available from: URL:
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-22123366. Accessed June 16, 2017.
3 Jessica Ware. (2016). Indiana becomes first state to introduce baby drop-off boxes which allow mothers to leave their unwanted
newborns in safety. MaillOnline. Available from: URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3572852/Indiana-state-introducebaby-drop-boxes-allow-mothers-leave-unwanted-newborns-safety.html. Accessed June 20, 2017.
4 Kashimi Yoshida. (2013). Japanese Baby Hatches and Unmarried Mothers/Children Born Out of Wedlock - A Comparison with
German Babyklappen and American Safe Haven Laws. Ars Vivendi Journal No.5 (August 2013). Available from: URL:
http://www.ritsumei-arsvi.org/uploads/publications_en/22/Yosihida_Paper(formatted).pdf. Accessed August 22, 2017.
5 Jonathan Kaiman. (2014). Chinese city suspends baby hatch after it is overwhelmed by unwanted children. Theguardian.
Available from: URL: https://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/china-baby-hatch-suspended-parents-abandon-infants.
Accessed June 20, 2017.
2
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เมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายของไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดทิง้ เด็กที่กล่าวมาแล้ว
จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยค่อนข้างให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดทิง้ เด็กอยูพ่ อสมควร อย่างไร
ก็ดีมขี ้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวอยู่หลายประการ ดังต่อนี้
ความรับผิดในทางแพ่งตามมาตรา 1564 เนื่องจากการไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ เป็นความรับผิดเฉพาะ
ของบิดามารดาไม่ครอบคลุมถึงการเยียวยาความเสียหายในส่วนของค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีที่เด็กถูกทอดทิ้งโดย
บุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกันกับหน้าที่ทางกฎหมายซึ่งมีเฉพาะแต่บิดามารดาเท่านัน้ ที่มหี น้าที่ในการอุปการะเลีย้ งดูบุตร
ผู้เยาว์ แต่สาหรับความรับผิดทางแพ่งเนื่องจากการกระทาละเมิดด้วยการทอดทิ้งเด็กทารก เด็กที่ถูกทอดทิ้งมีสิทธิ
ได้รับการเยียวยาความเสียหายในชีวิต ร่างกาย อนามัย และสิทธิเด็กอื่นๆ ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่ งสามารถปรั บ ใช้ให้ คุ้ ม ครองได้ เนื่อ งจากในบทบั ญ ญั ติ ค วามรั บผิ ด ฐานละเมิ ด มาตรา 420 ใช้ถ้ อ ยค าซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบในส่วนของผู้กระทาความผิดว่า “ผู้ใด” อันแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมุ่งเยียวยาเด็กผู้เสียหายโดยไม่จากัด
ตัวผู้กระทาความผิดหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ทอดทิ้งและเด็ก การทอดทิ้งเด็กไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้กระทาหาก
เข้าองค์ประกอบความผิดคือ จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทาการทอดทิ้งเด็กโดยผิดกฎหมายก่อให้เด็กเกิดความ
เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็มีความผิดฐานละเมิดและจาต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมในส่วนตัวผู้กระทาความผิดในทุกสภาพการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิเช่น การ
ทอดทิ้งเด็กโดยบิดาเลี้ยง มารดาเลี้ยง ญาติพ่ีน้อง ผู้ปกครองเด็กตามกฎหมาย ผู้ดูแลตามจริง ผู้คุมซ่องโสเภณีใน
กรณีเด็กเกิดจากหญิงบริการ เป็นต้น ในส่วนมาตรการทางกฎหมายแพ่งนี้จึงยังคงมีความเหมาะสมและทันสมัยใน
การปรับใช้กับสถานการณ์ปัญหาการทอดทิง้ เด็กเพื่อเยียวยาความเสียหายให้กับเด็กที่ถูกทอดทิง้ ได้
ในส่ วนของกฎหมายอาญามาตรา 306 และมาตรา 307 ที่ มุ่งป้องปรามการทอดทิ้งเด็กโดยมีบทลงโทษ
จาคุก หรือโทษปรับ หรือโทษจาคุกและโทษปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญากากับนั้น มีข้อพิจารณาอยู่ว่าองค์ประกอบ
ความผิดฐานทอดทิง้ เด็กตามมาตรา 3061 แม้จะใช้ถ้อยคาในส่วนของผู้กระทาความผิดว่า “ผู้ใด” แต่ก็มิได้มงุ่ ประสงค์
เอาโทษกับบุค คลโดยไม่จ ากัด แต่มุ่งเอาโทษกั บผู้ กระทาที่มีความสัม พัน ธ์กับเด็ก ผู้ถู กกระทาในฐานะผู้ดู แลตาม
กฎหมายหรือ ผู้ ดู แลตามจริ งของเด็ ก 2 ซึ่ งรวมถึ ง ทั้ ง บิ ด ามารดา บิ ด ามารดาเลี้ย ง ผู้ รับฝากเลี้ย งเด็ ก ญาติ หรือ
แม้กระทั่งบุคคลที่ผู้ดูแลเด็กฝากให้ดูแลชั่วคราว นับว่าครอบคลุมและเป็นเหตุเป็นผลในความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทา
และเด็ ก นอกจากนี้ก ารทอดทิ้งต้องมีลัก ษณะว่าผู้ กระทามีเจตนาพิเศษเพื่อให้ เด็ กนั้นพ้น ไปเสีย จากตนเลยไม่ใช่
เพียงชั่วคราว3 และมีพฤติการณ์ประกอบว่าโดยประการที่ทาให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นการจากเด็กไปที่ทาให้เด็ก
อยู่ในสภาพที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือดูแลซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายอนามัยของเด็กได้ แสดงให้เห็นว่าหากเป็น
การทอดทิ้งเด็กไว้ในลักษณะที่เป็ นการทอดทิ้งไว้โดยมีผู้ดูแลช่วยเหลือเด็ก ผู้กระทาก็ไม่มีความผิดอาญา ดังนั้นการ
ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กโดยมีผู้ดูแลจึงไม่เป็นความผิดอาญา
ตามมาตรานี้ อนึ่งความผิดตามมาตรา 306 มีข้อจากัดในเรื่องอายุของเด็กไว้ด้วยว่าจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อเด็กมีอายุ
ไม่เกินเก้าปีเท่านัน้
1

มาตรา 306 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 306 ผูใ้ ดทอดทิง้ เด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใดเพื่อให้เด็ก นัน้ พ้นไปเสียจากตน โดย
ประการที่ทาให้เด็กนัน้ ปราศจากผู้ดูแล ต้องระวาง โทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
2 ไกรฤกษ์ เกษมสันต์. (2551). คาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288-366 . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สานักศึกษาอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. น.110-111.
3 ไกรฤกษ์ เกษมสันต์. (2559). คาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366 . พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สานัก
ศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. น.120-121.
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ในกรณีของความผิดฐานทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งพิงตนเองมิได้ตามมาตรา 3071 จากัดตัวผู้กระทาว่าจะต้องมีหน้าที่
ตามกฎหมายหรือตามสัญญาในการดูแลผู้พ่ึงพิงตนเองมิได้เพราะอ่อนอายุ ไม่รวมถึงผู้ดูแลตามจริง แต่มิได้ระบุ อายุ
เด็กที่จะได้รับการคุ้มครองไว้ดังเช่นมาตราก่อน โดยมีองค์ประกอบสาคัญว่าการทอดทิ้งนั้น มีพฤติการณ์ประกอบการ
กระทาว่าโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต เป็นลักษณะของการกระทาในฐานะที่ได้ก่ออันตรายให้
เห็นเป็นประจักษ์ 2 รายละเอียดที่แตกต่างกันในฐานความผิดทั้งสองมาตราช่วยส่งเสริมกันเพื่อการป้องปรามการ
ทอดทิง้ เด็กได้เป็นอย่างดี
ความรับผิดทางอาญาฐานทอดทิ้งเด็กตามมาตรา 306 และฐานทอดทิ้งผู้พ่ึงพิงตนเองมิได้ตามมาตรา 307
สัมพันธ์โดยตรงกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดของเด็ก เนื่องจากมีคุณธรรมทางกฎหมายที่ เป็นฐานของ
ความผิด คือ ภยันตรายต่อชีวติ และร่างกาย 3 ดังนัน้ เหตุปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้กระทามีความผิดหรือไม่จึงขึน้ อยู่กับ
สาระในความปลอดภัยของเด็กเป็นสาคัญ โดยในมาตรา 306 เน้นให้พจิ ารณาถึงข้อที่ว่าเด็กปราศจากผู้ดูแลช่วยเหลือ
หรือไม่ ส่วนมาตรา 307 เน้นว่ามีพฤติการณ์ประกอบการกระทาว่าโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ซึ่งพิจารณาจากความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป4เป็นสาคัญ โดยมิได้มีการบัญญั ติให้พิจารณาถึงอัตวิสัยภายในของตัว
ผู้กระทาความผิดหรือสภาพแวดล้อมของผู้กระทาความผิดประกอบแต่อย่างใด หากเด็กมีผู้ดูแลช่ วยเหลือ มิได้อยู่ใน
สถานการณ์ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้กระทาก็ไม่มคี วามผิด
อย่างไรก็ตาม การกระทาบางประการแม้จะเกี่ยวเนื่องกันกับการทอดทิ้งเด็ก แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระ
การกระทาแล้วข้อเท็จจริงปรากฎว่าเข้าองค์ประกอบฐานความผิดอื่นๆเกี่ยวกับชีวิต เช่ น ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดย
เจตนา ประมาททาให้คนตาย ทาร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ทาร้ายร่างกายอันตรายสาหัส ทาร้ายร่างกาย
ฯลฯ ผู้ก ระทาก็จะมีความผิดฐานนั้นด้วย อาทิเช่น เอาเด็กเพิ่งคลอดใส่ตุ่มไปทิ้งน้าแต่เด็ก ไม่ตาย มีความผิ ดฐาน
พยายามฆ่า เพราะการเอาไปทิ้ งนั้นมีเจตนาให้ตายมิใช่เพียงให้พ้นไปเสียจากตน 5 คลอดเด็กแล้วเอาวางไว้ในอ่าง
ปัสสาวะ เปิดน้าไหลลาดท่วมตัว ทาให้น้าเข้าปากและปอดจนถึงแก่ความตายเพราะปอดบวมในวันรุ่งขึ้น เป็นกรณี
เล็งเห็นผลได้ว่าอาจทาให้เด็กตายได้จึงเป็นการกระทาโดยมีเจตนาฆ่า6 ต้องถูกลงโทษฐานฆ่าคนตาย เป็นต้น
สาหรับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทอดทิ้งเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ซึ่งมุ่งประสงค์จะรับรองสิทธิของเด็กเป็นสาคัญนั้น มีบทบัญญัติในมาตรา 25 (1) ห้ามมิให้ผู้ปกครองทอดทิ้งเด็กไว้ใน
สถานรับเลีย้ งเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลีย้ งเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่จะ
ไม่รับเด็กกลับคืน กฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้ผู้ตกอยูภ่ ายใต้บังคับของกฎหมายคือ “ผู้ปกครอง” ของเด็ก ซึ่งได้แก่ บิดา
มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลีย้ ง ผู้
ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 7 หรือก็
1

มาตรา 307 ประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่ง พึ่งตนตนเองมิได้ เพราะอายุ ความป่วย
เจ็บ กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิด อันตรายแก่ชีวติ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2 คณิต ณ นคร. (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพ: วิญญูชน, น. 167.
3 คณิต ณ นคร. (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพ: วิญญูชน, น. 163-168.
4 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2560). คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพ: วิญญูชน, น. 272-275.
5 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 549/2459
6 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1599/2511
7 มาตรา 4 พระราชบัญญัติคม
ุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
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คือบังคับแก่ผู้ปกครองตามกฎหมายและผู้ปกครองตามจริงซึ่งนับว่าเหมาะสมกับหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการ
รับผิดชอบดูแลเด็ก ในส่วนพฤติการณ์ข้อห้ามตามมาตราดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงการทอดทิง้ เด็กไว้กับสถานพยาบาล
สถานรับเลี้ยงเด็ก ผู้รับจ้างเลีย้ งเด็ก และสถานที่อื่นๆซึ่งคาดหมายได้ว่าเด็กจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยเอาไว้ด้วย
แสดงให้เห็นว่าแม้เด็กจะมีผู้ดูแลและมิได้ตกอยู่ในอันตรายการทอดทิ้งเด็กทารกไว้ก็ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ซึ่ง
แตกต่างจากการพิจารณาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ดีการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรานี้ไม่ปรากฎ
ว่ามีบทลงโทษทางกฎหมายจึงขาดสภาพบั งคั บ ในขณะที่ การคุ้ มครองเด็กที่ เกี่ย วเนื่องจากความประสงค์ในการ
ทอดทิง้ เด็กที่อาจมีปัจจัยทางด้านการค้าในมาตรา 26 ที่กาหนดห้ามมิให้ “ผู้ใด” (ไม่วา่ จะเป็นบุคคลใดก็ตาม) โฆษณา
ทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่ ว่าเป็น
กรณีการกระทาของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการมีบทบัญญัติกาหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ในมาตรา 78 ให้
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ 1 ทั้งยังวางข้อกาหนดไว้ว่าถ้าการ
กระทาดังกล่าวมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น2 ในทางปฏิบัตมิ าตรการทางกฎหมายใน
ส่วนของการห้ามมิให้มีการทอดทิง้ เด็กตามกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นเพียงเสือกระดาษที่ไม่มสี ภาพบังคับ
สังเกตได้ว่าบทลงโทษทางอาญาและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญามีความขัดแย้งมิได้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันและทาให้เกิดปัญหาลักลั่นในการบังคับใช้กับกรณีปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากในทางปฏิบัติของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์มีการรับสงเคราะห์เด็กที่บิดามารดาไม่ต้องการเลี้ยงดูให้เข้ามาอยู่ในระบบการสงเคราะห์ของทางราชการโดย
ชอบ3 ซึ่งเป็นกลไกทางนโยบายของรัฐที่สามารถรองรับการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งเด็กได้อย่างดี กล่าวคือกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบายให้แม่ที่ไม่พร้อมดูแลบุตรที่คลอดออกมาสามารถฝากให้อยู่ใน
ความดูแลของทางราชการได้ โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกันกับบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ มารดาที่ไม่พร้อมดูแลบุตรสามารถติดต่อไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวประจาจังหวัด หรือสายด่วนศูนย์
ประชาบดี 1300 เพื่อให้รับเรื่องและดาเนินการตามกระบวนการต่อไป ซึ่งมารดาของเด็กสามารถเลือกได้ว่าจะฝาก
บุตรให้อยูใ่ นความดูแลของทางราชการอย่างถาวร โดยการเซ็นยินยอมยกเด็กให้แก่สถานสงเคราะห์เพื่อให้มกี ารจัดหา
ครอบครัวทดแทนและเข้าสู่กระบวนการรับบุตรบุญธรรมต่อไป หรือฝากให้อยู่ในความดูแลแบบชั่วคราวโดยมีการมา
เยี่ยมเยือนและระบุกาหนดเวลาที่จะมารับเด็กกลับไปดูแลต่อไป 4 ซึ่งหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว
บิดามารดาเหล่านีไ้ ม่มคี วามผิดตามกฎหมายเพราะขาดองค์ประกอบความผิดในทางพฤติการณ์ “โดยประการที่ทาให้
เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล” หรือ “โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวติ ” การที่เด็กและบิดามารดาสามารถ
เข้าสู่กระบวนการสงเคราะห์โดยรัฐได้โดยชอบย่อมเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กมากกว่าการต้องอยู่กับบิดามารดาที่ไม่อาจให้

1

มาตรา 78 พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
2 มาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 วรรคท้าย
3 ASTV. (2557). เด็ ก ถู ก ทิ้ ง! ปั ญ ห าล้ น เมื อ งที่ ต้ อ งเยี ย วยาด้ วยค วาม รั ก . ASTV ผู้ จั ด ก ารรายวั น (อ อน ไล น์ ). ได้ จาก :
http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9570000003203. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2560.
4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2559). พม. จัดโครงการ “ยุติการทิ้งเด็ก” ภายใต้แนวคิด 3 ไม่ (ไม่เสียชีวต
ิ ไม่
ผิดกฎหมาย ไม่ทาลายโอกาส). กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ได้จาก: https://www.msociety.go.th/ewt_news.php?nid=16168. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560.
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การเลี้ยงดูที่ดีได้ อย่างไรก็ดีบิดามารดาเหล่านี้กลับเป็นผู้กระทาความผิดฐานทอดทิ้งเด็กโดยฝ่าฝืนกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก ซึ่งแม้จะไม่มบี ทกาหนดโทษแต่ก็นับได้ว่าเป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย
เมื่อพิจารณาถึงการวางมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งของต่างประเทศซึ่งยอมรับ
ให้มีการมอบเด็กให้แก่ทางราชการเพื่อรับการสงเคราะห์ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการพัฒนากฎหมาย
ในเรื่องนี้อย่างเป็นกิจจะลักษณะและเป็นไปในทานองเดียวกันทั้ง 50 รัฐทั่วประเทศ เห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกามีการวางระบบมาตรการทางกฎหมายให้สอดรับกันกับแนวนโยบายในการแก้ไขปัญ หาของทาง
ภาครัฐ โดยมีการกาหนดให้การทอดทิ้งเด็กเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาเพื่อป้องปราม และยกเว้นความผิดให้แก่ผู้
ทอดทิง้ เด็กในกรณีที่เป็นการมอบเด็กไว้ในสถานที่ปลอดภัยและมีผู้ดูแล เช่น โรงพยาบาล สถานีตารวจ สถานีดับเพลิง
แม้ว่าจะมีนิติวธิ ีที่แตกต่างกันโดยในบางรัฐบัญญัติทั้งบทลงโทษและบทยกเว้นโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และ
ในบางรัฐก็บัญญัตไิ ว้เป็นกฎหมายพิเศษ แต่ก็คงสาระสาคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
อนึ่ง มาตรการทางกฎหมายไทย ณ ปัจจุบันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดทิง้ เด็ก กล่าวได้วา่ ยังขาด
ความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัตใิ นการดาเนินงานเพื่อการสงเคราะห์เด็กของหน่วยงานทางภาครัฐภายใต้การกากับ
ดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีความลักลั่น ส่งผลให้
การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งเป็นไปอย่างไร้ระบบ และขาดความคล่องตัวสมควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

สรุปผลและอภิปรายผล
ประเทศไทยเห็นความสาคัญเกี่ยวกับสิทธิเด็กในการมีชีวิตอยู่รอด และสุขภาพอนามัย โดยมีมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิง้ ทั้งในทางแพ่ง ทางอาญา และกฎหมายคุ้มครองพิเศษ ซึ่งสามารถ
ปรับใช้กับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ ๆ ได้ ทว่าก็ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและปรากฏความลักลั่น
สับสน โดยเฉพาะในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามพระราชบัญญั ติคุ้มครองเด็กซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาเช่นเดียวกันแต่กาหนดความรับผิดในกรณีการทอดทิ้งเด็กไว้ไม่สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาจึงเห็นสมควรเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และพิจารณาถึงทางเลือกในทางกฎหมายเพื่อสอดรับกับปัญหาการทอดทิง้ เด็กอย่างแท้จริง
โดยเปิ ด โอกาสให้ ก ารมอบเด็ ก ไว้ให้ อ ยู่ในความดู แลของหน่ว ยงานทางภาครัฐ เป็ น เรื่อ งที่ ก ระทาได้ โดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย มีการรองรับภายใต้บทบัญ ญั ติของกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนว่าไม่เป็นความผิด แก้ไขบทบัญ ญั ติของ
พระราชบัญ ญั ติคุ้มครองเด็กให้มีข้อยกเว้นความรับผิดในกรณี มีการมอบเด็กให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ
ปรับปรุงกฎหมายที่ขัดกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรมีการกาหนดรายละเอียดข้อยกเว้นความรับผิด
จากการทอดทิง้ เด็กหรือการส่งมอบตัวเด็กให้แก่หน่วยงานรัฐให้ชัดเจน เช่น อายุของเด็กที่จะส่งมอบ กระบวนการหรือ
สถานที่ส่งมอบที่ปลอดภัย รวมถึงมาตรการอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของเด็ก อาทิ การตรวจสอบวันเกิด สัญชาติ
บุคคลผู้เป็นบิดามารดา ตลอดจนกระทั่งมาตรการรองรับหากมีการอนุญาตให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กสามารถมอบ
เด็กให้กับหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ต้องระบุตัวตน
อย่างไรก็ดีในเบื้องต้นเพื่อมิให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลตามจริงของเด็กต้องมีความผิดตามพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 25 ในกรณีที่มีการมอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของหน่วยงานรัฐ ควรตีความว่า
การกระทาของผู้ดูแลเด็กนี้ไม่ใช่การ “ทอดทิ้ง” ตามความของกฎหมาย เนื่องจากมิได้เป็นการละเลย ไม่นาพา ไม่เอา
ใจใส่ แต่เป็นการจัดให้เด็กได้อยูใ่ นสถานที่ที่จะได้รับการเลีย้ งดูอย่างเหมาะสม
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อนึ่ง การแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งเด็กโดยพิจารณาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขการทอดทิ้งเด็กโดยเฉพาะเจาะจงดูจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หากประสงค์ให้การแก้ไขปัญหาเด็กถูก
ทอดทิ้งเป็นไปอย่างมีระบบก็จาเป็นจะต้องมีการวางมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมายตั้งแต่ต้นสายที่
เป็นสาเหตุให้เกิดการทอดทิ้งเด็ก ซึ่งจากการสารวจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ พบว่าสาเหตุหลักที่สามารถสืบทราบได้และทาให้เกิดการทอดทิ้งเด็ก ได้แก่ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง และปัญหาความยากจน 1 ซึ่งในประเด็นของการตั้งครรภ์น้ีมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่
หลายประการ อาทิ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงข้อประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจในการยุตกิ ารตั้งครรภ์ตามกฎหมายของมารดาซึ่งมีมติ ิทางกฎหมายที่ควรจะได้มี
การศึกษาต่อไป นอกจากนี้ในขั้นตอนของกระบวนการหลังจากการหน่วยงานของรัฐรับเด็กเข้าสู่ระบบสงเคราะห์และ
กระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและควรวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะในประเด็นของ
การรับบุตรบุญธรรม รายงานการวิจัยชิน้ นี้เป็นเพียงบทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเพียงส่วนหนึ่งเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งเด็กโดยพิจารณาเฉพาะข้อกฎหมายที่บัญญัติโดยตรงถึงข้อความผิดในการทอดทิ้งเด็ก
ประสานกัน กับกลไกทางสังคมเชิงนโยบายของภาครัฐในการป้อ งกั นแก้ไขปั ญ หาเท่ านั้นจึงควรจะได้มีการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไปในลักษณะองค์รวมทั้งระบบเพื่อความสมบูรณ์ในการปรับใช้กฏหมายผสานกับการดาเนินแนวนโยบาย
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยพะเยา
และได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาต่อการกระทาละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมา : ศึกษา
กรณีสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรง
Liability of contractee on tort from employee of contractor: A case of contract
of service and temporary agency work contract
ปราณี นางแล1*
Pranee nanglae1*
บทคัดย่อ
การทาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาจ้าง
เหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรง และ (2) ศึกษาหลักกฎหมายละเมิดที่จะนามาปรับใช้กับความรับผิดของผู้
ว่าจ้างเหมา เมื่อลูกจ้างของผู้รับเหมากระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก วิธีการดาเนินวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงพรรณา ประกอบด้วยการวิจัยจากเอกสาร ทัง้ จากตารา บทความ ของประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลการวิจัยพบว่า สัญญาจ้างเหมาบริการ เป็นสัญญาที่ผู้ว่าจ้างเหมาได้ว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาทางาน
ส่วนใดส่วนหนึ่งของตน โดยผู้ว่าจ้างเหมาไม่ได้มีอานาจบังคับบัญชาผู้รับเหมา และผู้รั บเหมาจะเป็นคนว่าจ้างคนงาน
รวมถึงควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างด้วยตนเอง อีกทั้งโดยปกติผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานเอง
ดังนี้ สัญญาจ้างเหมาบริการระหว่างผู้ว่าจ้างเหมากับผู้รับเหมาจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทาของ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 ส่วนในระหว่างผู้ว่าจ้างเหมากับลูกจ้างของผู้รับเหมานัน้ หาได้มีนิตสิ ัมพันธ์ใดๆต่อกันไม่ แต่
อย่างไรก็ ดี ผู้ วิจั ยเห็ นว่า เมื่อลู กจ้ างของผู้ รับเหมาได้ ท างานให้ แก่ ผู้ ว่าจ้ างเหมา ย่ อมถื อว่าลู กจ้ างเป็ นตั วแทนของ
ผู้รับเหมาซึ่งเป็นนายจ้างในขณะเดียวกันด้วย ดั งนั้น เมื่อลูกจ้างกระทาละเมิด ย่อมถือว่าผู้รับเหมากระทาละเมิดด้วย
ตนเอง และเมื่อผู้ว่าจ้างเหมามีนิติสัมพันธ์กับผู้รับเหมาตามสัญญาจ้างทาของ ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมา จึงควรจะ
พิจารณาตามมาตรา 428 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องความรับผิดของผู้วา่ จ้างทาของ ซึ่งเป็นความรับผิด
บนพื้ นฐานความผิ ด แต่ อย่ างไรก็ ดี ในบางกรณี ผู้ วิจั ยก็ เห็ นว่า ควรที่ จะก าหนดให้ ผู้ ว่ าจ้ างเหมารั บผิ ดในลั กษณะ
เช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง ซึ่งเป็นความรับผิดเพื่อการกระทาละเมิดของผู้อ่ืน เช่น ในกรณีว่าจ้างให้ผู้รับเหมา
ให้ บริการบุ คคลภายนอกแทนตนเอง โดยมีเหตุ ทาให้ บุคคลภายนอกเชื่อว่าผู้ ว่าจ้างเป็ นผู้ทาเอง ซึ่ งควรบั ญญั ติเป็ น
ข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 428 ตามแบบอย่างของกฎหมายอเมริกา
ส่วนสัญญาจ้างเหมาค่าแรง คือ สัญญาที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมา
ทางานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจั ดหางาน เพื่อเข้ามาทางานส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ โดยไม่ว่าผู้รับเหมาค่าแรงจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทางานหรือรับผิดชอบในการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่คนที่มาทางานนั้นหรือไม่ก็ตาม ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ดาเนินงานนั้น ผู้ประกอบกิ จการจะเป็นผู้จัดหามาเอง ดังนี้
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า สัญญาจ้างเหมาค่าแรงระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้รับเหมา ไม่น่าถือว่าเป็นสัญญาจ้างทาของหรือ
สัญญาจ้างแรงงานเสียทีเดียว เพราะเมื่อพิจารณาถึงอุปกรณ์ที่ใช้ดาเนินงานที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องเป็นผู้จัดหาเสมอ
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ย่อมต่างจากสัญญาจ้างทาของทั่วไป และเมื่อผู้รับเหมาค่าแรงอาจเป็นนิติบุคคลก็ได้ จึงไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน ส่วนใน
ระหว่างผู้ประกอบกิจการกับลูกรับเหมาค่าแรงนั้น แม้จะไม่ได้ทาสัญญากันโดยตรง แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้
กาหนดผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย แต่อย่างไรก็ดี ในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของผู้
ประกอบกิจการต่อการกระทาละเมิดของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงนั้น ผู้วจิ ัยเห็นว่า ควรพิจารณาจากอานาจในควบคุมดูแล
การทางานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเป็นสาคัญ โดยหากผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ควบคุม ผู้ประกอบกิจการควรรับผิดใน
ฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 แต่หากผู้รับเหมาค่าแรงเป็นผู้ควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างเอง ความรับผิดของผู้
ประกอบกิจการควรพิจารณาตามมาตรา 428 ในฐานะผู้ว่าจ้างทาของ เช่นเดียวกับการพิจารณาความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
เหมาในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง แต่ในขณะเดียวกันผู้รับเหมาค่าแรงก็ควรจะต้องรับผิดในฐานะนายจ้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
กรณีใดก็ตาม
คาสาคัญ: ความรับผิดทางละเมิด, สัญญาจ้างเหมาบริการ, สัญญาจ้างเหมาค่าแรง

Abstract
This study aims for (1) studying the feature and relationship between those parties in the contract of service
and contract of temporary agency work, (2) studying the principles of tort law that could be applied to find employers'
liability in the case that worker breaks the tort law under the contractor’s contract. The qualitative method and
descripted method are used in this research, the documents, books, national and international journal papers those are
involved in this research.
This research found that the contract of service is the contract that the contractee hires the outsider of the
contract to do some part or the whole employer’s work. It can be described more that the contractee makes a
contract with the contractor, the contractor hires the workers and provides any matter for management, also including
the burden to find any materials to do the job is belong to the contractor. Therefore, it can be said that the subcontract
for service between the contractee and the contractor is the hire of work agreement under Section 587 of the Civil
and Commercial Code, and the legal act between the contractee and the workers does not exist. However, in my
opinion, it can be considered that the worker is agency of the contractor in the same time. So, when the implied
agency breaks the tort law that is held to be the contractor breaks the tort law by themselves. Moreover, the legal act
on the contract between the contractee and the contractor is exist, so the section 428 of the Thai Civil and Commercial
Code should be applied to find the contractee’s liability. In addition, in some situation, the contractee’s liability should
be considered also as the employers' liability. For instance, as it can be seen in law of United States of America, the
contractee hires the contractor to do work as agency, in this case that anyone is made to believe that the contractee
does the work by themselves. This point should be considered to amend for the section 428 of the Thai Civil and
Commercial Code as the exception.
On another point, temporary agency work contract is the contract that entrepreneur hires a contractor to
provide another person to work, however it is a temporary contract, not a business to provide a job. This contract aims
to do the part of work or the whole work under the entrepreneur’s liability whatever the wage will be paid by the
entrepreneur or the contractor. In addition, the material that will be used in the work is prepared by the entrepreneur.
Therefore, in my opinion, the temporary agency work contract between the entrepreneur and the contractor not seem
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to be the contracts for work or the contracts for labor. The reason is that the materials which will be used in the work
always is provided by the entrepreneur, that is a different form the contract for work. Moreover, the contractor could
be a legal body cooperation, so form this point it is not a contract for labor. However, the legal relationship between
the entrepreneur and the workers is enacted in the Thai labor law. The Thai labor law states that the entrepreneur is
an employee and the workers is an employer. So, in my opinion, the entrepreneur’s liability when the worker breaks
the Thai tort law can be considered in the condition that who has the power to manage the workers to do their job.
On the one hand, if the entrepreneur is the man that has a power to manage workers, then the sector 425 of the
Thai Civil and Commercial Code should be applied to find the entrepreneur’s liability as an employer. On another hand,
if the contractor is the man that has a power to manage workers, then the sector 428 of the Thai Civil and
Commercial Code should be applied to find the entrepreneur’s liability as the person who hires workers to make
production of goods to order and as an employee in the temporary agency work contract. Furthermore, the contractor
can be taken the liability as employee in the same time no matter what the case.
Keywords: Tort liability, Contract for service, Temporary agency work contract

บทนา
สัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรง ถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะในภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ เพราะผู้ว่าจ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการอาจจะไม่มี
ความรู้ความชานาญในการดาเนินงานนั้นเอง หรือต้องการลดภาระในการควบคุมแรงงาน หรือต้นทุนในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ ในการการด าเนินงานนั้น โดยในสัญ ญาจ้างเหมาบริการ อาจเป็นการจ้างเหมาบริก ารรายบุค คลหรือทา
สัญญากับผู้รับเหมาซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ให้เข้ามาทางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ตนเอง โดย
ผู้รับเหมาก็จะไปดาเนินการจ้างคนงานเพื่อเข้ามาทางานนั้น ดังนัน้ ในกรณีน้ี จึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องสามฝ่าย คือ ผู้ว่า
จ้างเหมา, ผู้รับเหมา และคนงานซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้รับเหมา เช่นเดียวกันกับสัญ ญาจ้างเหมาค่าแรง ที่มีบุคคลที่
เกี่ยวข้องสามฝ่ายเหมือนกัน คือ ผู้ประกอบกิจการ , ผู้รับเหมาค่าแรง และลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ซึ่งเป็นลูกจ้างของ
ผู้รับเหมาค่าแรง อนึ่ง แม้ในทางปฏิบัตกิ ารทาสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรงจะเป็นที่คนุ้ เคยของผู้
ประกอบกิจ การหรือ บุ คคลที่ เกี่ย วข้องเป็น อย่างดี แต่ด้ วยเหตุที่ไม่ใช่สัญ ญามีช่ือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี ของสัญ ญาจ้างเหมาบริการ หาได้มีกฎหมายอื่นกาหนดถึงลักษณะ สิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องเอาไว้อย่างชั ดเจน จะมีก็แต่สัญญาจ้างเหมาค่าแรง ซึ่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัตถิ ึงลักษณะและกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่จะต้องจัดสวัสดิการและให้สิ ทธิ
ประโยชน์ต่างๆแก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเหมือนเช่นลูกจ้างทั่วไปของผู้ประกอบกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม ก็มิได้มีการ
บัญญัติถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในด้านอื่นๆเอาไว้ ดังนี้ จึงมีปัญหาว่า หากลูกจ้างของผู้รับเหมากระทาละเมิด
ต่อบุคคลภายนอก ผู้วา่ จ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการ ในสัญญาจ้างเหมาบริการหรือสัญญาจ้างเหมาค่าแรงจะต้อง
ร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ และรับผิดตามบทบัญญัติมาตราใด ทั้งนี้ เพราะผู้ว่าจ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการไม่ได้มีนิติ
สัมพันธ์หรือทาสัญ ญาโดยตรงกับลูกจ้างของผู้รับเหมา ซึ่งจากการศึกษาคาพิพากษาที่ผ่านมา พบว่าในกรณีของ
สัญญาจ้างเหมาบริการ ศาลได้วินิจฉัยให้ผู้ว่าจ้างเหมาร่วมรับผิดด้วย โดยให้รับผิดในฐานะตัวการ ตามมาตรา 427
เช่น คาพิพากษาฎีกาที่ 2116/2553 คาพิพากษาฎีกาที่ 5800/2553 และคาพิพากษาฎีกาที่ 3126/2555 ส่วนสัญญา
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จ้ า งเหมาค่ า แรงนั้ น ยั ง ไม่ พ บค าพิ พ ากษาฎี ก าที่ วิ นิ จ ฉั ย ไว้เป็ น แนวทางแต่ อ ย่ า งใด ดั ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ควรที่ จ ะ
ทาการศึกษาถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรง
เพื่อพิจารณาว่าเข้าลักษณะเป็นสัญญามีช่อื ประเภทใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะนาไปสู่วิเคราะห์
และกาหนดความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการในสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้าง
เหมาค่าแรงได้อย่างถูกต้องต่อไป

วิธีการศึกษาวิจัย
วิจัยนี้ มุ่งศึกษาถึงประเภท ลักษณะ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาจ้างเหมาบริการ
และสัญญาจ้างเหมาค่าแรง อันจะนาไปสู่การเสนอแนะแนวทางการปรับใช้หลักกฎหมายละเมิดเกี่ยวกับความรับผิด
ของผู้ว่าจ้างเหมาหรือ ผู้ประกอบกิ จการ ในผลแห่ งละเมิด ที่ลู กจ้ างของผู้ รับเหมาได้ กระทาต่อ บุค คลภายนอกใน
ระหว่ า งท างานที่ จ้ า งเหมาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยวิ ธี ก ารด าเนิ น การวิจั ย นี้ เป็ น วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง พรรณา
ประกอบด้วยการวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งตาราและคาอธิบายทางกฎหมาย ,บทความทางวิชาการ, ประมวล
กฎหมาย, คาพิพากษาฎีกา, วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิค ทัง้ ของไทยและต่างประเทศ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
1.
ลักษณะและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้าง
เหมาค่าแรง
1.1 สั ญ ญาจ้ างเหมาบริ ก าร เป็ น สั ญ ญาที่ ผู้ ประกอบกิ จ การหรื อ องค์ ก รใดองค์ ก รหนึ่ งได้ ว่ าจ้ างให้
บุคคลภายนอกเข้ามาทางานบางส่วนของตนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว [1] โดยงานที่ว่าจ้างจะเป็นงานประเภทใดก็
ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นงานบริการ และไม่ว่าจะเป็นงานที่อาศัยฝีมือหรือความรู้ความชานาญหรือไม่ก็ตาม เช่น งาน
รักษาความปลอดภัย, งานทาความสะอาดสถานที่ , งานพาหนะ, งานธุรการ, งานเก็บข้อมูล, บารุงรักษาระบบไอทีใน
องค์กร,งานตรวจตราและควบคุมงานวิศวกรรม, งานวิเคราะห์วิจัยระบบงาน หรืองานศึกษาวิจัย เป็นต้น และนอกจากนี้
งานดังกล่าวอาจจะเป็นงานส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือในธุรกิจของผู้ประกอบกิจการหรือไม่ก็ได้ [2]
โดยสัญ ญาจ้างเหมาบริการนี้ ผู้ว่าจ้างเหมาจะมุ่งถึงผลสาเร็จของงานภายในระยะเวลาที่กาหนดเป็น
สาคัญ โดยจะไม่อานาจบังคับบัญชาผู้รับเหมา ผู้รับเหมาจะดาเนินงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง และ
ต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางาน รวมถึงจ้างลูกจ้างและควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างเหล่านั้นด้วย
ตนเอง ดังนั้น สัญ ญาจ้างเหมาบริการระหว่างผู้ว่าจ้างเหมากับผู้รับเหมาจึงมีลักษณะเป็นสัญ ญาจ้างทาของ ตาม
มาตรา 587 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ [3] ส่วนในระหว่างผู้รับเหมาและคนงานนั้นย่อ มมีฐานะเป็ น
นายจ้าง-ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ตามมาตรา 575 แต่ในระหว่างผู้วา่ จ้างเหมากับลูกจ้างของผู้รับเหมาหาได้มี
นิติสัมพันธ์ใดๆต่อกันไม่ อีกทั้งลูกจ้างก็ไม่ได้ทางานโดยอยู่ภายใต้คาสั่งหรืออานาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างเหมาแต่
อย่างใด ผู้ว่าจ้างเหมามีเพียงสิทธิตรวจสอบและสั่งให้ผู้รับเหมาแก้ไขการดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อสัญญาเท่านัน้
อย่างไรก็ดี แม้ลูกจ้างของผู้รับเหมาจะไม่ได้มนี ติ ิสัมพันธ์และไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้าง
เหมาก็ตาม แต่เมื่อลูกจ้างของผู้รับเหมากระทาละเมิด แนวคาพิพากษาของศาลฎีกาที่ผ่านมากลับวินจิ ฉัยให้ผู้ว่าจ้างเหมา
ต้องร่วมรับผิดในการกระทาละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมาด้วย โดยให้รับผิดในฐานะตัวการ ตามมาตรา 427 เช่น
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คาพิพากษาฎีกาที่ 5800/2553 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จาเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างจาเลยที่ 2 ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของห้าง เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจาเลยที่ 2 ประมาทเลินเล่อทาให้รถยนต์ของ
ลูกค้าถูกลักไป จาเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิด ตามมาตรา 425 และการที่จาเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างให้จาเลยที่
2 ดูแลรักษาความปลอดภัยของจาเลนที่ 1 และลูกค้า ตลอดทั้งทรัพย์สนิ อื่นซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของจาเลยที่
1 จาเลยที่ 2 ย่อมเป็นตัวแทนของจาเลยที่ 1 เมื่อจาเลยที่ 2 กระทาละเมิดต่อลูกค้า จาเลยที่ 1 ในฐานะตัวการจึงต้อง
ร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ตัวแทนได้กระทาไปในกิจการที่ได้รับมอบหมายให้ทาแทนนัน้ ตามมาตรา 427 หรือ
คาพิพากษาฎีกาที่ 2116/2553 จาเลยที่ 1 เป็นเจ้าของโครงการอาคารชุด ซึ่งจะต้องดาเนินการก่อสร้าง
อาคารและระบบสาธารณูปโภคของโครงการรวมทั้งจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามประกาศโฆษณาขายอาคารชุด
ดังกล่าว การที่จาเลยที่ 1 จ้างเหมาจาเลยที่ 2 ผู้รับจ้างเหมาให้มาติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภัยให้แก่อาคารชุด จึงถือว่า
จาเลยที่ 2 ได้กระทาการแทนจาเลยที่ 1 เมื่อพนักงานของจาเลยที่ 2 เชื่อมสายไฟเข้าระบบผิดทาให้กระแสไฟฟ้า
ลัดวงจรเกิดความเสียหายแก่ระบบป้องกันอัคคีภัยดังกล่าว จาเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้
กระทาไปในทางการที่จ้าง ตามมาตรา 425 และจาเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่จาเลยที่ 2
ซึ่งเป็นตัวแทนก่อให้เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย ตามมาตรา 427 ประกอบมาตรา 425
ดังนี้ เหตุใดศาลฎีกาจึงวินิจฉัยให้ผู้ว่าจ้างเหมาในสัญญาจ้างเหมาบริการรับผิดในฐานะตัวการ ทั้งที่สัญญา
จ้างเหมาบริการมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทาของ ซึ่งก็มีนักกฎหมายบางท่านเห็นว่า หากกิจการที่ว่าจ้างให้ผู้รับจ้ างทา
นัน้ เป็นกิจการงานที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ตอ้ งกระทา ก็อาจถือว่าผู้รับจ้างเข้าทากิจการงานนั้นแทนผู้ว่าจ้าง จึงเป็นตัวแทน
ของผู้วา่ จ้างได้ [4]
1.2 สัญญาจ้างเหมาค่าแรง คือ สัญญาที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมา
ทางานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน เพื่อเข้ามาทางานส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และบุคคลนัน้ จะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทางานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่
คนที่มาทางานนัน้ หรือไม่ก็ตาม โดยปรากฏในมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ดังนัน้ สัญญาจ้างเหมาค่าแรงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงมีลักษณะสาคัญ [5] ดังนี้
ก. ผู้ประกอบกิจการมอบหมายผู้รับเหมาค่าแรง เป็นผู้จัดหาคนมาทางานให้ ซึ่งเรียกว่า ลูกจ้างรับเหมา
ค่ า แรง โดยผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งไม่ ใช่ ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ จั ด หางาน และจากถ้ อ ยค าที่ ว่ า “โดยบุ ค คลนั้ น ที่ จ ะเป็ น ผู้
ควบคุมดูแลการทางานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทางานนั้นหรือไม่ก็ตาม” ซึ่งคาว่า“บุคคลนั้น”
หมายถึงผู้รับเหมาค่าแรงนั่นเอง ดังนั้น ในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาค่าแรงอาจเป็นผู้ควบคุมดูแลการทางาน
ของคนงานและรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างด้วยตนเอง หรืออาจมีเพียงหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง โดยให้ลูกจ้าง
ทางานตามคาสั่งหรืออยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบกิจการเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปของผู้ประกอบกิจการก็
ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่จะตกลงกัน
ข. งานที่ว่าจ้างต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
กิจการ โดยงานอันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย
ของการผลิตสินค้านั้น กรณีประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ส่วนธุรกิจใน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้น จะต้องเป็นงานอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการประกอบกิจการนั้น กรณี
ประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมหรือประเภทบริการ [6] เช่น โรงพยาบาล ย่อมมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การ
ให้บริการด้านสุขภาพ, ห้างสรรพสินค้า ย่อมมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจาหน่ายสินค้าให้กับประชาชน [7] เป็นต้น
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ค. เครื่องมือหรืออุปกรณ์สาคัญที่ใช้ในการทางาน ผู้ประกอบกิจการจะต้องเป็็จั
นู้ ดหา ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์
สาคัญในการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างการจ้างเหมาค่าแรงกับการจ้างเหมาบริการ [8] โดยหลักเกณฑ์น้ีเคย
บรรจุในร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในมาตรา 12/1 ซึ่งมีขอ้ ความว่า “….
และเครื่องมือสาคัญสาหรับใช้ทางานนั้น ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหา...” แต่เมื่อมีการพิจารณาแก้ไขร่างดังกล่าว จน
กลายมาเป็น มาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ กลับมี
การตัดถ้อยคาในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องมือสาคัญในการใช้ทางานออกไป แต่นักกฎหมายก็ยังเห็นเป็นหลักสาคัญของ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงอยู่
จากที่กล่าวมา มีนักกฎหมายเห็นว่าสัญญาจ้างเหมาค่าแรงระหว่างผู้ประกอบกิจการกับผู้รับเหมามีลักษณะ
คล้ ายกั บสั ญ ญาจ้างทาของ เพราะผู้ ประกอบกิ จการไม่มีอ านาจออกค าสั่ งหรือ ควบคุ มการคั ดเลือ กคนงานของ
ผู้รับเหมา [9] แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า หากพิจารณาหลักเกณฑ์อ่ืนประกอบ เช่น การจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้
ทางานซึ่งผู้ประกอบกิ จการจะเป็นผู้จัดหาเสมอ ย่อมมีความแตกต่างจากสัญญาจ้างทาของทั่วไป และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากพิจารณาถึงความมุ่งหมายของผู้ประกอบกิจการ น่าจะมุ่งใช้แรงงานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงยิ่งกว่า
ผลสาเร็จในการคัดเลือกคนงาน ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์คล้ายกับสัญญาจ้างแรงงาน แต่ก็ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน
เสียทีเดียว เพราะในสัญ ญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ผู้รับเหมาค่าแรงอาจเป็นนิติ
บุคคลก็ได้ ดังนั้น จึงไม่อาจกล่าวได้อย่างแน่ชัดว่า สัญญาจ้างเหมาค่าแรงระหว่างผู้ประกอบกิจการกับผู้รับเหมา
ค่าแรงเป็นสัญญาจ้างทาของหรือสัญญาจ้างแรงงาน ส่วนในระหว่างผู้ประกอบกิจการกับลูกจ้างรับเหมาค่าแรงนั้น
ไม่ได้ทาสัญญาใดๆต่อกัน แต่อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ก็ได้กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้าง
ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย เพื่อให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้ สิทธิประโยชน์และสวัสดิ การต่างๆ ตามกฎหมาย
แรงงาน เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปของผู้ประกอบกิจการ
ส่วนในเรื่องความรับผิดทางละเมิดต่อการกระทาละเมิดของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงนั้น จากการศึกษา ยังไม่
พบแนวคาพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบกิจการเอาไว้เลย แต่ก็ยังเป็นที่สงสัยว่า จะถือเอา
ความเป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมากาหนดความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบกิจการได้หรือไม่
2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
สืบเนื่องมาจากแนวคาพิพากษาฎีกาที่เคยวินิจฉัยความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาในสัญญาจ้างเหมาบริการ
โดยอาศัยหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดของตัวการ ตามมาตรา 427 ทั้งที่ สัญ ญาจ้างเหมาบริการมีลักษณะเป็น
สัญญาจ้างทาของ ซึ่งมีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดของผู้ว่าจ้างไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามมาตรา 428 อีกทั้ง
ต่อข้อสงสัยที่ว่าในกรณีของสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จะถือเอาความเป็นนายจ้างตามกฎหมายแรงงานมากาหนดให้ผู้
ประกอบกิจการรับผิด ตามมาตรา 425 ในฐานะนายจ้างได้หรือไม่ ดังนัน้ ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจึงจะได้ทาการศึกษาหลัก
กฎหมายดังกล่าวมาทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อที่จะได้นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และกาหนดแนวทางการปรับ
ใช้กฎหมายต่อไป ดังนี้
2.1 ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทาของ
ในกฎหมายไทยปรากฏในมาตรา 428 ซึ่งมีต้นแบบมาจากประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น มาตรา 716 จึงมี
หลักเกณฑ์ที่คล้ายกัน กล่าวคือ โดยหลักผู้ว่าจ้างไม่ตอ้ งรับผิดในการกระทาละเมิดของผู้รับจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็น
ผู้ผิด ดังนั้น นักกฎหมายส่วนใหญ่จึงเห็นว่า ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทาของ ตามมาตรา 428 นี้ เป็นความรับผิดเพื่อ
การกระทาของตนเองบนพื้นฐานความผิด [10] ทั้งนี้ เพราะโดยปกติผู้ว่าจ้างไม่มีอานาจบังคับบัญชาการทางานของผู้
รับจ้าง ดังนั้น โดยหลักจึงไม่จาต้องร่วมรับผิดด้ว ย เว้นแต่จะผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีน้ี คือ
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ผิดในการงานที่สั่งให้ทา หรือผิดในคาสั่งที่ให้ไว้ หรือผิดในการเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งกว้างกว่ากฎหมายญี่ปุ่นที่กาหนดไว้
กรณี เดียว คือ ผู้ว่าจ้างเป็ นผู้ ผิด ในค าสั่งหรือค าแนะน าที่ต นได้ ให้ไว้เท่านั้ น ส่วนประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอม
มอนลอว์ ก็มีพ้ืนฐานความรับผิดของผู้ว่าจ้างทาของเช่นเดียวกันกับกฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่น โดยในกฎหมาย
อังกฤษกาหนดว่า ผู้ว่าจ้างจะรับผิดก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมหรือเลือกผู้รับจ้าง [11]
ส่วนในกฎหมายอเมริกา ปรากฏ The Restatement (Third) of Torts, 2011 : Liability for Physical and Emotion Harm ,
Chapter 10 Liability of those Who Hire Independent Contractors § 55 ซึ่ ง วางหลั ก ว่า “ผู้ ว่าจ้ างจะรั บ ผิ ด ในความ
เสียหายที่ผู้รับจ้างได้กอ่ ขึ้น ก็ตอ่ เมื่อความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากผู้ว่าจ้างประมาทเลินเล่อในการควบคุมดูแลงานซึ่ง
อยู่ในขอบเขตหน้าที่ตน ตามมาตรา 56 หรือหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายนี้ ” แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ทั้งอังกฤษและ
อเมริกาต่างมีแนวโน้มที่จะพัฒนาหลักกฎหมาย โดยกาหนดให้ ในบางกรณี ผู้ว่าจ้างจะต้องร่วมรับผิดต่อการกระทา
ละเมิดของผู้รับจ้าง แม้ปราศจากความผิดก็ตาม เช่น ในกฎหมายอังกฤษ หากผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างปฎิบัติงานอันมี
ลักษณะที่เป็นอันตรายพิเศษ (extra hazardous activity) ผู้ว่าจ้างจะต้องร่วมรับผิดในกระทาละเมิดของผู้รับจ้าง ใน
ลักษณะเช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง [12] ส่วนในอเมริกาก็ได้มีการพัฒนากฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้
ว่าจ้างทาของอย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยบัญญัติเป็นข้อยกเว้น ซึ่งกาหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดในการกระทา
ละเมิดของผู้รับจ้าง ในลักษณะเช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง โดยปรากฏใน มาตรา 57-58 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด
8 กรณี ได้แก่ 1. เป็นงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นพิเศษ 2. เป็นงานที่เป็นอันตรายผิดปกติ 3. เป็นงานที่มคี วามเสี่ยง
สูงว่าจะเกิ ด อัน ตรายแก่ชีวิตหรือ ร่างกาย หากเครื่อ งมือ หรืออุ ปกรณ์ ไม่ได้ ประกอบขึ้น หรือได้ รับการบารุงอย่า ง
ระมัดระวัง 4. เป็นงานที่อาจก่อให้เกิดการบุกรุก หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่สาธารณะ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือเป็นงานที่มีผลเป็นการถอน หรือทาลายสิทธิได้รับการค้าจุนของที่ดินแปลงอื่น 5. เป็นงานที่เจ้าของ
หรือเป็นผู้ให้เช่าที่ดนิ มีหน้าที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวัง 6. เป็นงานที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องใช้ความ
ระมัดระวังโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของบุคคลอื่น 7. เป็นงานที่ได้รับสัมปทานหรือเป็นงานที่ต้องทาในสถานที่
สาธารณะ 8. เป็นงานว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเข้ามาให้บริการแก่บุคคลภายนอกแทนตนเอง และมีเหตุทาให้บุคคลภายนอก
เชื่อว่าผู้วา่ จ้าง หรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทาหรือให้บริการนัน้ ด้วยตนเอง ซึ่งก็ได้มนี ักกฎหมายเห็นว่า กฎหมายละเมิด
ของไทยควรมีการบัญญั ติกฎหมายเพิ่มเติมให้ผู้ว่าจ้างร่วมรับผิดในการกระทาละเมิดของผู้รับจ้าง ในลักษณะเป็น
ความรับผิดเพื่อการกระทาละเมิดของผู้อ่ืน (vicarious liability) หากงานที่ว่าจ้างนั้นเป็นงานนั้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
หรือเป็นงานที่มีอันตรายผิดปกติ หรือเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย หากเครื่องมือ
หรืออุปกรณืไม่ได้ประกอบขึ้นหรือได้รับการบารุงอย่างระมัดระวัง หรือเป็นงานที่ได้รับสัมปทานหรืองานที่ทาในที่
สาธารณะด้วย [13] ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วย เพราะเมื่องานเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยแก่สาธารณชนหรือผู้อื่นได้ง่ายและ
เป็นภยันตรายร้ายแรง จึงควรคุ้มครองผู้เสียหาย โดยให้ผู้ว่าจ้างร่วมรับผิด แม้ปราศจากความผิด แต่อย่างไรก็ดี ใน
กรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเข้ามาให้บริการแก่บุคคลภายนอกแทนตนเองนั้น ยังไม่ปรากฎว่ามีนักกฎหมาย
เสนอแนะให้มีการเพิ่มเติม กฎหมาย ในลักษณะที่เป็นความรับผิดเพื่อการกระทาละเมิดของผู้อ่ืนแต่อย่างใด ส่วน
ประมวลกฎแพ่งเยอรมัน หาได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ ว่าจ้างทาของไม่ โดยการพิจารณาความรับผิด
ของผู้ว่าจ้างทาของ จะพิจารณาตามหลักทั่วไปในการกระทาละเมิด ตามมาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน[14] ซึ่งก็มีนักกฎหมายเห็นว่า ในกฎหมายไทย อาจนามาตรา 420 มาปรับใช้กับความรับผิดของนายจ้างได้ ใน
กรณีที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้อ่ืนด้วย โดยไม่จาต้องบัญญัติกฎหมาย
เพิ่มเติมไว้ในบทบัญญัติเรื่องความรับผิดของผู้ว่าจ้างทาของ เหมือนเช่นกฎหมายอเมริกา [15]
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2.2 ความรับผิดของนายจ้าง
ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 831 และประมวลกฎหมายแพ่งญี่ ปุ่น มาตรา 715 ต่างก็มี
แนวคิด ในการกาหนดความรับผิดของนายจ้างที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคื อ เมื่อลูกจ้างกระทาละเมิดในระหว่างการ
ปฏิบัติงานที่จ้าง นายจ้างจะต้องร่วมรับผิดด้วย โดยกฎหมายสันนิษฐานว่าความเสียหายที่ลูกจ้างก่อขึ้นน่าจะมาจาก
ความบกพร่องของนายจ้างในการคัดเลือกตัวลูกจ้างหรือการควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้าง [16] แต่ก็ไม่ใช่บท
สันนิษฐานเด็ดขาด กล่าวคือ หากนายจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือก อบรม และ
ควบคุ ม ดู แ ลลู ก จ้ างแล้ ว นายจ้ างก็ ไม่ต้อ งร่วมรั บผิ ด ดั งนั้น ความรับผิ ด ของนายจ้ างตามกฎหมายเยอรมั น และ
กฎหมายญี่ปุ่น จึงเป็นความรับผิดบนพื้นฐานความผิดของนายจ้างเอง (The Master’s Fault) [17] อย่างไรก็ดี ในทาง
ปฏิบัติศาลได้ปรับใช้มาตรา 831 ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความรับผิดโดยเด็ดขาด [18] กล่าวคือ นายจ้างหลุดพ้น
ความรับผิดก็ต่อเมื่อนายจ้างได้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่าศาลเยอรมันยังได้วางแนว
ทางการวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดระหว่างนายจ้างและผู้ยืมตัวลูกจ้างไปใช้งาน (Borrowed Employees) ด้วย โดย
ยอมรับกันว่า นายจ้างคนสุดท้ายซึ่งมีอานาจออกคาสั่งในเวลาที่ทาละเมิดจะต้องเป็นผู้รับผิด ส่วนในกรณีสัญญาจ้าง
เหมาช่วงแรงงาน ได้มีการกาหนดแบ่งแยกความรับผิ ดอย่างชัด เจน โดยให้ น ายจ้างถาวรเป็ นผู้รับผิด ชอบในการ
คัดเลือกลูกจ้าง ส่วนนายจ้างชั่วคราวจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการและการดูแลลูกจ้าง แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้น
เพราะเลือกลูกจ้างไม่ดี และบกพร่องในการควบคุมดูแล นายจ้างทั้งสองคนต้องร่วมรับผิด [19] ส่วนความรับผิดของ
นายจ้ า งในกฎหมายอเมริ ก า ปรากฎใน The Restatement (Third) of Agency, 2006 Chapter 2. Principles Of
Attribution § 2.04 Respondeat Superior ซึ่งกาหนดให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไป
ในทางการที่จ้าง แม้ปราศจากความผิด และโดยไม่มีข้อแก้ตัว ซึ่งมีลักษณะเป็นความรับผิดเพื่อการกระทาของบุคคล
อื่น (Vicarious Liability) บนพืน้ ฐานที่ปราศจากความผิด [20] ทั้งนี้ เพราะโดยหลักนายจ้างเป็นผู้มอี านาจควบคุมบังคับ
บัญชาหรือกาหนดวิธีการทางานของลูก จ้าง ดังนั้น จึงต้องร่วมรับผิดด้วย แม้จะไม่มีความผิดก็ตาม เช่นเดียวกันกับ
กฎหมายอังกฤษ ที่ถือว่าความรับผิดของนายจ้างเป็นความรับผิดเพื่อการกระทาของผู้อื่น [21] นอกจากนี้ ในกรณีที่ให้
บุคคลอื่นยืมลูกจ้างไปใช้งาน ศาลอังกฤษยังได้วางแนวทางการวินิจฉัยไว้ว่านายจ้างที่แท้จริงยังคงต้องร่วมรับผิดเพื่อ
การกระทาของลูกจ้างอยู่ เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่าตนได้ส่งมอบอานาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างให้ผู้ที่ขอยืมลูกจ้าง
ไปแล้ ว ส่ ว นความรับ ผิ ด ของนายจ้ างตามกฎหมายไทยนั้น มี ลั ก ษณะเช่น เดี ย วกั บกฎหมายอั งกฤษและอเมริก า
กล่าวคือ เป็นความรับผิดเพื่อการกระทาของผู้อ่ืนบน ส่วนกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปทางานแก่บุคคลภายนอก
หากนายจ้างยังมีอานาจบังคับบัญชาลูกจ้างอยู่ นายจ้างก็ยังเป็นนายจ้างของลูกจ้างอยู่ตามเดิม [22] แต่ยังไม่ชัดเจน
ว่าบุคคลภายนอกจะต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ และหากบุคคลภายนอกมีอานาจบัง คับบัญ ชาลูกจ้าง กรณี น้ีใคร
จะต้องเป็นผู้รับผิด
2.3 ความรับผิดของตัวการ
ในกฎหมายต่างประเทศ ไม่ได้บัญญัติไว้ความรับผิดของตัวการไว้ในกฎหมายละเมิด แต่ความรับผิดของ
ตัวการจะเป็นไปตามกฎหมายลักษณะตัวแทน ซึ่งเป็นความรับผิดบนพื้นฐานของสัญญา ไม่ใช่ความรับผิดเพื่อการ
กระทาของบุ ค คลอื่น (Vicarious Liability) อั น เป็ น พื้น ฐานความรับผิ ด ตามกฎหมายละเมิด โดยกฎหมายลั ก ษณะ
ตัวแทนของเยอรมัน [23] ญี่ ปุ่น [24] อเมริกา [25] และอังกฤษ [26] มีหลักความรับผิดของตัวการที่คล้ายคลึงกัน
กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อตัวแทนได้กระทาภายในขอบอานาจ ตัวการย่อมต้องผูกพันในการกระทาของตัวแทน ไม่วา่ จะผล
ทางสัญ ญาหรือผลทางละเมิดในอันที่ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่มีข้อแก้ตัว ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับความรับผิดเพื่อการกระทาละเมิดของบุคคลอื่น ตามกฎหมายละเมิด แต่ทั้งนี้ จะนาหลักกฎหมาย
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ตัวแทนมาปรับใช้ได้ ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์เป็นตัวการ-ตัวแทนกัน ซึ่งทุกประเทศที่กล่าวมาข้างต้น ต่างยอมรับว่า
การเป็นตัวการ-ตัวแทน จะต้องเป็นกรณีที่ตัวการมอบหมายให้ตัวแทนทาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนเอง ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย (Legal Position) ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอก หรืออย่างน้อยจะต้อง
มีบุคคลที่เกี่ยวข้องสามฝ่าย คือ ตัวการ ตัวแทน และบุคคลภายนอก [27] หากกิจการที่มอบหมายให้ทาไม่เกี่ยวข้อง
กับบุค คลภายนอกย่อ มไม่ใช่ตั วการ-ตัวแทน โดยเฉพาะกฎหมายตัวแทนของเยอรมัน จากัด เฉพาะการสร้างนิติ
สัมพันธ์ทางสัญญาเท่านั้น [28] กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีที่ตัวการมอบอานาจให้ตัวแทนทาสัญญากับบุคคลภายนอก
เช่นเดียวกับกฎหมายอังกฤษและอเมริกาที่อธิบายว่า จุดประสงค์หลักของการตั้งตัวแทน ก็เพื่อสร้างความผูกพันทาง
สัญ ญาระหว่างตัวการกับบุคคลที่สาม [29] ไม่ใช่งานทางกายภาพเหมือนงานลูกจ้างทั่วไป [30] หากเป็นงานทาง
กายภาพ ย่อมไม่อาจนาหลักกฎหมายตัวแทนมาปรับใช้ได้ ซึ่งปรากฎใน The Restatement (second) of Agency § 250
โดยกาหนดว่า ตัวการไม่จาต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทาทางกายภาพโดยประมาทเลินเล่อของตัว
แทนที่ไม่ใช่ลูกจ้างในระหว่างทาธุรกิจให้แ ก่ตัวการ แม้จะกระทาโดยอยู่ภายในขอบอานาจแห่งการเป็นตัวแทนก็ตาม
เว้นแต่ตัวการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง แต่ทั้งนี้ หากเป็นงานทางกายภาพ และตัวแทน
เป็นลูกจ้างด้วยแล้ว ตัวการอาจต้องรับผิดบนพื้นฐานความรับผิดเพื่อการกระทาของผู้อ่นื (vicarious liability) [31] แต่
อย่างไรก็ดี ในกฎหมายอังกฤษก็ได้นาหลักกฎหมายตัวแทนไปปรับใช้กับกรณีเจ้าของรถมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่
ลูกจ้างขับรถแทนด้วย ในกรณีที่เจ้าของรถได้รับประโยชน์ แต่ถือเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น [32] เพราะโดยหลักไม่ถือ
เป็นตัวการตัวแทน ส่วนในกฎหมายไทยได้บัญญัติกฎหมายเรื่องความรับผิดของตัวการไว้ในกฎหมายลักษณะละเมิด
เอาไว้โดยเฉพาะแล้ว ในมาตรา 427 จึงไม่ต้องนาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทนมาปรับใช้อกี โดยมาตรานีถ้ ือเป็นความ
รับผิดเพื่อการกระทาของผู้อื่น เช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง ซึ่งในทางปฏิบัติ พบว่าศาลฎีกาได้นาไปปรับใช้กับ
กรณีที่เจ้าของรถมอบหมายให้ผู้อ่ืนขับรถแทน เพื่อกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถ โดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
ด้วย เช่นคาพิพากษาฎีกาที่ 1133/2516 (ที่ประชุมใหญ่) และคาพิพากษาฎีกาที่ 2977/2523 และคาพิพากษาฎีกาที่
260/2535 ซึ่งขัดกับความเห็นของนักกฎหมายส่วนใหญ่ที่เห็นว่า กิจการที่มอบหมายให้ตัวแทนทา จะต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก [33] โดยกิ จการที่ตั้งตัวแทนไปทานั้นกว้างขวางมาก มิได้ จากัดเฉพาะนิติก รรมเท่ านั้น [34] อาจ
กิจการอื่นก็ได้ [35] แต่หากไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ย่อมไม่ใช่ตัวการ-ตัวแทน ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยว่า การตั้ง
ตัวแทนนั้น จะต้องเป็นการมอบอานาจให้ตัวแทนทาการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลภายนอกแทนตัวการ โดยกิจการ
นั้นจะเป็นนิติกรรมหรือกิจการอื่นๆ เช่น เจ้าของให้ขับรถไปส่งคนโดยสารแทนตนเอง เป็นต้น แต่หากไม่เกี่ยวข้องกับ
บุ ค คลภายนอกแล้ ว ย่ อ มไม่ ใช่ ตั ว การ-ตั ว แทน และไม่ น่ า จะน ามาตรา 427 มาปรั บ ใช้ ได้ แต่ ก รณี ที่ เจ้ า ของรถ
มอบหมายให้ผู้อ่ืนขับรถแทน เพื่อกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถ อาจให้ถือเป็นข้อยกเว้นที่เจ้าของรถจะต้องร่วมรับผิด
ในฐานะตัวการ เช่นเดียวกับกฎหมายอังกฤษ

การอภิปรายผล สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยขอแยกวิเคราะห์ปัญหาโดยแยกตามประเภทของสัญญาจ้างเหมา ดังนี้
1. สัญญาจ้างเหมาบริการ มีประเด็นที่จะต้องวินจิ ฉัย ดังนี้
ประเด็นแรก เหตุใดผู้ว่าจ้างเหมาจึงต้องร่วมรับผิดในการกระทาละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมาด้วย ในเมื่อ
ผู้วา่ จ้างเหมากับลูกจ้างของผู้รับเหมาไม่ได้ทาสัญญาต่อกันโดยตรง ต่อปัญหานี้ ผู้วิจัยเห็นว่าในเมื่อสัญญาจ้างเหมา
บริการ เป็นสัญญาที่ผู้วา่ จ้างได้วา่ จ้างให้ผู้รับเหมาเพื่อเข้ามาทางานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของตนเอง ดังนัน้ การ
ที่ผู้รับเหมาได้จ้างลูกจ้างเข้ามาทางานดังกล่าว จึงมิใช่งานหรือกิจการส่วนตัวของผู้รับเหมา แต่เป็นงานหรือกิจการที่
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ต้องกระทาให้แก่หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งก็คือผู้ว่าจ้างเหมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ลูกจ้างของผู้รับเหมา
ย่อมถือเป็นตัวแทนของผู้รับเหมาในขณะเดียวกันด้วย เมื่อลูกจ้างของผู้รับเหมากระทาละเมิดต่ อบุคคลภายนอกใน
ระหว่างที่ทางานให้แก่ผู้ว่าจ้างเหมา ย่อมถือว่าผู้รับเหมาเป็นผู้กระทาละเมิดเอง ดังนั้น ผู้ว่าจ้างเหมาซึ่งมีนิติสัมพันธ์
สัมพันธ์กับผู้รับเหมาจึงอาจจะต้องร่วมรับผิดด้วย แม้จะไม่ใช่การกระทาของผู้รับเหมาโดยตรงก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่า ควรบัญ ญัติกฎหมายเพิ่มเติม โดยให้ถือว่าการกระทาละเมิดของลูกจ้างของ
ผู้รับเหมาเป็นการกระทาละเมิดของผู้รับเหมาเอง
ประเด็นที่สอง ผู้วา่ จ้างเหมาบริการจะต้องรับผิดในฐานะใด จากผลการศึกษาคาพิพากษาฎีกาที่กล่าวมาจะ
เห็นว่า ศาลได้วินิจฉัยความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาโดยอาศัยหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดของตัวการ ตามมาตรา
427 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากสัญ ญาจ้างเหมาบริการ มีลักษณะเป็นสัญ ญาจ้างทาของ ตามมาตรา 587 ตามที่ได้
ศึกษามาแล้ว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า โดยหลักการวินิจฉัยความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมา ในสัญญาจ้างเหมาบริการ
จะต้องวินิจฉัยตามบทบัญญัติมาตรา 428 เรื่องความรับของผู้ว่าจ้างทาของ ซึ่งเป็นความรับผิดเพื่อการกระทาของ
ตนเองบนพืน้ ฐานความผิด กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างจะรับผิดก็ตอ่ เมื่อผู้วา่ จ้างเป็นผู้ผิดในงานที่สั่งให้ทา หรือคาสั่งที่ให้ไว้ หรือ
ในการเลือกหาผู้รับจ้าง
อย่างไรก็ดี กรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาโดยอาศัยหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดของ
ตัวการ มาตรา 427 นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า หากงานที่ผู้ว่าจ้างเหมาได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาทานั้น เป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก เช่น งานจ้างเหมาพนัก งานทาความสะอาดในสถานประกอบการของผู้ว่าจ้างเหมาเอง หรืองาน
บารุงรักษาระบบไอทีของผู้วา่ จ้างเหมาเอง กรณีเช่นนี้ ย่อมไม่ใช่ตัวการ-ตัวแทน จึงไม่อาจนามาตรา 427 มาปรับใช้ได้
แต่หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่วา่ จะเป็นการทาสัญญาหรือกิจการอย่างอื่นกับบุ คคลภายนอกแทน
ตนเอง เช่น งานจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เข้ามาดูแลทรัพย์สินของผู้อ่ืนแทนผู้ว่าจ้างเหมา หรือ
ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาเข้ามาบริการขนส่งผู้โดยสารแทนผู้ว่าจ้าง กรณีเช่นนี้ ย่อมถือว่าผู้รับเหมาเป็นตัวแทนของผู้วา่ จ้าง
ในขณะเดียวกันด้วย แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยก็เห็นว่า ไม่น่านามาตรา 427 เรื่องความรับผิดของตัวการมาปรับใช้ได้กับ
ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาโดยตรงได้ เพราะอีกด้านหนึ่ง ผู้ว่าจ้างเหมาและผู้รับเหมายังมีความสัมพันธ์กันในฐานะ
เป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างทาของ ซี่งมีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับความรับผิดของผู้วา่ จ้างทาของไว้โดยเฉพาะ
แล้ว ในมาตรา 428 อีกทั้ง บทบัญญัติเรื่องความรับผิดของผู้ว่าจ้างทาของ ตามมาตรา 428 นี้ ยังมีพ้ืนฐานความรับ
ผิดที่แตกต่างจากบทบัญญัติเรื่องความรับผิดของตัวการ ตามมาตรา 427 กล่าวคือ ความรับผิดของผู้วา่ จ้างทาของ
ตามมาตรา 428 เป็นความผิดเพื่อการกระทาของตนเองบนพื้นฐานความผิด ส่วนความรับผิดของตัวการตามมาตรา
427 เป็นความรับผิดเพื่อการกระทาของผู้อื่นบนพืน้ ฐานที่ปราศจากความผิด ดังนัน้ หากให้ผู้วา่ จ้างเหมาซึ่งมีฐานะเป็น
ผู้ว่าจ้างทาของ ต้องร่วมรับผิดในการกระทาละเมิดของผู้รั บเหมา ตามบทบัญญั ติมาตรา 427 ก็จะทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางพื้นฐานความรับผิดตามที่กล่าวมา แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยก็เห็นด้วยว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเหมาได้ว่าจ้างให้
ผู้รับเหมาเข้ามาให้บริการแก่บุคคลภายนอกแทนตนเอง ควรจะกาหนดให้ผู้ว่าจ้างเหมาร่วมรับผิดในการกระทาละเมิด
ของผู้รับเหมาในลักษณะที่เป็นความรับผิดเพื่อการกระทาละเมิดของผู้อ่นื เช่นเดียวกับความรับผิดของตัวการหรือของ
นายจ้างด้วย เพราะเข้าลักษณะเป็นตัวการ-ตัวแทนในขณะเดียวกันด้วย แต่ควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในลักษณะ
เดียวกับการบัญญัติกฎหมายของอเมริกา กล่าวคือ ควรบัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ในหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดของ
ผู้ว่าจ้างทาของ โดยทั้งนี้ ควรจากัดเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันทาให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าผู้ว่าจ้างหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง
ได้ ให้ บ ริ ก ารนั้ น ด้ ว ยเองเท่ า นั้ น เพื่ อ สร้ า งความยุ ติ ธรรมแก่ ผู้ ว่า จ้ า งเช่น กั น เพราะโดยหลั ก ผู้ ว่า จ้ า งไม่มี อ านาจ
บังคับบัญญาหรือกาหนดวิธีการทางานของผู้รับจ้าง ตัวอย่างเช่น กรณีจ้างเหมาบริการขับรถรับ -ส่งผู้โดยสารแทน
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ตนเอง หากพนักงานขับรถของผู้รับเหมาใส่ยูนฟิ อร์มหรือติดสัญลักษณ์ของผู้ว่าจ้างไว้ข้างรถ กรณีเช่นนี้ หากพนักงาน
ขับรถของผู้รับเหมาบริการกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้ว่าจ้างเหมาจะต้องร่วมรับผิดด้วย แม้ปราศจากความผิด
ก็ตาม แต่หากไม่มเี หตุอันทาให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าผู้ว่าจ้างหรือลูกจ้างของผู้วา่ จ้างเป็นผู้ให้บริการแก่บุคคลภายนอก
เอง ผู้ว่าจ้างก็ไม่ตอ้ งร่วมรับผิดด้วย เว้นแต่ผู้วา่ จ้างจะเป็นผู้ผิดตามหลักทั่วไป
2. สัญ ญาจ้ างเหมาค่ าแรง เนื่อ งจากสั ญ ญาจ้างเหมาค่ าแรงไม่ได้ มีลั กษณะเป็น สัญ ญาจ้ างทาของหรือ
สัญญาจ้างแรงงาน และแม้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะได้กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงด้วยก็ตาม แต่ในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบกิจการนั้น ผู้วจิ ัยเห็นว่าไม่ควรจะเอาความ
เป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมากาหนดให้ผู้ประกอบกิจการรับผิดในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 ใน
ทุกกรณี เพราะหากพิจารณามูลเหตุที่นายจ้างต้องร่วมรับผิดในการกระทาละเมิดของลูกจ้าง แม้ปราศจากความผิด ก็
เนื่องมาจากนายจ้างมี อานาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้าง เช่นเดียวกับกรณี ที่นายจ้างได้ให้บุคคลอื่นยืมตัวลูกจ้าง
(Borrowed Employees) ทั้ งในกฎหมายเยอรมั นและอังกฤษต่างก็มีแนวทางในการกาหนดความรับผิดที่ เหมือนกั น
กล่าวคือ ใครเป็นผู้มีอานาจออกคาสั่งในเวลาที่ทาละเมิดจะต้องเป็นผู้รับผิด โดยไม่ได้คานึงว่าลูกจ้างจะได้ทาสัญญา
จ้างกับใครและจะได้ทางานให้กับนายจ้างถาวรหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาลักษณะของสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จะเห็นว่า
มีความคล้ายคลึ งกั บกรณี ที่นายจ้างให้ บุค คลอื่นยืม ตัวลูก จ้าง กล่ าวคื อ แม้ผู้รับเหมาค่าแรงจะได้ ทาสัญ ญาจ้าง
แรงงานกับลูกจ้างรับเหมาค่าแรง แต่ก็ไม่ได้ต้องการใช้แรงงานของลูกจ้างเพื่อกิจการของตน แต่ให้ลูกจ้างไปทางาน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งผู้รับเหมาค่าแรงอาจจะเข้าควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วยตนเอง
หรือให้ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงก็ได้ ดังนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หากจะ
วิจิ ฉัยความรับผิดของผู้ประกอบกิจการในผลแห่ งละเมิดที่ ลูก จ้างรับเหมาค่าแรงได้กระทาต่อบุ ค คลภายนอกใน
ระหว่างทางานให้กับผู้ประกอบกิจการ ก็ควรจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์เรื่องอานาจในการควบคุมดูแลการทางาน
ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเป็นสาคัญ เช่นกัน โดยหากผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ควบคุมดูแลหรือออกคาสั่งเกี่ยวกับ
วิธีการทางานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ผู้ประกอบกิจการก็ควรจะรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้
กระทาต่อบุคคลภายนอก ในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 ทั้งนี้ เพราะมีอานาจบังคับบัญชาเช่ นเดียวกับนายจ้าง
ตามสัญญาจ้างแรงงาน เพียงผู้ประกอบกิจการไม่ได้ทาสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างรับเหมาค่าแรงโดยตรงเท่านั้น
ส่วนผู้รับเหมาค่าแรงนั้น แม้จะไม่ได้ควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้าง แต่เมื่อเป็นผู้ทาสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง
โดยตรง และยังคงมีสิทธิในฐานะนายจ้างที่จะทาโทษหรือเลิกจ้างลูกจ้างได้ ดังนัน้ เมื่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้กระทา
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกในระหว่างที่ทางานให้กับผู้ประกอบกิจการ ผู้รับเหมาค่าแรงก็ควรจะต้องร่วมรับผิดในการ
กระทาละเมิดของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 ด้วยเช่นกัน
แต่หากผู้ประกอบกิจการไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง โดยตกลงให้ผู้รับเหมา
ค่าแรงเข้ามาทาหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ก็ไม่มีมูลเหตุที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องร่วมรับผิดในการกระทาละเมิด
ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 แต่ความรับผิดของผู้ประกอบกิจการ ควรจะพิจารณา
ตามหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ว่าจ้างทาของ ตามมาตรา 428 เช่นเดียวกับความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาใน
สัญญาจ้างเหมาบริการ เพราะต่างก็ไม่มีอานาจบังคับบัญชาหรือควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างของผู้รับเหมา
เหมือนกัน ด้วยเหตุน้ี จึงควรบังคับใช้กฎหมายที่เหมือนกัน เพื่อมิให้เกิดการลักลั่นทางกฎหมาย ส่วนผู้รับเหมาค่าแรง
นั้น เมื่อเป็นผู้ควบคุมการทางานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วยตนเอง จึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้
กระทาขึ้นในระหว่างทางานให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ในฐานะเป็นนายจ้าง ตามมาตรา 425
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดชัดเจนในการปรับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้วา่ จ้างเหมาต่อการกระทาละเมิดของลูกจ้าง
ของผู้รับเหมา ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องความรับผิดของผู้ว่าจ้างทาของ ตามมาตรา 428
โดยบัญญัติให้ครอบคลุมถึงผู้ว่าจ้างเหมาในสัญญาจ้างเหมาบริการและผู้ประกอบกิจการในสัญญาจ้างเหมาค่าแรงซึ่ง
มิได้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย และควรบัญญัตใิ ห้การกระทาละเมิดของลูกจ้างของ
ผู้รับเหมาเป็นการกระทาละเมิดของผู้รับเหมาเอง รวมถึงควรบัญญัติข้อยกเว้นในกรณี ที่ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดร่วมรับผิด
ในลักษณะเช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง ในกรณี ที่ผู้ว่าจ้างว่าจ้างให้ผู้รับจ้างให้บริการบุคคลภายนอกแทน
ตนเอง ตามแบบอย่างของกฎหมายอเมริกา นอกจากนี้ ในเรื่องความรับผิดของนายจ้าง ตามมาตรา 425 ก็ ควร
บัญญัตใิ ห้หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการในสัญญาจ้างเหมาค่าแรงซึ่งเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาการทางานของ
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย โดยให้มีขอ้ ความ ดังต่อไปนี้
มาตรา 428 วรรคสอง “ผู้วา่ จ้างทาของตามความในวรรคแรก ให้หมายความรวมถึงผู้ว่าจ้างเหมาในสัญญา
จ้างเหมาบริก าร และผู้ประกอบกิจการในสัญ ญาจ้ างเหมาค่าแรง ซึ่งมิได้เป็น ควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงด้วย และในการนี้ ให้ถือว่าการกระทาละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมาบริการหรือของลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรง เป็นการกระทาละเมิดของผู้รับเหมาบริการหรือผู้รับเหมาค่าแรงเอง”
มาตรา 428/1 วรรคแรก “ในกรณี ที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเข้ามาให้บริการแก่บุคคลภายนอกแทน
ตนเอง และมีเหตุอันทาให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าผู้ว่าจ้างหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างได้ให้บริการนั้นด้วยตนเอง ผู้ว่าจ้าง
จะต้องรับผิดในความเสียหายที่ผู้รับจ้างได้ก่อขึ้นในระหว่างทางานนั้น แม้ผู้ว่าจ้างจะไม่ได้มีส่วนผิดตามที่กล่าวมาใน
มาตรา 428 วรรคแรกก็ตาม”
มาตรา 428/1 วรรคสอง “กรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดตามความในวรรคก่อนหน้านี้ ผู้วา่ จ้างย่อมมีสิทธิไล่เบี้ย
เอากับผู้รับจ้างได้ ในลักษณะเช่นเดียวกับนายจ้างไล่เบีย้ เอากับลูกจ้าง ตามมาตรา 426”
มาตรา 425 วรรคสอง “ นายจ้างตามความที่กล่าวมาในวรรคแรก ให้หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการ
ในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทางานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระทั่งถึง
ความรับผิดของผู้รับเหมาค่าแรงที่จะต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้กระทาในระหว่างทางาน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการแต่อย่างใด”
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Proceedings
2471

เอกสารอ้างอิง
1. วัชรวรงค์ เลิศวิทนานุกูล. (2550). ปัญ หาของการจ้างเหมาพนักงานบริการ (Outsourcing): ศึกษากรณี บริษัท
ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน). (ภาคนิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). หน้า 8.
2. อานนท์ ขันธ์โพธิ์น้อย. (2553). สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ. (วิทยานิพนธ์นิตศิ าสตร์
มหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). หน้า 140-141.
3. อานนท์ ขันธ์โพธิ์น้อย. (2553). สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ. (วิทยานิพนธ์นิตศิ าสตร์
มหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). หน้า 140.
4. วารี นาสกุล, ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยจรัญ ภักดี ธนากุล. (2559). คาอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ลักษณะละเมิด
จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้ ,พิมพ์ครั้งที่ 4. (กุรงเทพมหานคร:บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จากัด). หน้า 262-263.
5. วีระพงษ์ บึงไกร และสุชิน กฤตลักษณ์ วงศ์. (มกราคม-เมษายน 2556). ปั ญ หาการจ้างแรงงานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน. วารสารกระบวนการยุตธิ รรม, ปีที่ 6 (เล่ม 1) . หน้า 50-51.
6. เกษมสันต์ วิลาวรรณ. (2558). คาอธิบายกฎหมายแรงงาน ,พิมพ์ครั้งที่ 22. (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสานักพิมพ์
วิญญูชน จากัด). หน้า 51.
7. อานนท์ ขันโพธิ์น้อย. (2553). สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์
มหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). หน้า 42-43.
8. เกรียงไกร เจียมบุญศรี. (เมษายน:2551). ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ยิ่งแก้ก็ย่งิ ยุ่ง .วารสารกฎหมายใหม่, ปีที่ 6 (ฉบับ
ที่ 94) .หน้า 47.
9. อานนท์ ขันธ์โพธิ์น้อย. (2553). สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ. (วิทยานิพนธ์นิตศิ าสตร์
มหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). หน้า 14-15.
10. วารี นาสกุล, ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยจรัญ ภักดีธนากุล. (2559). คาอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ,พิมพ์ครั้งที่ 4. (กุรงเทพมหานคร: บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จากัด). หน้า 259.
ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.( 2560). คาอธิบายกฎหมายละเมิด , พิมพ์ครั้งที่ 9. (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สานักพิมพ์
วิญญูชน จากัด).หน้า 94. สุษม ศุภนิตย์. (2553) .คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ,
พิมพ์ครัง้ ที่ 7. (กรุงเทพมหานคร:นิตบิ รรณาการ).หน้า 148 .
11. Jenny Steele. (2007). Tort Law: Text, Cases, and Materials. (New York: Oxford University). p. 564.
12. Honeywill and Stein Ltd v Larkin Brothers Ltd [1934] 1 KB 191.
13. สาณี สุ รเศรษฐบู รณะ (2555). ความรับ ผิ ด ของผู้ ว่าจ้ า งเหมาท าของ . (วิท ยานิ พ นธ์ นิติศ าสตร์ม หาบั ญ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). หน้า 275-277.
14. Gerald Spindler and Oliver Rieckers.(2001). Tort Law in Germany.(Nerherland: Kluwers Law Internationl).p. 79.
15. สาณี สุ รเศรษฐบู รณะ (2555). ความรั บผิ ด ของผู้ ว่า จ้ า งเหมาท าของ. (วิท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตร์ ม หาบั ญ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). หน้า 277-278.
16. อนันต์ จันทรโอภากร. (2531). โครงสร้างพื้นฐานกฎหมายละเมิด: หนังสือรวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี
ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์, (กรุงเทพมหานคร: พีเค พริน้ ติง้ เฮาส์). หน้า 103.
17. E.J. Cohn. (1968). Manual of German Law. (London: The British Institute of International and Comparative).p160.
18. Ceer Van Dam. (2006). European Tort Law. (Oxford University) .p.448.
19. J.Spier.(2002).Unification of Tort Law. Liability for Damage Caused by Others. (Kluwer Law International) p.120.

Proceedings
2472

20. Majrowski v Guy’s and St Thomas’s NHS Trust [2007] AC 24; [2006] UKHL 34. Richard Kidner, Casebook on
Torts. (2010) Eleventh Edition (London: Oxford University), p. 221.
21. J.Spier. (2002). Unification of Tort Law. Liability for Damage Caused by Others (Kluwer Law International). p.70
22. ไพจิตร ปุญญพันธ์. (2507). คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยความรับผิดในผลแห่งการละเมิด
ของลูกจ้าง . (อุบลราชธานี: โรงพิพม์อสิ านการพิมพ์).หน้า 43-44.
23. ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 164
24. ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น มาตรา 109
25. The Restatement (Third) of Agency, 2006: Chapter 7. Torts -Liability of Agent and Principal § 7.08 Agent
Acts with Apparent Authority.
26. Watteau v Fenwick [1893] 1 QB 346
27. Eberhard von Olsbausen. (1960). “Tort Liability for Negligent Operation of a Motor Vehicle in Germany and
The United State,” Duke Law Journal Volume 579, p. 588. Joseph Ernest De Becker. (1975). Element of
Japanese Law (Reprinted edition), (Washington D.C.: University Publication of America) p.213. Richard
Stone. (1996). Law of Agency (London: Cavendish Publishing Limited.), p.4.
28. ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 165
29. S. B. McMaster, Inc. v. Chevrolet Motor Co., 3 F.2d 469, 474 (E. D. S. C. 1925); Brutinel v. Nygren, 17 Ariz.
491, 492, 154 P. 1042, 1044 (1916).
30. Michael Conant. (1968) Liability of Principals for Torts of Agents: A Comparative View, 47 Neb. L. Rev. 42
.(University of California: Berkeley ).p.46
31. Michael Conant. (1968) Liability of Principals for Torts of Agents: A Comparative View, 47 Neb. L. Rev. 42
.(University of California: Berkeley) .p.49
32. C.K.Baker. (1996).tort. 6th ed. (London: sweet& Maxwell). p.334.
33.ไผทชิต เอกจริย กร. (2559) ตั วแทน นายหน้า , พิม พ์ค รั้งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านั ก งานวิญ ญู ชน
จากัด). หน้า 38. กุศล บุญยืน. (2541). คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยตัวแทนและนายหน้า ,
(กรุงเทพมหานคร: นิตบิ รรณาการ). หน้า 6.
34. ไผทชิต เอกจริย กร. (2559) ตั วแทน นายหน้า , พิ ม พ์ค รั้ งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร: บริ ษัทส านั ก งานวิญ ญู ชน
จากัด). หน้า 42.
35.ขุ น ประเสริ ฐ ศุ ภ มาตรา. (2490) กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยตั ว แทน นายหน้ า จั ด การงานนอกสั่ ง .
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง).หน้า 12.

Proceedings
2473

การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา: กรณีศึกษา ตาบล
บ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Applying performing arts for tourism around Phayao lake: A case study at
Bantoon
sub -district, muang Phayao district, Phayao province
รัตนะ ตาแปง1*
Rattana Tapang1*
บทคัดย่อ
การวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึ กษากระบวนการฟื้ นฟู ศิ ลปวั ฒ นธรรมและการแสดงต าบลบ้ านตุ่ น 2)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนในตาบลบ้านตุ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านตุ่น 3)
พัฒนาศิลปะการแสดงฟ้อนอืดสึ้ง และการตีกลองปู่จา ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัย ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรม ปราชญ์ท้องถิ่นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี
พื้นเมือง และนาฏศิลป์พ้ืนเมือง นักเรียน และเยาวชน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ใน
รูปแบบของการสัมภาษณ์ การเรียนรู้จากปราชญ์ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ทาการพัฒนาศิลปะการแสดงร่วมกับปราชญ์
ท้องถิ่น จากนัน้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนของตาบลบ้านตุน่
ผลการวิจัยมีดังนี้ ศิลปะการแสดงในตาบลบ้านตุ่นที่ใช้ในการแสดงในงานต่างๆ ของตาบล ได้แก่ ดนตรีสะล้อ
ซึง ดนตรีปี่พาทย์ล้านนา วงกลองอืดสึ้ง การตีกลองสะบัดชัย การตีกลองปู่จา การฟ้อนเล็บประกอบวงปี่พาทย์ล้านนา
การฟ้อนอืดสึ้ง ซึ่งท่าฟ้อนเล็บประกอบวงปี่พาทย์ และท่าฟ้อนอืดสึ้งมีช่ือท่าฟ้อนและรูปแบบการฟ้อ นร่วมกันในหลาย
ท่วงท่า สามารถนาพัฒนา บูรณาการ ท่าฟ้อนร่วมกัน รวมถึงวงกลองปู่จาที่มีการรักษารูปแบบ ทานอง ในการตีกลองที่
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัด นามาสร้างเป็นเอกลักษณ์การฟ้อน รูปแบบและทานองการตีกลองปู่จา ของตาบลบ้านตุ่น
ทาการบั นทึ กท่ าฟ้อน บั นทึ กทานองเพลงกลองปู่ จา และถ่ ายทอดให้ กั บเยาวชนในต าบล เพื่ อน าไปใช้ในประเพณี
ทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม นาไปสู่การเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะการแสดง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของตาบลบ้านตุน่
ตาบลบ้านตุ่น ได้รับการอุปถัมภ์ทางด้านศิลปะการแสดง จากองค์กรของรัฐ บ้าน วัด โดยมีบุคคลที่เป็นผู้นาองค์กร
เหล่านั้นให้การสนับสนุน พระครูวิสุทธิศีลากร เจ้าคณะตาบลบ้านตุ่น นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านตุน่ นายจรัญ ใจยืน ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านตุน่ และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
คาสาคัญ: ฟื้นฟู, ถ่ายทอด, ฟ้อนเล็บ, อุปถัมภ์
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Abstract
The purposes of this research aimed to 1) study culture and performing art renovation process at Bantoon Subdistrict 2) pass on knowledge through schools in Bantoon Sub-district 3) develop performing arts, Aued Sueng Dance,
and Bhucha Drum at Ban Toon Sub-district, Muang District, Phayao Province. The participants of this research were a
director of local administration, directors of cultural council and local wisdom scholars who expert in local music and local
dances, students and juveniles through qualitative research by collected data from interview from all local scholars and
analyzed data to develop performing arts with the scholars then pass on knowledge to juveniles at Ban Toon Sub-district.
The findings were as follows: Preforming arts at Bantoon Sub-district were Salor, Sueng, Lanna Pipat,
Auedsueng Drum, Sabatchai Drum, Bucha Drum, Fingernail Dace with Lanna Pipat music, Auedsueng Dance for
fingernail dance and Auedsueng dance which had the identical names of gestures and styles of choreography which
could be developed and integrated choreography. Moreover, Bhucha Drum in the original style that maintains the unique
patterns and styles from temples could be created as its own unique dance. Further, it could be also recorded patterns
and styles of Bucha Drum of Bantoon and pass on the knowledge to juveniles in the sub-district which could be useful for
tourism in religious and culture that bring to unique of performing arts in district in order to promote tourism in Bantoon
Sub-district.
Bantoon Sub-district was patronized of performing arts from government organization, villages, temples
sponsoring by the leaders from organizations; Phrakru Wisuddhisilakorn, the abbot of Bantoon Sub-district
temple, Mr. Rutwuttichai Jaikla, the president of the Administrative Organization, Mr. Charan Jaiyuen, the
president of Bantoon Sub-district Cultural Council, and Fakkwan Witthayakhom School.
Keywords: renovation, pass knowledge, fingernail dance, patronage

บทนา
การปรับใช้ศิล ปะการแสดงเพื่อ การท่อ งเที่ยวรอบกว๊านพะเยา : กรณี ศึกษา ตาบลบ้ านตุ่น อาเภอเมือ ง
พะเยา จังหัดพะเยา เป็นการศึกษาบทบาท หน้าที่ของศิลปะการแสดงในชุมชนที่ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวรอบ
กว๊านพะเยา จนทาให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การแสดงของท้องถิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในหมูบ่ ้านหรอตาบลก็
สามารถชมศิลปะการแสดงเหล่านั้นตามประเพณี หรือ การจัดการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตามโอกาสต่างๆ
ปัจจุบันพบว่าศิลปะการแสดงของท้องถิ่นเริ่มสูญหายเนื่องมาจากขาดการสืบทอดจากเยาวชนรุ่นหลัง ทาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน บ้าน วัด ได้ร่วมกันส่งเสริมศิลปะการแสดงเหล่านี้มากยิ่งขึน้ เกิดการรวมกลุ่มทางด้าน
ศิลปะการแสดงของคนในท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรเหล่านี้ช่วยกันรักษาศิลปะการแสดงให้คงอยู่ แต่ยังขาดความ
เป็นเอกภาพของชุมชน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการเข้าไปทาการศึกษาองค์ความรู้ดา้ นศิลปะการแสดงจากปราชญ์ท้องถิ่น
และร่วมกันจัดการ บูรณาการองค์ความรู้เหล่านี้ให้มีรูปแบบการนาเสนอเป็นเอกภาพ ภายใต้ความร่วมมือของคนใน
ท้ อ งถิ่ น วัด โรงเรี ย น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และสภาวั ฒ นธรรมต าบล ซึ่ ง มีศิ ล ปะการแสดงของท้ อ งถิ่ น ที่
หลากหลาย เช่น การตีกลองปู่จา การตีกลองสะบัดชัย วงกลองอืด วงสะล้อ ซึง และวงปี่พาทย์ล้านนา ฟ้อนสาวไหม
ฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอืด โดยเน้นศิลปะการแสดงฟ้อนกลองอืด และวงกลองปู่จา เพื่อใช้เป็นต้นแบบหรือแม่แบบในการ
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษากระบวนการฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมและการแสดงตาบลบ้านตุ่น
2. เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนในตาบลบ้านตุ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรม
ตาบลบ้านตุ่น
3.พัฒนาศิลปะการแสดงฟ้อนอืดสึ้ง และการตีกลองปู่จา ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้มีกระบวนการวิจัย โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูล
จากภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม และไม่มสี ่วนร่วม
กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ใช้กระบวนการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ใน
การกาหนดทิศทางและพัฒนา พื้นที่ และบุคคล ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ในการปกครองของตาบลบ้านตุ่น
นายจรัล ใจยืน ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านตุ่น ผู้วางนโยบายงานด้านศิลปวัฒนธรรมของตาบลให้สอดคล้อง
กับองค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
2. ประธานกลุ่ ม ช่า งฟ้อ นบ้ านบั ว ประธานกลุ่ ม ช่างฟ้ อ นบ้ านตุ่น ใต้ ประธานวงกลองอืด สึ้งบ้ า นดอกบั ว
ประธานวงกลองอืดสึง้ บ้านตุ่นกลาง ประธานวงดนตรีคนหล่ายกว๊าน ปราชญ้ท้องถิ่นด้านการตีกลองปู่จา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การสอบถามข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามเชิงคุณภาพแบบไม่มโี ครงสร้าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
ศิลปะการแสดงของแต่ละกลุ่มตามความถนัด รูปแบบการนาเสนอ การอนุรักษ์ การถ่ายทอด จากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน
วิธีการเก็บข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะการแสดง และการท่องเที่ยว
2. ศึกษา สอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นจากการประชุมคณะทางานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของตาบลบ้านตุ่น และ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น
3. สร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่มโี ครงสร้าง
ทาการเก็บข้อมูลทางด้านศิลปะการแสดงของตาบลบบ้านตุ่น จากประธานสภาวัฒ นธรรม ประธานกลุ่มทางด้าน
ศิลปะการแสดง ได้แก่ กลุ่มช่างฟ้อนบ้านตุ่น กลุ่มช่างฟ้อนบ้านบัว กลุ่มช่างฟ้อนบ้านห้วยลึก กลุ่มวงกลองอืดสึ้งบ้าน
บัว กลุ่มดนตรีกลองอืดสึ้งบ้านบัว กลุ่มดนตรีปี่พาทย์บ้านตุ่น กลุ่มวงกลองปู่จา
4. ทาการประชาคมทางด้านศิลปะการแสดง ฟ้อนอืดสึ้ง วงกลองอืดสึง้ วงลกลองปู่จา และศิลปะการแสดง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนในตาบลบ้านตุ่น
5. ทาการวิเคราะห์ท่าฟ้อน ทานองกลอง
6. ทาการบูรณาการรูปแบบการแสดงฟ้อนอืดสึง้ และการตีกลองปูจาเพื่อใช้เป็นทานองพืน้ ฐานในการเรียน
และสามารถแสดงร่วมกันทั้งตาบล
7. สอบถามรูปแบบการแสดงกับชุมชน เพื่อ ตรวจสอบความถูก ต้องของท่ าฟ้อ น และตรวจสอบรูปแบบ
การตีกลองปู่จา ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะการแสดง คือ นางบัวเรียว
รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพืน้ บ้าน – ช่างฟ้อน) ปี พ.ศ. 2559
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8. ถ่ายทอดศิลปะการแสดงกลองปู่จา ฟ้อนอืดสึ้งให้กับเยาวชน กลุ่มช่างฟ้อน ในตาบลบ้านตุ่น
9. ทาการบันทึกท่าฟ้อนอืดสึ้ง และทานองเพลงกลองปู่จา
10. นาเสนอผลงานวิจัย

ผลการศึกษา
กว๊ านพะเยา "กว๊ าน" ตามภาษาพื้ น เมื อ งหมายถึ ง "บึ ง" เป็ น แหล่ งน้ าธรรมชาติ อ ยู่ ใจกลางเมื อ งพะเยา
มีทิวเขาเป็ นฉากหลั ง เกิดจากน้าที่ ไหลมาจากห้ วยต่าง ๆ 18 สาย มีปริมาณน้าเฉลี่ ยปี ละ 29.40 ล้ านลู กบาศก์ เมตร
มีพันธ์ปลาน้าจืดกว่า 48 ชนิด มีเนื้อที่ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่าง ๆ ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีส่วน
ทาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่สวยงามประทับใจผู้พบเห็น จนอาจจะกล่าวได้ว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ที่
กว๊านพะเยานี่เอง หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี มีความเห็นว่า “กว๊าน” คือ “กว้าน” เพราะกว้านเอาน้าจากห้วย
หนอง คลอง บึง และแม่น้าลาธารต่าง ๆ มารวมไว้ในที่แห่งเดียว ในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ตะวันออกเฉียงเหนือว่า
“กว้าน” ความหมายหนึ่ง หมายถึง ศาลากลางบ้าน หอประชุม สถานที่เหล่านี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันคา
ว่า “กว๊าน” ในชื่อ “กว๊านพะเยา ” หมายถึงหนองน้าหรือ บึงน้าขนาดใหญ่ คานี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนา เฉพาะที่
จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยานับเป็นแหล่งน้าจืดที่มีความสาคัญอย่างยิ่งของคนเมืองพะเยา ทั้งในทาง
การประกอบอาชีพทางด้านการประมง และที่เป็นจุดเด่นอย่างมากในปัจจุบัน คือ เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นแหล่งประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งผู้ที่อยู่รอบกว๊านพะเยาและนักธุรกิจที่ใช้พ้ืนที่ในการประกอบอาชีพ ดังนั้น
กว๊านพะเยาจึงเป็นแหล่งประกอบอาชีพสาคัญของจังหวัดพะเยา
ชุมชนรอบกว๊านพะเยามีความหลากหลายทางด้านศิลปะการแสดง ซึ่งการแสดงเหล่านี้รับอิทธิพลมาจากหลาย
พื้นที่ โดยเฉพาะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การแสดงด้านดนตรีวงปี่พาทย์ วัดศรีโคมคาจังหวัดพะเยา ที่
รับอิทธิพลทางด้านการดนตรีการบรรเลงจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลาปาง สามารถบรรเลงดนตรีทั้ง ในรูปแบบ
ดั้งเดิมและวงดนตรีประยุกต์
วงสะล้อ ซึงตาบลบ้านตุ่น ซึ่งเรียกตัวเองว่า ชุมชนคนหล่ายกว๊าน การแสดงการตีกลองสะบัดชัยตาบลบ้านตุ่น
และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม การแสดงการขั บซอพื้ นเมื องในเขตต าบลบ้ านสาง ต าบลแม่ นาเรือ ต าบลแม่ใส ที่
นักแสดงเหล่านี้ได้เลิกกิจการแต่ยังมีความสามารถและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเยาชนแล้วนามาแสดงเพื่อการท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดี กิจกรรมเหล่านี้ทาให้เห็นถึงวิถีชวี ิตของคนรอบกว๊านพะเยาที่เชื่อมโยงระหว่างคน น้า ธรรมชาติ และการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นทั้งทางด้านเกษตร
ประมง และการท่องเที่ยว
ตาบลบ้านตุ่น แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแลของตาบลบ้านตุ่น
ได้แก่ น้าตกห้วยแม่ตนุ่ เป็นน้าตกขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 7 เมตร และอยูท่ ่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ตัง้ อยู่ในเขต
พื้นป่าบ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ดอยหลวงเป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขา ในอุทยานแห่งชาติดอย
หลวง มีความสูงจากระดับน้าทะเล 1,694 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพ 3 จังหวัดคือ พะเยา เชียงราย และลาปาง เป็นจุด
ชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม และช่วงเดือน ธันวาคม- กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านตุน่ จะมีการจัดโครงการ เดินดอย ชมดาว โต้ลมหนาว พิชิตดอยหลวง ทุกปี
ศิลปะการแสดงของตาบลบ้านตุ่นมีความหลากหลายกลุ่มที่ได้รับการสืบทอดมาจากช่างฟ้อน นักดนตรี รุ่นก่อน ๆ
สืบต่อกันมาในรูปแบบการดูจากต้นแบบแล้วทาตาม ทาให้การแสดงดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่ อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รูปแบบการฟ้อนของช่างฟ้อน ปัญหาที่ พบคือ ช่างฟ้อนอาวุโสที่เป็นผู้ ถ่ายทอดไม่สามารถลงไปปรับแก้ปัญหาในความ
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คลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะมากกกว่า 10 ปี แต่ยังมีโครงสร้างและรูปแบบท่าฟ้อน
ดังเดิม ซึ่งการแสดงดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น การฟ้อนแบบพื้นเมือง การดนตรี และผู้ให้การอุปถัมภ์ช่างฟ้อน และนัก
ดนตรีทั้งในส่วนของบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
การฟ้อนแบบพื้นเมือง
ฟ้อนเล็บ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
1. ฟ้ อ นเล็ บ ประกอบวงปี่ พ าทย์ ซึ่ ง ปรากฏอยู่ ในหมู่ ที่ 1 บ้ านตุ่ น ใต้ หมู่ ที่ 2 บ้ านตุ่น กลาง ซึ่ ง ได้ รับการ
ถ่ายทอดมาจากช่างฟ้อ น ชื่อ บัวบาน เดิ มเป็ นช่างฟ้อ นของบ้ านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ 40 ปี ก่ อ น
ประกอบเพลงที่เรียกว่าเพลงแห่ หรือตรงกับเพลงแห่เมือง ของจังหวัดเชียงราย มีท่าฟ้อนทั้งหมด 16 ท่า รูปแบบการ
ฟ้อนใช้เท้าในการก้าวจานวน 5 ก้าว แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเสื้อแขนประบอก นุ่งผ้าถุง หรือนุ่งซิ่น เกล้าผม และติด
ดอกไม้ สีสันของเครื่องแต่งกายจะเปลี่ยนตามยุคสมัยของช่างฟ้อนที่ได้ร่วมกันออกแบบ ให้เข้ากับสมัยนิยม ปัจจุบัน
การฟ้อนเล็บประกอบวงปี่พาทย์ไม่มกี ลุ่มเยาวชนเข้ามาสืบทอด นักแสดงอยูใ่ นช่วง อายุ 30 – 60 ปี

ภาพที่ 1 ฟ้อนเล็บประกอบวงปี่พาทย์ บ้านตุ่นใต้ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ภาพโดย: วชิรวิทย์ ศิริเทพ
2. ฟ้อนเล็บประกอบวงดนตรีที่เรียกว่า วงกลองอืดสึ้ง พบในหมู่ที่ 4 บ้านดอกบัว ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
ช่างฟ้อนวัดสันป่าม่วง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราว 40 ปี ก่อน มีท่าฟ้อนทั้งหมด 16 ท่า รูปแบบการฟ้อนใช้เท้าใน
การก้าว 5 ก้าว ปัจจุบันมีนักแสดงฟ้อนกลองอืดสึ้ง จานวน 8 คน ในการดูแลของเจ้าอาวาสวัดดอกบัว รูปแบบการ
แต่งกายตามสมั ยนิยม สมาชิกของกลุ่ มช่างฟ้อนร่วมกันในการออกแบบชุด เครื่อ งแต่งกาย ปัจจุ บันการฟ้อนเล็ บ
ประกอบวงกลองอืดสึง้ มีสมาชิก 8 คน อายุอยูใ่ นช่วง 30 – 50 ปี ท่าฟ้อนได้รูปแบบการฟ้อนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 2 ฟ้อนเล็บ หรือ ฟ้อนอืดสึ้ง โดยกลุม่ ช่างฟ้อนวัดบ้านดอกบัว อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ภาพโดย: วชิรวิทย์ ศิริเทพ
3. ฟ้อนเล็บแบบประยุกต์ เข้ากับวงดนตรีสะล้อซึงประยุกต์ เน้นความงดงามแบบสมัยนิยม ไม่ช้า
เนิบนาบเหมือนกับการฟ้อนเล็บประกอบวงปี่พาทย์ และวงกลองอืดสึง้ ท่าฟ้อนมีจานวน 16 ท่า การก้าวเท้ามีจานวน
6 ก้าว แต่มกี ารเปลี่ยนแปลงการฟ้อนคือเปลี่ยนมือให้เร็วขึน้ ตามจังหวะของการก้าวเท้า
4. ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนสาวไหมของตาบลบ้านตุ่นมีรูปแบบการฟ้อนที่ได้รับการยอมรับ 2 ท่าน คือ
นางแสงแก้วเสมอใจ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก นางบัวบาน จากบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีท่าฟ้อน 13 ท่า
ซึ่งเป็นท่าฟ้อนตัง้ แต่การเก็บดอกฝ้าย ทอผ้า จนเป็นผืนผ้า ดนตรีที่ใช้ในการแสดง คือ เพลงสาวไหมเชียงราย และการ
ฟ้อนแบบครูพักลักจา จินตนาการท่าฟ้อนตามรูปแบบการทอผ้า
การดนตรีพื้นเมือง
1. วงป้าดหรือวงปี่พาทย์พ้ืนเมืองล้านนา หรือ วงป้าด วัดตุ่นใต้ ภายใต้การดูแลของเจ้าอาวาสวัดบ้านตุน่ ใต้
เจ้าคณะตาบลบ้านตุ่น มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน มีนายบุญธรรม เสภา เป็นหัวหน้าวง เครื่องดนตรีในวงประกอบด้วย
ระนาดทุ้ม ระนาดเอก ระนาดเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ แนหลวง แนน้อย ตะโพน กลอง ฉิ่ง ฉาบ สมาชิกในวงได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากนักดนตรีรุ่นก่อน ๆ มีความถนัดเฉพาะด้าน หัวหน้าวง ได้รับการถ่ายทอดแบบครูพัก ลักจา และอาศัย
ประสบการณ์ในการแสดงร่วมกับนักดนตรีของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายเล็ก นายมาก นายมินทร์ ศิษย์ของ นายโม
ใจสม ครูผู้ถ่ายทอดการฟ้อน และดนตรีปี่พาทย์ คณะวัดศรีทรายมูล ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงราย ช่วงปี พ.ศ.
2497 – 2515 หน้าที่ในการแสดงของวงปี่ พาทย์ใช้ประกอบการฟ้อนของช่างฟ้อนวัดตุ่นใต้ แสดงในงานศพ และงาน
ฟ้อนผีมดผีเม็ง งานปอยหลวง
2. วงกลองอืดสึ้ง เป็นวงดนตรีประเภทกลองตึ่งโนง แต่มีความแตกต่างกันที่เครื่องดนตรีประกอบ วงกลอง
อืดสึ้ง ประกอบด้วย กลองอืด 1 ใบ กลองโตงเตง หรือ ตะล๊ดโป้ด 1 ใบ ฉาบใหญ่ 1 คู่ ฆ้องอูย 1 ใบ และฆ้องเล็ก
จานวน 4 ใบ ใช้ในการบรรเลงให้กับช่างฟ้อนเล็บ หรือ ช่างฟ้อนอืดสึ้ง แสดงในงาวัด หรืองานต้อนรับแขกคนสาคัญ
ของจังหวัดพะเยา วงกลองอืดสึง้ ปรากฏอยูส่ องหมูบ่ ้าน คือ บ้านดอกบัว และบ้านตุน่ กลาง
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ภาพที่ 3 วงกลองอืดสึง้ วัดดอกบัว ประกอบการฟ้อนอืดสึ้ง หรือ ฟ้อนเล็บ
ภาพโดย: วชิรวิทย์ ศิริเทพ
3. วงดนตรีสะล้อ ซึง คณะคนหล่ายกว๊าน เป็นวงดนตรีเครื่องสาย คือ วงสะล้อ ซึง ที่เกิดจากการก่อตั้งของ
นายจรัญ ใจยืน ข้าราชการบานาญและเป็นประธานสภาวัฒนธรรมบ้านตุ่นและรองประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเมือง
พะเยา มีสมาชิกในวงทั้งหมด 10 คน หน้าที่ของวงคือ แสดงในงานสาคัญของตาบล และจังหวัด นอกจากนั้นยังถ่ายทอด
การบรรเลงวงดนตรีให้กับกลุ่มเยาวชนตาบลบ้านตุ่น โรงเรียนบ้านดอกบัว และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อีกด้วย
4. กลองปู่จา ในสมัยโบราณกลองปู่จา นิยมใช้ตีกันในช่วงเข้าพรรษา วันโกน วันพระ และวันสาคัญทางศาสนา
เพื่อเป็นการบอกกับชาวบ้านให้รู้ว่าเป็นวันพระ กลองปู่จาในสมัยนั้นจะมีพระเป็นผู้ฝึกสอน หรือผู้ถ่ายทอดให้แก่เณร เมื่อ
พระหรือเณรสึกออกมาก็เป็นผู้ถ่ายทอด และตีกลองจนถึงปัจจุบันทาให้กลองปู่จายังคงอยู่ แต่เริ่มเลือนหายไปในตาบล
บ้านตุน่ แม้วา่ มีคนที่สามารถตีกลองได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดการตีกลองดังกล่าวให้กับเยาวชนในปัจจุบันได้ ผู้วิจัย
จึงได้สร้างรูปแบบการตีกลองปู่จาให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล และสภา
วัฒนธรรมตาบลบ้านตุน่ เพื่อเป็นแบบฝึกหัด และพื้นฐานการเรียนรู้ในการตีกลองปู่จาจากคนในชุมชนต่อไป
ด้านการอุปถัมภ์กลุ่มนักแสดง
ผู้ให้การอุปถัมภ์และดนตรี คือ พระครูวสิ ุทธิศีลากร เจ้าอาวาสวัดตุ่นใต้ พระครูสภัทรกิจโกวิท เจ้าอาวาสวัด
ดอกบัว พระคุณเจ้าทั้งสองรูปเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านการเผยแพร่ศิลปะการแสดงของหมู่ บ้านและตาบลโดย
การนานักแสดงไปแสดงในงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และพุทธศาสนา เป็นผู้ให้ปัจจัยในการซื้อเครื่องดนตรี เครื่องแต่ง
กาย ให้กับนักแสดง เป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวของเหล่าศิลปินตาบลบ้านตุ่น นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านตุ่น โดยการนาของนายรัฐ วุฒิ ชัยใจกล้า ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ศิลปิน และเยาวชนโดยการจัดหางบประมาณจาก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
ขอความอนุเคราะห์วทิ ยากรจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาศิลปะการแสดง สร้างศูนย์การถ่ายทอด เผยแพร่
ศิลปะการแสดงด้านการตีกลองปู่จา การตีกลองสะบัดชัย วงดนตรีสะล้อ ซึง ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านดอกบัว และ
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
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ปราชญ์ท้องถิ่นผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดง บุคคลผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงของตาบล
บ้านตุ่นในแต่ละด้านได้แก่
1. ด้านการฟ้ อ น ได้แก่ นางแสงแก้ว เสมอใจ ผู้ ถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม ให้กับกลุ่มแม่บ้านเด็ก และ
เยาวชนที่สนใจ นางแสงดาว ใจบาล ผู้ถ่ายทอดการฟ้อนเล็บหรือฟ้อนอืดสึ้ง ฟ้อนสาวไหม หมู่บ้านดอกบัว นางนุช
บุญ คล้า ผู้ถ่ ายทอดฟ้อนเล็ บเข้าวงปี่พ าทย์ แก่ กลุ่มช่างฟ้อนวัดตุ่นใต้ รูปแบบการถ่ายทอด คือ การทาตาม และ
เลียนแบบ คนที่ฟ้อนอยูด่ ้านหน้า โดยมีผู้ชานาญคอยให้คาแนะนา
2. ด้านดนตรี ได้แก่วงกลองอืดสึ้ง ผู้ถ่ายทอด คือ นายอุทัย ศรีชัย นายมูลจักเขียว และนายทอง คาชัย วงปี่
พาทย์ ผู้ถ่ายทอด คือ นายบุญธรรม เสภา รูปแบบการถ่ายทอดวงกลองอืดสึ้ง และวงปี่พาทย์ เน้นการเข้ามาศึกษา
สังเกต และทดลองทา ของสมาชิกวงกลองที่สบื ทอดกันมา โดยได้รับคาแนะนาจากผู้อาวุโสในวง
3. ด้านวงดนตรีสะล้อ ซึง นายจรัญ ใจยืน ข้าราชการบานาญ นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการ
เล่ นดนตรีส ะล้ อ ซึงให้ กับสมาชิกในวง กลุ่ มเยาวชน นั กเรีย นในเขตตาบลบ้ านตุ่น ในลัก ษณะของการเรียนรู้จ าก
โน้ตเพลง บรรเลงตามรูปแบบการสอนของนายจรัญ นอกจากนั้นยังพัฒนาวงดนตรีให้มีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพใน
การแสดงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สภาวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา

วิจารณ์และสรุปผล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยนาข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ ปราชญ์
ท้องถิ่น ความเห็นของชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อศิลปะการแสดงของท้องถิ่น แล้วนามาบูรณาการเพื่อเป็นท่าฟ้อน
พื้นฐานให้กับเยาวชน ง่ายต่อการเรียนรู้และถ่ายทอด ควบคู่กับการอนรักษ์ศลิ ปะให้ คงอยู่ พร้อมทั้งให้แนวคิดวิธีการ
ในการพัฒนาศิลปะการแสดงกลุ่มอื่นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตาบลบ้านตุ่น เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วสามารถนา
ศิลปะการแสดงเหล่านั้นเป็นที่ดงึ ดูดแก่นักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นต่อไป
ศิลปะการแสดงของตาบลบ้านตุน่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่น
สู่รุ่น ด้วยการทาเลียนแบบ จากต้นแบบ โดยอาศัยประสบการณ์ ความสนใจใฝ่รู้ของผู้แสดงในแขนงวิชานั้น ๆ มีการ
พัฒนาศิลปะการแสดงโดยรูปแบบของครูพัก ลักจา จึงเกิดปัญ หาในการถ่ายทอดท่าราที่ผิดเพี้ยนจากต้นแบบ ซึ่ง
ผู้วิจัย ใช้เป็ น กรณี ศึก ษาเปรี ยบเที ย บจากการฟ้อ นของกลุ่ ม ช่า งฟ้อ นของหมู่บ้าน ได้ แ ก่ บ้ านดอกบั ว ที่ ได้ รับการ
ถ่ายทอดจาก นางแสงดาว ใจบาล โดยผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์และเปรียบเทียบท่าฟ้อนระหว่างผู้ถ่ายทอด คือนาง
แสดงดาว และกลุ่ ม ช่างฟ้อ นบ้านดอกบัวที่ ได้ รับการถ่ ายทอดจากนางแสงดาวในปัจ จุบัน ทาให้ ผู้วิจั ยพบปั ญ หา
ดังกล่าวและใช้เป็นโจทย์ในการทาการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงท่าฟ้อนที่ขาดหายไป สาเหตุอีกประการคือผู้รับการ
ถ่ายทอดการแสดงในทุกกลุ่มเป็นผู้ที่มีอายุมากตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการฟ้อนอืดสึ้ง ฟ้อนเล็บ
เด็กและเยาวชนไม่ได้ให้ความสาคัญของศิลปะการแสดงเหล่านี้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรม
ได้ร่วมกันพยายามในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ด้วยการจัดเป็นกลุ่มการแสดง พยายามให้
เด็กเยาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอด พัฒนาศิลปะการแสดงดั งกล่าว เช่น วงสะล้อซึงคนหล่ายกว๊าน วงกลอง
สะบัดชัย โดยมีวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสืบทอด เผยแพร่การแสดงดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการฟื้นฟู (revisetalization) วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงตาบลบ้านตุ่น โดยการ
สัมภาษณ์ผู้นาท้องถิ่นทางด้านการปกครอง และด้ านศิลปวัฒนธรรม จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการประชาคมกลุ่มผู้นา
ท้องถิ่น เพื่อ ขอความเห็นกั บชุมชนใช้ห ลักแนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ ร่วมกันพั ฒ นาทรัพ ยากรทาง
วัฒนธรรม ตามระดับเริ่มตัง้ แต่ โดยให้ชุมชนได้ร่วมรับรู้จักกับผู้วจิ ัยในการดาเนินงานวิจัยในตาบลบ้านตุ่ น อธิบายถึง
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วัตถุประสงค์ของการทาวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา บูรณาการศิลปะการแสดงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จนทาให้ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้นาและคนในชุมชนเป็นอย่างดีพบว่า จนทาให้เกิดระดับร่วมคิด ร่วมกันค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของศิลปะการแสดงตาบลบ้านตุน่ ในการแสดงแต่ละประเภท จากนั้นจึงร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการดาเนินงาน
และกลุ่มของผู้ ดาเนิน งาน คือ ปราชญ์ ท้องถิ่นทั้ ง 11 หมู่บ้าน ที่ จะเป็นผู้ ให้ข้อมูลเบื้อ งต้นแก่ ผู้วิจัย ทาให้ ผู้วิจั ยได้
วางแผนในการเก็บข้อมูล การทาประชาคม ร่วมกับปราชญ์ ท้องถิ่น ทั้ง 11 หมู่บ้านหลังจากการเก็บข้อมูล ในการ
ประชาคมปราชญ์ท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาแต่ละหมู่บ้าน จนได้ข้อสรุปของการอนุรักษ์ พัฒนา
และบูรณาการการแสดง ฟ้อนอืดสึง้ และกลองปู่จา
ในการพัฒ นาศิลปะการแสดงฟ้อนอืดสึ้ง และการตีกลองปู่จา ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผู้วิจัยเข้ามาทาการรือ้ ฟื้นและจัดรูปแบบการฟ้อน ภายใต้การเห็นชอบจากช่างฟ้อนของชุมชน ด้วยการเข้าไปเรียนรู้กับ
ปราชญ์ท้องถิ่น แล้วนาองค์ความรู้การฟ้อนอืดสึ้งและกลองปู่จา มาทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ นาไปสู่การจัด
ระเบียบร่างกายในการฟ้อน การจัดลาดับท่าฟ้อนของฟ้อนเล็บและฟ้อนอืดสึ้งให้มีความต่อเนื่อง โดยอ้างอิงโครงสร้าง
การฟ้อนรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากนางบัวบาน และ นางคากับนางน้อยช่างฟ้อนจากวัดสันป่าม่วง เคยมา
ถ่ายทอดการฟ้อนให้กับช่างฟ้อนในตาบลบ้านตุ่น จากการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมครูผู้ถ่ายทอดท่าฟ้อนของตาบล
บ้านตุน่ ที่มชี วี ิตอยู่ คือนางแสงดาว ใจบาล และนางนุช บุญคล้า ในด้านการตีกลองปู่จาผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้จาก
นายแก้ว บุญเลิศ และนายเกต หน่อแก้ว จากนั้นทาการวิเคราะห์ทานองเพลง และเรียบเรียงทานองเพลงเพื่อใช้เป็น
บทเรียนสาหรับนักเรียนเยาวชนเพื่อให้ง่ายต่อการศึก ษา ละทาการถ่ายทอดศิลปะการแสดงฟ้อนอืดสึ้ง และการตี
กลองปู่จาให้กับนักเรียน และเยาวชนในตาบลบ้านตุ่น ภายใต้การดูแลและแนะนาจากปราชญ์ทั้งทางด้านการฟ้อน
อืดสึ้งและวงกลองปู่จา
ผู้วิจัยได้ ทาการถ่ายทอดองค์ค วามรู้ (transferring) ผ่านโรงเรียนในตาบลบ้ านตุ่น องค์ การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านตุ่น และทาการเผยแพร่การฟ้อนดังกล่าวให้กับนักเรียน เยาวชน ตาบลบ้านตุ่น
โดยมีโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ภายใต้การให้คาแนะนาของช่างฟ้อนในชุมชน และ
นางบัวเรียว รัตนมีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) ปี 2559 ผลจากการ
วิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้ร่วมกันในการติดตามผลการวิจัย ถ่ายทอดองค์ควารู้สู่ชุมชนและโรงเรียน ซึ่งชุมชนได้การแสดง
ฟ้อนอืดสึ้งดังกล่าวไปแสดงในงานตั้งธรรมหลวงของบ้านดอกบัว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และงานรุกขมูลของ
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และนาการแสดงการตีกลองปู่จาไปแสดงในงานเปิดกาด
ประชารัฐ กาดป่าลานคา เมื่อวัน ที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ วัดป่ าลาน ตาบลแม่ต๋าอาเภอเมือง จั งหวัดพะเยา ซึ่ ง
ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน วัฒนาธรรม ชุมชนให้ดาเนินต่อไปภายใต้การดาเนินงานร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน สภาวัฒนธรรม และสานักงานวัฒนธรรม เป็นผู้สนับสนุนการดาเนินงานในการถ่าย
พัฒนา บูรณาการการแสดงของชุมชน ซึ่งการแสดงเหล่านี้สามารถพัฒนาเพื่อใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็น
เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะการแสดงของตาบลบ้านตุ่น ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับชุมชน
1. ต้องปลูกฝังให้เยาวชนรัก และมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. ควรร่วมกันถ่ายทอดหรือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการแสดงตาบลบ้านตุ่น
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ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและสร้างออแกไนซ์ชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาไทยแลนด์
4.0 และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะมีทรัพยากรบุคคล ศิลปวัฒนธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ
เป้นอย่างดี
2. ควรมีการพัฒนาศิลปะการแสดงของตาบลบ้านตุน่ ในด้านการฟ้อน และดนตรี ที่เกี่ยวข้อง
3. ควรมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตาบลบ้านตุ่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบ้ านตุ่น ผู้ บริห ารส่ วนท้ อ งถิ่น ประธานกลุ่ ม ด้า นศิล ปะการแสดง
ปราชญ์ ผู้ทรงคุณ วุฒิ และทุก ๆ ท่านที่ ให้ความเมตตาต่อคณะผู้วิจัยเป็น อย่างดี ขอขอบคุ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
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การสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
A survey of traditional knowledge in the waste management in Maeka
district, muang, Phayao
ประยงค์ จันทร์แดง1* และ วิชาญ อมรากุล2*
Prayong Jandaeng1* and Vicharn Amarakul2*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจสภาพปัจจุบันในการจัดการขยะมู ลฝอยของชุมชนและ ภู มิปัญญา
ท้องถิ่นของตาบลแม่กาในการจัดการขยะ พื้นที่ในการศึกษาคือบ้านห้วยเคียนหมู่ที่ 2 ตาบลแม่กา ผลการสารวจรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม คิวจีไอเอส พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1.63 กิโลกรัมหรือเฉลี่ยต่อคน
เท่ากับ 374.4 กรัม การจัดการขยะของเทศบาลโดยการเก็บรวบรวม 3 วันต่อครั้ง มีปริมาณโดยเฉลี่ย 1,805 กิโลกรัม ส่วน
ใหญ่เป็นขยะแห้ง ส่วนภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ใช้ในการจัดการขยะพบว่ามีการคัดแยกขยะเพื่อขายมากที่สุด รองลงมาคือ
ใช้เศษอาหารเลี้ยงสัตว์และทาปุ๋ยหมัก ในด้านความคิดเห็นในจัดการขยะส่วนใหญ่เห็นว่าทุ กคนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านของตนและแต่ละคนยินดีที่จะช่วยกันภายในหมู่บ้านคัดแยกขยะไว้ขาย นอกจากนี้ที่ศูนย์การ
เรียนรู้ผู้สูงวัย วัดแม่กาห้วยเคียน เกิดแนวคิดเรื่อง “ขยะค่าเทอม” เพื่อรวบรวมขยะมาขายเป็นกองทุนของศูนย์ฯ และเกิดถัง
ขยะที่เรียกว่า “เฮือนฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ”
คาสาคัญ: การจัดการขยะ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ตาบลแม่กา

Abstract
This study aimed at survey of the waste management and traditional management in the waste
management in Maeka District. It mainly focused in huaykian Village, Moo 2. For the survey conducted by using
QGIS programme, it is found that an average amount of the waste in each house is 1.63 kilograms or per head
374.4 grams. For the waste management of Municipality, the waste is collected every three days. An average
amount of the waste collected is 1805 kgs. Most are the dry waste. For the traditional knowledge in the waste
management, it is found that waste segregation is mostly practiced, whereas the wet waste for feeding animals
and the fertilizer are also practiced, respectively. For the survey of opinions in the waste management, it is found
that most people agreed with participation in solutions of waste in their villages, and agreed with waste
segregation. It is also found that the learning center for the elderly at Wat Maekahuaykian originated the idea of
‘the waste for learning fees’ as to raise funds, and there arose a garbage named ‘Huanhuamjai Homboon’.
Keywords: Waste management, Traditional knowledge, Maeka district
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บทนา
หมูท่ ี่ 2 บ้านห้วยเคียน เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ใน 18 หมูบ่ ้าน ของตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา มี จานวน
889 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 8,138 คน จาแนกเป็นชาย 2,895 คน และ หญิง 5,243 คน มีลักษณะภูมปิ ระเทศ
เป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นเนินเขาและเป่าเขา ด้านตะวันออกเป็นที่ตงั้ บ้านเรื อนในลักษณะกึ่งชุมชนเมือง
โดยมีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ลาปาง – เชียงราย) ผ่านพื้นที่หมู่บ้าน มีลาน้าธรรมชาติที่สาคัญไหลผ่าน ได้
ห้วยหลวง แม่ต๋า ห้วยเคียน ห้วยเกี๋ยง และ ห้วยแม่นาปอย ซึ่งทั้ งหมดน้าไหลลงสู่กว๊านพะเยา และมีฝายน้าของ
ชลประทานทุ่งเจี๊ยบที่กั้นลาน้าแม่ต๋า มีพ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 2,765 ไร่ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น
3 ฤดู ฤดูร้อนอยูร่ ะหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนอยูร่ ะหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาวอยูร่ ะหว่าง
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ดั้งเดิมประชากรในหมูบ่ ้านห้วยเคียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ
การทานาข้าว การทาไร่ขา้ วโพด ฟักทอง ขิง การปลูกผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลาไย บางส่วนก็ประกอบอาชีพด้านการค้าขาย
และรับจ้างเมื่อหมดฤดูทานา เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ก็เป็นการเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานหรือเลี้ยงเพื่อใช้บริโ ภคในครัวเรือน
เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ แต่ในปัจจุบันเนื่องจากมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาครัฐเข้ามาตัง้ อยูใ่ นพื้นที่ถึง
2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จึงทาให้มีประชากรแฝง
ร่วมอยู่ในเขตพื้นที่มาก และสภาพพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นกึ่งชุมชนเมือง และสภาพทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลง
จากอาชี พ การเกษตร เป็ น ธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร และหอพั ก จึ ง ท าให้ ส ภาพสั ง คมของชุ ม ชนต าบลแม่ ก า
เปลี่ ย นแปลงไป ในระยะเวลาอั น รวดเร็ว ทาให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ วและเกิ ด ปั ญ หาต่า ง ๆ ตามม า
โดยเฉพาะปัญหาหนึ่งที่สาคัญแบบชุมชนเมือง คือ ปัญหาขยะ ที่เป็นผลจากการอุปโภคบริโภคของผู้คนที่หลั่งไหลมา
จากทุกสารทิศเพื่อโอกาสทางการศึกษาและธุรกิจทาให้เรื่องขยะกลายเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญร่วมกันของชาวตาบล
แม่กาไปโดยปริยาย
หากกล่า วตามนโยบาย การจั ด การปั ญ หาขยะอยู่ในความรับผิ ด ชอบของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ
เทศบาลตาบลแม่กา ซึ่งทางเทศบาลก็ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวนับแต่การจัดเก็บขยะและหา
แนวทางกาจัดขยะตลอดจนที่ทิ้งขยะ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นว่าการจัดการปัญหาขยะไม่ควรเป็นหน้าที่
ของเทศบาลอย่างเดีย ว แต่ทุกภาคส่ วนควรเข้ามามีส่วนร่วมด้ วย และโดยที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ยึด
ปณิธานตามมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงได้พยายามหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยการนาระบบภูมสิ ารสนเทศมาใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะและปริมาณขยะในแต่
ละครัวเรือน รวมทั้งที่ตั้งถังขยะและปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลต้องจัดเก็บในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังได้พยายาม
สารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะของชาวตาบลแม่กาเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะ
ที่เป็นรูปธรรมบนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการขยะภายในตาบลแม่กา
2. เพือ่ สารวจภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชาวตาบลแม่กาในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น
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กรอบแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น (Traditional Knowledge) คื อ องค์ ค วามรู้ ข องคนในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า นการทดลอง
เปลี่ยนแปลง พัฒนา และปรับปรุง ไปตามบริบทของสังคมและยุคสมัย สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่ มี
ประโยชน์ ใช้ได้จริงในการดารงชีวิตอย่างบูรณาการ และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาของแต่ละท้องที่แสดง
ถึงการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ด้วยกันและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถจัด
แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) สาขาเกษตรกรรม
เป็นความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการ
พัฒ นาบนพื้นฐานคุ ณ ค่าดั้งเดิ ม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์ ต่าง ๆ ได้ เช่น การทา การเกษตรแบบ
ผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสม และสวนผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด
การแก้ปัญหาด้านการผลิต การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร
เป็นต้น
2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการนาเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้าน
การบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ทาให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิต และการจาหน่าย ผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา
กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น
3) สาขาการแพทย์แผนไทย
ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เช่น การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน การดูแลและรักษา
สุขภาพแผนโบราณไทย เป็นต้น
4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้ การอนุรักษ์ การพัฒนา และการ
ใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน เช่น การทาแนวปะการังเทียม
การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน้า และป่าชุมชน เป็นต้น
5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทัง้ ทีเ่ ป็นเงินตรา
และโภคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมชีวติ ความเป็นอยูข่ องสมาชิกในชุมชน เช่น การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชน ในรูปของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคารหมูบ่ ้าน เป็นต้น
6) สาขาสวัสดิการ
ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เช่น การจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การ
จัดระบบสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น

Proceedings
2486

7) สาขาศิลปกรรม
ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น จิต รกรรม ประติม ากรรมวรรณกรรม
ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น
8) สาขาการจัดการองค์กร
ความสามารถในการบริหารจัดการดาเนินงานขององค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กร
ของตนเองได้ ตามบทบาท และหน้าที่ขององค์การ เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
ประมงพื้นบ้าน เป็นต้น
9) สาขาภาษาและวรรณกรรม
ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอด
ทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดทาสารานุ กรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียน
การสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
10) สาขาศาสนาและประเพณี
ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมคาสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดงั้ เดิมที่มคี ุณค่าให้
เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่ อบุคคล และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา
การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น
2. การจัดการขยะ
การจัดการขยะเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย จาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย
เพราะทุ ก คนล้ วนเป็ น ส่ ว นหนึ่งที่ ทาให้ เกิ ด ขยะขึ้ น มา ในการจั ด การขยะที่ จ ะศึก ษาครั้ งนี้จ ะเริ่ม ต้น ที่ ฐ านข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับขยะที่เป็นปัจจุบันที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม การลดอัตราการเกิดขยะ
ตามแนวคิดแบบ 3 Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) การคัดแยกขยะ และการกาจัดขยะ ตามลาดับดังนี้
1) ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขยะ
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขยะในตาบลแม่กาที่มีอยูท่ ั้งหมดให้ครบถ้วนและถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทาได้
โดยข้อมูลที่จะรวบรวมและจัดเก็บประกอบด้วย
(1) จานวนประชากรทั้งในทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง
(2) ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในแต่ละวัน
(3) องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น ร้อยละของขยะอินทรีย์ แก้ว พลาสติก กระดาษ หรือ
ขยะอันตรายอื่น ๆ
(4) การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เช่น จานวนถังรองรับขยะมูลฝอย การกระจายของถังตามเขต
ชุมชนต่าง ๆ จานวนพนักงานเก็บ เส้นทางการเก็บ
(5) พืน้ ทีจ่ ัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน เช่น ขนาดพื้นที่ที่ตั้งการจัดการ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ
(6) ข้อร้องเรียนหรือความพึงพอใจของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
2) การลดอัตราการเกิดขยะตามแนวคิดแบบ 3 Rs (Reduce, Reuse และ Recycle)
Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคปัจจัยที่ไม่จาเป็นลง โดยการสารวจว่าจะสามารถลดการบริโภคที่ไม่
จาเป็นตรงไหนได้บ้าง เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการบริโภคขนมขบเคีย้ ว
Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนาสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้า ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้าได้หลาย ๆ
ครั้ ง เช่ น การน าชุ ด ท างานเก่ าที่ ยั งอยู่ ในสภาพดี ม าใส่ เล่ น หรื อ ใส่ น อนอยู่ บ้ านหรื อ น าไปบริ จ าคแทนที่ จ ะทิ้ งไป
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โดยประโยชน์ การนากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนามาทาเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลด
ปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจานวนมาก การนาขวดแก้วมาใส่น้ารับประทานหรือนามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
แจกันดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เป็นต้น
Recycle คือ การนาเศษวัสดุของเหลือกินเหลือใช้มาแปรรูปใหม่เพื่อนากลับมาใช้งานอีกครั้ง เป็นการจัดการ
วัสดุเหลือใช้ที่กาลังจะเป็นขยะโดยนาไปผ่านกระบวนการแปรสภาพและนากลับมาใช้ใหม่ ขั้นตอนกระบวนการการรี
ไซเคิลอาจจะยุ่งยากกว่าในทางกระบวนการที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา และในวัสดุบางประเภท เช่น พลาสติกหรือ
เหล็กอาจจะต้องอาศัยงานโรงงานอุตสาหกรรมหรือเครื่องมือช่างเป็นหลัก ในขณะที่การ Reuse นัน้ แต่ละคนสามารถ
ทาได้เองไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนเพียงแต่ต้องรู้จักคิดดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเท่านัน้
3) การคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะโดยใช้เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนี้
(1) คัดแยกขยะที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือคัดขยะรีไซเคิลออกจาก ขยะย่อยสลาย ขยะ
อันตรายและขยะทั่วไป
(2) จัดเก็บขยะที่ทาการคัดแยกแล้วในที่ที่เหมาะสม
(3) จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณที่มีผู้คนใช้บริการอย่างทั่วถึง
(4) จัดเก็บขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารเคมีไว้ต่างหาก เพือ่ ไม่ให้ปะปนหรือรั่วไหลสู่ที่สาธารณะ
เช่น แม่น้า
4) การกาจัดขยะ
เมื่อผ่านการคัดแยกขยะแล้วก็เป็นการง่ายขึน้ ในการกาจัดหรือทาลายขยะที่ไม่สามารถขายหรือนากลับไปใช้
ใหม่หรือรีไซเคิลได้ โดยวิธีกาจัดขยะที่หลากหลายขึ้นอยู่กับขยะแต่ละชนิด ได้แก่ การถม (Dumping) การฝัง (Burial)
หรือการเผา (Burning) โดยใช้หลักการพิจารณาเลือกวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม คือ
(1) ลักษณะและปริมาณของขยะมูลฝอย วิธีการกาจัดมูลฝอยแต่ละวิธีอาจใช้ได้กับลักษณะมูลฝอยอีก
อย่างหนึ่ง เช่น ขยะมูลฝอยที่เผาได้ก็เหมาะกับขยะที่ตอ้ งนามาเผา เป็นต้น
(2) สถานที่ การเลือกวิธีที่จะกาจัดขยะมูลฝอยควรคานึงถึงสถานที่ด้วย เช่น ถ้าเลือกวิธีเผากลางแจ้ง ก็
ควรคานึงด้วยว่ากลิ่นหรือควันจากการเผาไหม้มันจะรบกวนประชาชนหรือไม่ เป็นต้น
(3) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ในการกาจัดขยะมูลฝอยเราต้องคานึงถึงราคาด้วยว่ามันเหมาะสมหรือคุ้มทุน
หรือไม่
(4) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการกาจัด เช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อรถบดอัด ในการฝังกลบแบบสุขาภิบาล
(5) การนาผลผลิตจากการกาจัดขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เช่นถ้าต้องการพลังงานความร้อนก็ควรเลือก
วิธีเผาด้วยเตาเผาขยะ
(6) ผลกระทบของการกาจัดขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สาคัญ มาก
เพราะในการที่จะกาจัดขยะมูลฝอยต้องคานึงถึงผลกระทบเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัย
3. เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
สานั กงานพั ฒ นาเทคโนโลยีอ วกาศและภู มิส ารสนเทศ (องค์ การมหาชน) (2560) ได้ ให้ ค วามหมายของ
เทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศ หมายถึง การบู รณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้ านการรับรู้จากระยะไกล(Remote
Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และระบบดาวเทียมนาทางโลก
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(Global Navigation Satellite System : GNSS) เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่
วิทยาการด้านการรับรู้จากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ บนพื้นโลกและในชั้น
บรรยากาศ เพื่ อ ศึก ษาและติด ตามการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติได้ โดยการเลื อ กใช้ข้ อ มู ล จาก
ดาวเทียมที่มีความละเอียดของภาพและประเภทของดาวเทียมหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่อง
นอกจากนีข้ ้อมูลจากการสารวจจากระยะไกลเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที
สาหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวางแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบดาวเทียมนาทางโลกสามารถนามาใช้
กาหนดตาแหน่งเชิงพื้นที่ และติดตามการเคลื่อนที่ ของคนและสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา สามารถนามา
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ดังนั้น ในการดาเนินงานสารวจสภาพปัจจุบันในการจัดการขยะภายในตาบลแม่ กา โดยการจัดเก็บตาแหน่ง
ที่ตั้งบ้านเรือนและที่จัดตั้งถังขยะมูลฝอย มาใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน เน้นให้
การด าเนิน งาน ไปสู่ ยุ ด Thailand 4.0 โดยให้ มีก ลไกขับ เคลื่อนด้ ว ยนวั ต กรรม ปั ญ ญา เทคโนโลยี และความคิ ด
สร้างสรรค์ (กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟมกาหนดตาแหน่งเชิงพื้นที่และทดแทนการใช้กระดาษเป็นแบบสอบถาม

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนสาคัญ คือ การสารวจปริมาณข้อมูลขยะและสารวจภูมิปัญญาพื้นบ้านใน
การจัดการขยะโดยเน้นที่หมู่ 2 เป็นหลัก ดังต่อไปนี้
1. การส ารวจข้อ มู ล ขยะฝอยแต่ ล ะครัว เรือ นและปริ ม าณการจัด การขยะของเทศบาล ณ ที่ ตั้งรวบรวม
ปริม าณขยะมู ลฝอยแต่ล ะแห่ ง โดยใช้ก ารออกแบบสัม ภาษณ์ ด้ วยโปรแกรม UP Office 365 เพื่อ รวบรวมข้อ มู ล
เกี่ยวกับประเภทและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ในแต่ละครัวเรือน จาแนกตามอาชีพของผู้ที่อยู่อาศัย และการจัดเก็บขยะ
ของเทศบาล พรัอมทั้งจัดเก็บตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนและสถานที่ตั้งถังใส่ขยะของเทศบาล ตามพิกัดทางภูมิศาสตร์
โดยนาเครื่องมือโทรศัพ ท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน อ่านค่า QR Code และกรอกข้อ มูลบนโทรศัพ ท์ มือถือ แทนแบบ
สัมภาษณ์ที่กรอกข้อมูลใช้กระดาษ จากกรอกข้อมูลจะมีการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติข้อมูลดิจิทัล ในรูปแบบไฟล์
.xlsx จากข้อมูลดังกล่าว สามารถนาเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ หาค่า
ร้อยละ ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลขยะมูลฝอย ตามสภาพปัจจุบัน พร้อมแสดงใน
รูปแบบของข้อมูลเชิงพิกัดทางภูมศิ าสตร์โดยการจาแนกประเภทข้อมูลตามอาชีพของผู้อาศัย และ แสดงตาแหน่งที่ตั้ง
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลในการจัดเก็บพร้อมทั้งรายละเอียดของข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้วยโปรแกรมGoogle Earth ซึ่งสามารถเรียกดูได้ด้วยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแบบทันทีทันใด (Real Time) ซึ่ง
เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเข้าสู่ยุดไทยแลนด์ 4.0 โดยกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานศึกษาสภาพปัจจุบัน
ในการจัดการขยะและสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนตาบลแม่กาในการจัดการขยะ ดังนี้
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วางแผนการเก็บข้อมูล
การออกแบบสอบถามเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
วิธีการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม

การรวบรวมข้อมูลที่ตั้งบ้านเรือนและรายละเอียด
กี่ยวกับขยะมูลฝอยใตาแหน่งวางถังเพื่อการ
จัดเก็บนรูปแบบไฟล์ .xlsx

สารวจภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชาว
ตาบลแม่กาในการจัดการขยะ ใน
รูปแบบไฟล์ .xlsx

แปลงข้อมุล .xlsx  .csv
ระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรม QGIS
นาเข้าข้อมูล และจัดการข้อมูลในรูป Shape file
วิเคราะห์ขอ้ มูลของตาแหน่งที่วางจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
การแสดงผลชัน้ ข้อมูลแผนที่(Layer) และข้อมูลอธิบาย (Attributes)

แผนที่ตาแหน่งบ้านเรือน ที่ตงั้ วางขยะ
และรายเอียดเกี่ยวกับขยะ

วิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการขยะและ
สารวจภูมปิ ัญญาท้องถิ่นคนตาบลแม่กา

การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งแผนทีแ่ ละข้อมูล
รายงานผลการวิเคราะห์
อธิบาย ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรูปแบบ
จัดทารายงานและนาเสนอ
ไฟล์ .KML
ชุมชน
ภาพที่ 1 การสารวจสภาพปัจจุบันขยะและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชาวตาบลแม่กา
1) วางแผนการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ตงั้ บ้านเรือน สถานที่ตั้งวางขยะของเทศบาลในการจัดเก็บ และสารวจ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประชาชนหมูท่ ี่ 2 ตาบลแม่กา ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
เทศบาลตาบลแม่กาและจากการประชุมผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน
2) การออกแบบสอบถามเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน จานวนขยะ การจัดการขยะ
ของครัวเรือนด้วยภูมิปัญ ญาของประชาชน และตาแหน่งที่ตั้งถังขยะที่เทศบาลจัดเก็บและปริมาณขยะ การจัดทา
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แบบสอบถามดั ง กล่ า ว ได้ น าเครื่ อ งมื อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แบบสมาร์ ท โฟน อ่ า นค่ า QR Code และกรอกข้ อ มู ล บน
โทรศัพท์มือถือ จากการกรอกข้อมูลดังกล่าว จะมีการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติขอ้ มูลดิจิทัล ในรูปแบบไฟล์ .xlsx
3) วิธีก ารด าเนิน งานจั ด เก็ บข้ อ มู ล ภาคสนาม มอบหมายให้ นิสิ ต สาขาวิชาพั ฒ นาสั งคม ชั้น ปี ที่ 3 คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เรียนรายวิชาระบบภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม ลงพื้นที่
จัดเก็บตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนและสัมภาษณ์ขอ้ มูลเกี่ยวข้องกับปริมาณขยะมูลฝอยและการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการ
ขยะ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ทาหน้าที่จัดเก็บขยะเก็บรวบรวมข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งถังขยะและปริมาณขยะ
ที่จัดเก็บนาไปจัดการฝังกลบในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยได้อบรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนในการจัดเก็บ
ข้อมูลและวิธีการสัมภาษณ์ให้ผู้ที่ลงเก็บข้อมูลดังกล่าว
4) การรวบรวมข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน ตาแหน่งวางถังเพื่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวข้องประเภทกับปริมาณขยะมูลฝอย และการจัดการขยะด้วยภูมิปัญญา ในรูปแบบไฟล์ .xlsx ด้วยโปรแกรมฟอร์ม
ของ ยูพี ออฟฟิต 365 (UP Office 365) ของมหาวิทยาลัยพะเยา
5) นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนและที่ตั้งถังขยะที่เทศบาลจัดเก็บ จากรูปแบบไฟล์ .xlsx
แปลงเป็นรูปแบบไฟล์ .csv โดยใช้โปรแกรม EXCEL
6) นาเข้าข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ .csv เข้าสูร่ ะบบภูมิสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม QGIS ดังนี้
(1) การนาเข้าข้อมูล และการจัดการข้อมูลในรูป Shape file
(2) การแสดงผลชัน้ ข้อมูลแผนที่(Layer) และข้อมูลอธิบาย (Attributes)
(3) แปลงข้อมูลเชิงพื้นที่จากรูป Shape file เป็น .KML ที่สามารถเปิดข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Earth
ที่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ จากApplicationในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้
7) การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งแผนที่และข้อมูลอธิบายด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ตั้งบ้านเรือนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย และตาแหน่งที่ตั้งถังและปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาล
จัดเก็บเพื่อนาไปกาจัด
8) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนและปริมาณขยะมูลฝอยที่ทาง
เทศบาลจัดเก็บนาไปกาจัด ในหมู่ที่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
9) จัดทารายงานเบื้องต้น และ นาเสนอรายงานที่ ได้จากการสารวจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดเวที
สาธารณะที่ เน้ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งชุ ม ชน เทศบาลต าบลแม่ ก า และ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มากาหนดแนวทางการดาเนินงาน ระยะต่อไป
2. การสารวจภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการใช้แบบสอบถามสารวจการรับรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการ
จัดการขยะทั้ง 18 หมู่บ้านของตาบลแม่กา และสารวจข้อมูลเชิงลึกในการจัดการขยะโดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านเขต
หมู่ 2 ตาบลแม่กา ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่ อพูดคุยและสังเกตการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านจานวน 12 คน ที่โดดเด่น
เรื่องการจัดการขยะโดยเฉพาะในครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็ นการสารวจข้อมูลจากกลุ่ มนักเรียนผู้สูงอายุจานวน
70 คน ที่มาเรียนทุกวันเสาร์ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน
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ผลการศึกษา
1. สภาพปัจจุบันของขยะมูลฝอยและสภาพการจัดการขยะของชุมชน
1) สภาพปัจจุบันของขยะมูลฝอยของหมู่ที่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากจานวน 889
ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 8,138 คน จากลงพื้นที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า สามารถรวบรวมข้อมูลและ
แสดงตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนที่มีผู้อาศัย จากจานวน 327 หลังคาเรือน และรวบรวมข้อมูลที่อยูใ่ นบ้านเรือนนั้น จานวน
ทั้งหมด 2,073 คน และในแต่ล ะวัน มีปริม าณขยะมู ลฝอยที่เกิด ขึ้นจากบ้ านเรือนดังกล่าว จานวนทั้ งหมด 532.9
กิ โลกรั ม ต่ อ วั น โดยเฉลี่ ย มี ก ารขยะมู ล ฝอยต่ อ ครั ว เรือ น 1.63 กิ โลกรั ม หรื อ คิ ด เป็ น ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยเฉลี่ ย
ต่อคน เท่ากับ 374.4 กรัม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 ปริมาณขยะรายวันตามประเภทประกอบการ หมู่2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประเภทประกอบการ
จานวน จานวน
ปริมาณขยะมูลฝอยต่อครัวเรือน(กิโลกรัม)
ครัวเรือน สมาชิก
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ที่อยูอ่ าศัย
เกษตรกร
พนักงาน/รับจ้าง
หอพัก/บ้านเช่า
ร้านค้า
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
อื่น ๆ
รวม

228
35
97
96
38
24
37
327

1,748
110
1,321
317
125
94
106
2,073

1.30
0.84
0.95
2.85
1.46
1.92
0.96
1.63

มาตรฐาน
1.593
0.866
0.709
3.072
1.377
1.381
1.016
2.043

0.0
0.0
0.2
0.5
0.2
0.5
0.5
0.00

20.0
5.0
4.0
20.0
5.0
5.0
5.0
20.0

และสามารถแสดงต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นประเภทต่ า ง ๆ ด้ ว ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน พร้ อ มทั้ ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของแต่ละครัวเรือน ดังภาพ 1

ภาพที่ 2 แผนที่ตาแหน่งที่บ้านเรือนที่สารวจข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
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2) สภาพปัจจุบันในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลแม่กา ส่วนใหญ่แต่ละครัวเรือนมอบหมาย
ให้เทศบาลตาบลแม่กาเป็นผู้ดาเนินการจัด การขยะมูลฝอยให้ คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนที่เหลือ
ใช้วิธีเผาหรือฝังกลบเอง และปริมาณขยะมูลฝอยที่บ้านเรือนที่นาไปทิ้งใส่ภาชนะที่ทางเทศบาลจัดไว้วันละ 516.6
กิโลกรัมจากทั้งหมด 327 ครัวเรือน โดยทางเทศบาลตาบลได้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยจัดที่ตั้ งถังขยะในตาแหน่ง
แนวถนนบริเวณ หมู่ที่ 2 จานวนทั้งหมด 47 แห่ง (ภาพ 2) จานวนภาชนะที่ตั้งใส่ขยะมูลฝอยเท่ากับ 157 ถัง ปริมาณ
ขยะที่จัดเก็บในแต่ละครั้งเฉลี่ยประมาณ 1,805 กิโลกรัม สามารถจาแนกประเภทขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นขยะแห้ง
คิดเป็นร้อยละ 98.06 และที่เหลือเป็นขยะเปียก

ภาพที่ 3 ตาแหน่งที่ตั้งถังขยะของเทศบาล ทั้ง 47 แห่งของพืน้ ที่ หมูท่ ี่ 2 ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโพน
2. การจัดการขยะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนหมู่ที่ 2 มีการจัดการขยะ โดยก่อนทิ้งขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลนาไปกาจัดนั้น ครัวเรือนจะมีการ
คัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ขวด พลาสติก และ กระดาษ เป็นต้น ที่สามารถนาไปขายได้ จานวน 133 ครัวเรือน หรือ คิด
เป็นร้อยละ 41.1 ของครัวเรือนทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะทิง้ ขยะมูลฝอยรวม ๆ กันโดยไม่มีการคัดแยก และครัวเรือน
ที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (133 ครัวเรือน) จะนาขยะที่คัดแยกไปขายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.5 รองมานาขยะไป
ทาปุ๋ย ร้อยละ 54.1 ส่วนที่เหลือครัวเรือนที่คัดแยกนาขยะไปทาทาน้าหมักชีวภาพ ใช้ทาเชื้อเพลิงในการหุงต้ม หรือ
นาวัสดุกลับใช้ใหม่ทาเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่นกระถางต้นไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ โมบาย และ ของใช้ในครัวเรือน เป็น
ต้น (ตาราง 2) และ การสารวจการเก็บข้อมูลด้วยแบบสารวจ จากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิน้ 391 คน โดยกระจายอยู่ในทั้ง
18 หมู่บ้านของตาบลแม่กา ตามสัดส่วนประชากรของหมู่บ้านต่อตาบล ซึ่งผลการสารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการขยะในเบือ้ งต้นสรุป ดังนี้
1) การรับรู้รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ถึงการใช้
เศษอาหารในการเลีย้ งสัตว์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.02 = รับรู้ระดับปานกลาง) ในขณะที่การจัดผ้าป่าขยะเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.75 = รับรู้ระดับน้อยที่สุด) (ตารางที่ 3)
2) ความคิดเห็นต่อการจัดการขยะความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดสองอันดับแรก คือ ผู้ตอบแบบสารวจส่วน
ใหญ่เห็นว่าทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านของตน (ค่าเฉลี่ย 3.98 ระดับมาก) รองลงมา คือเห็นว่า
แต่ละคนยินดีที่จะช่วยกั นภายในหมู่บ้านคั ดแยกขยะไว้ขายเพื่อแปรรูปใหม่อย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.96 ระดั บมาก)
(ตารางที่ 4)
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14
33
42
19
13
12
133

ทาสิ่งประดิษฐ์

89

ทาปุย๋

ที่อยูอ่ าศัย
เกษตรกร
พนักงาน/รับจ้าง
หอพัก/บ้านเช่า
ร้านค้า
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
อื่น ๆ
รวม

น้าหมักชีวภาพ

จานวนครัวเรือน

ทาชื้อเพลิง

ประเภทประกอบการ

ขาย

ตารางที่ 2 รายละเอียดร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวนทั้งหมด 133 ครัวเรือน
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (ร้อยละของครัวเรือน)

54.9

29.3

30.1

33.8

26.3

9.0
21.8
24.1
14.3
8.3
9.0
86.5

6.0
10.5
12.8
9.0
6.8
4.5
49.6

4.5
10.5
15.0

6.0
12.0
15.8
9.0
6.8
4.5
54.1

9.0
6.8
4.5
50.4

ตารางที่ 3 การรับรู้รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะของชุมชน ตาบลแม่กา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าเฉลี่ยการรับรู้
1.
ธนาคารขยะ
2.30

3.0
11.3
12.0
9.0
6.8
5.3
47.4

แปลผล
น้อย

2.

การแปรรูปขยะรีไซเคิล

2.40

น้อย

3.

การทาปุย๋ หมัก/น้าหมักชีวภาพ

2.78

ปานกลาง

4.

เศษอาหารสาหรับเลี้ยงสัตว์

3.02

ปานกลาง

5.

การใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน

2.66

ปานกลาง

6.

ผ้าป่าขยะ

1.75

น้อยที่สุด

ตารางที่ 4 รายละเอียดความคิดเห็นต่อการจัดการขยะภายในหมู่บ้านของชุมชน ตาบลแม่กา
ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นต่อการจัดการขยะภายในหมูบ่ ้าน
ความคิดเห็น
1. ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านของท่าน
3.98
2. ท่านยินดีที่จะช่วยกันภายในหมู่บ้านคัดแยกขยะไว้ขายเพื่อแปรรูปใหม่
3.96
อย่างสม่าเสมอ
3. ท่านอยากให้มโี ครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในหมู่บ้านของท่าน
3.80
4. หมูบ่ ้านสามารถจัดการขยะได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเทศบาลตาบลแม่กา
2.73
5. หลอดไฟ แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย ไม่ใช่ขยะอันตราย
1.87

เกณฑ์
ระดับ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
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ความคิดเห็นต่อการจัดการขยะภายในหมูบ่ ้าน
6. คนในหมู่บ้านของท่านร่วมมือกันจัดการขยะภายในหมู่บ้านอย่างเต็มที่
7. คนในหมู่บ้านของท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกและจัดการขยะ
เป็นอย่างดี
8. หมูบ่ ้านของท่านสามารถคัดสรรคนที่เข้าใจการจัดการขยะมาเป็นผู้นา
เครือข่ายการจัดการขยะได้
9. หมูบ่ ้านของเราสามารถปลูกฝังนักเรียนในชัน้ ปฐมวัยให้มคี วามตระหนักรูใ้ น
การจัดการขยะได้
10. ลูกหลานคนแม่กาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของหมู่บ้านได้

ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น
3.49
3.39

เกณฑ์
ระดับ
มาก
มาก

3.08

ปานกลาง

3.49

มาก

3.43

มาก

3. การลงพืน้ ที่เก็บข้อมูลเชิงลึกกับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2
การลงพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 2 ตาบลแม่กา ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 โดยการสังเกตการณ์และ
สัมภาษณ์เชิงลึกชาวหมู่ 2 จานวน 12 ราย พบว่ามีความพยายามที่จะใช้ภูมปิ ัญญาในการจัดการขยะในครัวเรือนของ
ตนเป็นหลัก ซึ่งสรุปภาพรวมรูปแบบการจัดการขยะเรียงตามลาดับจากที่นยิ มทามากไปหาน้อยได้ ดังนี้
1) การคัดแยกขยะขาย โดยส่วนใหญ่สามารถคัดแยกขยะได้ตามประเภทของขยะ ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็น
ขวดพลาสติ ก ขวดแก้ ว และเศษกระดาษ ขยะเหล่ า นี้ เกิ ด ขึ้น ในครั ว เรือ นและในการด าเนิ น กิ จ การร้ า นค้ า หรื อ
ร้านอาหารเป็นหลัก
2) การนาขยะไปทาปุ๋ยหมัก มีการนาขยะที่ย่อยสลายได้ประเภทมูลสัตว์ที่เลี้ยงในครัวเรือน ใบไม้แห้ง
หญ้าแห้งหรือเศษพืชผักที่เหลือจากการบริโภค ไปทาเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้สาหรับการปลูกพืชผักหรือไม้ ดอกไม้ประดับใน
บ้านหรือในหอพัก
3) การทาน้าหมักชีวภาพ มีการนาเศษพืชผักและผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนไปหมักทาน้า
หมักชีวภาพเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นปุ๋ยบ้าง เป็นเครื่องสาอางบ้าง สาหรับดื่มเป็นยาสมุนไพรบ้าง
4) การนาขยะไปแปรรูปหรือเป็นงานสร้างสรรค์ มี 2 ตัวอย่างที่นา่ สนใจ คือ
(1) แปรรูปฟิวเจอร์บอร์ด ไม้อัด กล่องกระดาษ เพื่อเป็นของตกแต่งร้าน เช่น ทาป้ายชื่อร้าน ทา
เป็นรูปสัตว์หรือเขียนคาคมประดับร้าน
(2) แปรรูปขยะ เช่น ขวดพลาสติก กล่องนม เศษกระดาษ แล้วประดิษฐ์เป็นสื่อในการสอนเด็ก
(3) ดัดแปลงขยะเพื่อนากลับมาใช้งานใหม่ เช่น นาขวดพลาสติกไปทาเป็นกับดักแมลงวันทอง
นาไปปลูกผักและไม้ดอกแล้วห้อยตกแต่งบริเวณบ้าน
5) การนาเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนหรือจากร้านอาหารตามสั่งไปเลีย้ งสัตว์ เช่น สุกร
สุนัข เป็ด ไก่ ซึ่งในกรณีร้านอาหารจะมีผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับไปเลี้ยงสัตว์และในกรณีเศษอาหารในครัวเรือนก็จะนาไป
เลีย้ งสัตว์ของตนเอง
6) การนากากกาแฟไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในหมู่ 2 มีผู้ประกอบการร้านกาแฟจานวนหนึ่ง จึงเกิดขยะ
จากร้านขายกาแฟด้วย โดยเฉพาะกากกาแฟและชาในแต่ละวันที่เจ้าของร้านส่วนใหญ่จะนาไปใช้เองบ้าง แจกจ่าย
สาหรับผู้ที่มาขอบ้ าง ซึ่งส่ วนใหญ่ นาไปใช้ขัด ผิว ใช้ดับกลิ่นอั บในห้ องน้าหรือตู้เย็น หรือน าไปเป็นปุ๋ ยใส่ไม้ดอกไม้
ประดับ
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จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ได้มีการนาไปพูดคุยสนทนากับบรรดานักเรียนผู้สูงอายุประมาณ 70 คน ที่ศูนย์
การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียนหรือศูนย์พุฒิภัทรเพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาขยะและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการปัญหานี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน ทาให้เกิดแนวคิดเรื่อง “ขยะค่าเทอม” เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุ
รู้จักคัดแยกขยะจากบ้านมารวมกันที่วัดซึ่งเมื่อได้จานวนมากพอก็จะขายแล้วนารายได้มาเป็นกองทุนของศูนย์ฯ สาหรับ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การทาถังขยะที่เรียกว่า “เฮือนฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ” ขึ้นมาเพื่อรองรับการคัดแยกขยะที่นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการ
ขยะโดยอาศัยภูมปิ ัญญาของนักเรียนผู้สูงอายุชาวแม่กา คือ การมีสมานฉันท์ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทาในสิ่งที่เป็นบุญตาม
ความเชื่อของชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยจัดการปัญหาขยะนับแต่เกิดความตระหนักรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่ผลักให้
เป็นภาระของเทศบาลฝ่ายเดียว แต่รู้สึกว่าตนต้องมีส่วนร่วมตามกาลังศรัทธา ซึ่งรายได้ที่เกิดขึน้ จากการจาหน่ายขยะก็จะ
กลับมาเป็นพลังหนุนเสริมให้กจิ กรรมการเรียนการสอนในศูนย์ฯ เป็นไปด้วยดียิ่งขึน้

สรุปและอธิปรายผล
สรุป
การสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะในตาบลแม่กา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารวจสภาพปัจจุบัน
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตาบลแม่กาในการจัดการขยะ โดยกาหนดพื้นที่ใน
การศึกษาพื้นที่บ้านห้วยเคียนหมูท่ ี่ 2 ตาบลแม่กา โดยการสารวจข้อมูลโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเข้าสู่ยุดไทยแลนด์ 4.0 โดยการสารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะ
มูลฝอยของครัวเรือนที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยที่ทางเทศบาลจัดการเพื่อนาไปกาจัด รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากของเหลือใช้ที่เกิดจากภูมิปัญ ญาของท้องถิ่นชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะการใช้ภูมิปัญ ญาและความ
คิดเห็นในจัดการขยะด้วยภูมิปัญญาโดยสอบถามข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนที่เกี่ยวข้องในการสารวจเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลจากสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา บ้านห้วยเคียน หมูท่ ี่ 2 มีจานวนทั้งหมด 889 ครัวเรือน มีจานวน
8,138 คน ลักษณะพื้นที่เป็นเขตกึ่งชุมชนเมือง ประกอบด้วยการทาการเกษตร ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร และหอพัก
เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตัง้ อยูถ่ ึง 2 แห่ง จากการสารวจข้อมูล ในครั้งนี้ สามารถสารวจข้อมูลได้
ทั้งหมด 327 ครัวเรือน จานวน 2,073 คน และ สามารถแสดงตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ของหมู่ที่ 2 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยเฉลี่ยคิดเป็นปริมาณทั้งหมด 532.9 กิโลกรัมต่อวัน หากคิดเป็น
ครัวเรือน เท่ากับ 1.65 กิโลกรัม และ ปริมาณขยะมูลฝอยต่อ 1 คน คน เท่ ากับ 374.4 กรัม ประเภทร้านอาหาร/
เครื่องดื่มมีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด และจากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล แม่กา โดยสารวจเก็บ
ตาแหน่งที่ตงั้ ถัง ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ทั้งหมด 47 แห่ง มีจานวนถังใส่ขยะมูลฝอยทั้งหมด 157 ถัง และการจัดการ
เก็บขยะมูลฝอยโดยนารถยนต์ว่ิงตามถนนที่จัดวางถังไว้จะดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปกาจัด 3 วันต่อครั้ง มี
ปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1,805 กิโลกรัม และส่วนใหญ่เป็นขยะแห้งคิดเป็นร้อยละ 98.06
การสารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจัดการขยะมูลฝอยโดยภูมิปัญญาของชุมชน พบว่า ประเภทครัวเรือนที่มี
การจัดการขยะมูลฝอยนาไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นครัวเรือนที่อยู่อาศัย ได้แก่ เกษตรกร พนักงาน/รับจ้าง และ
หอพัก/บ้านเช่า มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปขายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.9 ของการจัดการขยะนาไปใช้
ประโยชน์ นอกจากการรวบรวมคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อจาหน่ายแล้ว จากการสารวจการรับรู้รูปแบบการใช้ภูมปิ ัญญา
ของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่นาเศษอาหารใช้ในการเลี้ยงสัตว์มากที่สุด ซึ่งมีการรับรู้
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รูปแบบนี้ในการรับรู้ระดับปานกลาง และ การรับรู้รูปแบบการจัดการขยะโดยการนาไปแปรรูปในรูปขยะรีไซเคิลและ
ธนาคารขยะอยู่ในเกณฑ์ ระดั บการรับรู้น้อ ย และการฝ้า ป่า ขยะมีก ารรั บรู้น้อ ยที่ สุ ด และจากการรวบรว มข้อ มู ล
เกี่ยวกับความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้าน
ของตน และแต่ละคนยินดีที่จะช่วยกันภายในหมู่บ้านคัดแยกขยะไว้ขายเพื่อแปรรูปใหม่อย่างสม่าเสมอ และ จากนา
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจทั้งหมดนามาระดมความคิดกับบรรดานักเรียนผู้สูงอายุที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย (ศูนย์พุฒิ
ภัทร) เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาขยะ ผลปรากฎว่าได้รับความคิดเห็นและเสนอแนวคิดเรื่อง “ขยะค่าเทอม”
เพื่อหารายได้มาเป็นกองทุนของศูนย์ฯ และ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทาถังขยะที่เรียกว่า “เฮือนฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ”
อภิปรายผล จากการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยของพื้นที่หมู่ที่ 2 โดยการนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศมาใช้ในการสารวจจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจัดเก็บสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
และได้นาเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟมมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ทาให้ลดเวลาในการจัดการข้อมูล มี
ความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินงานสารวจ และประหยัดกระดาษที่ใช้เป็นแบบสอบถามอีกด้วย
จากข้อมูลสารวจได้ดาเนินการประมวลผลเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันของหมู่ที่2 ตาบลแม่กา
เท่ ากับ 0.37 กิ โลกรัม หากเปรี ยบกับพื้นที่ องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น อื่น ๆ มีอัตราการเกิด ขยะมู ลฝอยต่อคน
เท่ากับ 1.14 กิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ,2560) ซึ่งยังสามารถบริหารจัดการลดปริมาณขยะฝอยมูลฝอยโดยใช้ภูมิ
ปัญญาของชุมชนและร่วมกับเทศบาลได้ในโอกาสต่อ ๆ ไป
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การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการอนุ รั กษ์ และใช้ ประโยชน์ กล้ วยไม้ สมุ นไพรนกคุ้ มไฟ
Anoectochilus burmanicus Rolfe บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Community participation in the conservation and utilization of Anoectochilus
burmanicus rolfe, Ban Pong Krai, Pong Yang sub-district, Mae Rim district,
Chiang Mai
วรเดช ดัสดีสอง1* ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล2 รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1 เยาวนิตย์ ธาราฉาย3 และปรมินทร์ นาระทะ1
Wonradet Dutsadeesong1* , Tipsuda Tangtragoon2 , Ratchanon Soomboonchai1 , Yaowanit Tarachai3
and Porramin Narata1
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ บ้านปงไคร้
ต าบลโป่ ง แยง อ าเภอแม่ ริม จั ง หวั ด เชีย งใหม่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษากระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชาวบ้ า นใน
การศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต รวมถึงการหาแนวทางในการดาเนินกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างชาวบ้านกลุ่ม
อนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้แบบเจาะจง จานวน 10 คน ดาเนินการวิจัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่ว น
ร่วม และการประชุมกลุม่ ย่อย ผลการการวิจัยพบว่า กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ให้ความร่วมมือในกระบวนการมี
ส่วนร่วมด้วยการประชุมรับทราบปัญหาของการลดจานวนของประชากรกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ กาหนดเป้าหมาย
และวางแผนเพื่อดาเนินงานในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากการปลูกเลีย้ งในโรงเรือนโดยวัสดุปลูกที่หาได้จากชุมชน
เพื่อเพิ่มจานวนให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ และประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อให้มคี วามต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์, การใช้ประโยชน์, กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
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Abstract
The purposes of the study on Community Participation in the Conservation and Utilization of
Anoectochilus burmanicus Rolfe at Ban Pong Krai, Pong Yang Sub District, Mae Rim District, Chiang Mai are to
research the process of villagers’ participation including suitable planting methods for growth, discuss activities
for conservation and utilization of the Thai herb orchid A. burmanicus. We conduct qualitative research which we
sampling ten villagers from Ban Pong Krai orchid Conservation group by perform interview, observation, and
focus group. The result show that the villagers are aware of the reduction of Thai herb orchid A. burmanicus
population. They are willing to participate in the conservation and utilization of this species by building of plant
nursery using local materials to increase the population of A. burmanicus. When the number of A.burmanicus
increase to an adequate amount, we would transform to commercial products. We also evaluate our experiment
in the aspects of continuity and sustainable values.
Keywords: Participation, Conservation, Utilization, Anoectochilus burmanicus

บทนา
ในปัจจุบันความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลงอย่างต่อเนื่ อง การเพิ่มขึ้นและการ
ด าเนิ น ชี วิต ในแต่ ล ะวั น ของประชากรที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เวศและสิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ ว่า จะเป็ น อุ ต สาหกรรม
การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ มีการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือกไม่ได้คานึงถึงความสาคัญ และความ
จาเป็นของการใช้ให้เพียงพอ เมื่อปดระชากรไม่ได้ ใส่ใจในเรื่องของการใช้ทรัพ ยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเกิ ด
ผลกระทบตามมา ที่เกิดขึ้นเพื่อการกระทาของมนุษย์ทั้งสิ้น (นิวัติ เรืองพานิช, 2546)
ชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นชุมชนที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ สภาพพื้นที่เป็นชุมชนที่มีหุบเขาล้อมรอบ ระดับความสูงจากน้าทะเลปานกลาง 800-1100 เมตร
ป่าต้นน้าที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรไว้อย่างลงตัว ชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่แ สดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายโดยจะให้
ความสาคัญกับทรัพยากรที่เป็นแหล่งน้า แหล่งอาหาร และแหล่งรวบรวมวัฒนธรรม สิ่งสาคัญของชาวบ้านคือการ
บารุงรักษาและการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากป่าของชาวบ้าน คือการหาของป่าเพื่อดารงชีพที่มีความพอดี พอเพียง
กับความต้องการบริโภคของคนในครอบครัว ป่าชุมชนบ้านปงไคร้เป็นเขตพื้นที่ๆ มีการกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟ กล้วยไม้ฟา้ มุ่ย และกล้วยไม้พันธุ์แท้อีกหลากหลายชนิด การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านปงไคร้เน้น
การเรียนรู้วัฒ นธรรม วิถีชีวิตความเป็น อยู่ และที่สาคัญ การท่อ งเที่ยวบ้ านปงไคร้เน้น การเรียนรู้ด้านการอนุรัก ษ์
กล้วยไม้ฟา้ มุย่ และกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อที่ได้รับต้นพันธุ์จากสวนพฤกษ์ศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิและได้รับการถ่ายทอดเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ชุมชนบ้านปง
ไคร้ใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการหั่นท่อนพันธุ์จากขวดพ่อแม่พันธุ์ สู่
อีกขวดเพื่อเป็น การขยายพั น ธุ์และเพิ่ม ปริม าณเพื่อ การจาหน่ายแกผู้ สนใจในการปลู กเลี้ยงกล้วยไม้ดิ น เพื่อการ
ศึกษาวิจัย และเพื่อนากลับเข้าไปปลูกเพิ่มจานวนในสภาพธรรมชาติ แต่ยังไม่มีการศึกษาการออกขวดปลูกเลี้ยงใน
สภาพโรงเรือน จากจานวนประชากรในสภาพธรรมชาติที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อต่อความหลากหลายของ
จานวนประชากรในธรรมชาติ
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จากสภาพปัญหาของจานวนประชากรกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟมีจานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้ านปง
ไคร้จึงเห็นถึงความสาคัญของทรัพยากรเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พร้อมกับการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชนโดยการนากล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อเพื่อขยายเพิ่มจานวนเพื่อให้มีปริมาณที่เพียงต่อต่อ
การจาหน่าย แปรรูป งานวิจัยโดยไม่นาออกจากป่าปงไคร้ แต่จะต้องนาเข้าไปปลูกทดแทนและเพิ่มจานวนในสภาพ
ธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
จากสภาพปัญหาในการปลูกเลี้ยงและจานวนประชากรกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ลดลงในสภาพธรรมชาติและ
ยังไม่สามารถปลูกเลี้ยงในสภาพโรงเรือนได้ดีเท่าที่ควรจึงจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยหาแนวทางการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟที่เป็นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อนามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. ศึกษาเป้าหมายและการดาเนินกิจกรรม ในการอนุรักษ์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework of the Research)
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ บ้านปง
ไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1
ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษา
วิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

- ชาวบ้ า นให้ ค วามร่ วนมื อ ในการปลู ก เลี้ ย งกล้ วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟโดยวัสดุปลูกที่หาได้ในชุมชน
- มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ฯ
- มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ที่ 2
ศึกษาเป้าหมายและการดาเนินกิจกรรม ในการอนุรักษ์
กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
อนุรักษ์กล้วยไม้

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยทั้งใน
ธรรมชาติและนอกสภาพธรรมชาติ

วิธีการศึกษา

- สัมภาษณ์รายบุคคล

Focus Group

การสังเกต - มีส่วนร่วม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย ในนี้ก าหนดให้ ใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้ านปงไคร้แบบเจาะจง จานวน 10 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านปงไคร้ ตาบลโป่ง
แยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ รายบุคคล การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
ประชุมกลุม่ ย่อย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ
ตอนที่ 1 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านปงไคร้
ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาวิจัยโดยการปลูกเลี้ยงในวัสดุปลูกที่เหมาะสมในสภาพ
โรงเรือนเพื่อทดสอบวัสดุปลูกเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยใช้ มะพร้าวสับ เปลือกถั่ว ใบไม้ผุ และถ่าน ใน
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) ใช้แบบบันทึกการเจริญ เติบโตในการบันทึ ก
ความสูงของทรงต้น ความกว้างทรงพุม่ ความหนาของลาต้น จานวนใบ ขนาดใบ และเส้นใบ
ตอนที่ 2 การหาเป้าหมายและการดาเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus
burmanicus) โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จั ง หวั ด เชีย งใหม่ ในประเด็ น ต่ า ง ๆ โดยผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากการ ประชุม กลุ่ ม ย่ อ ย การสั ม ภาษณ์
รายบุคคล แบบบันทึกการสารวจ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พร้อมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร ที่นาข้อมูล
รวบรวม และเรียบเรียงตามประเด็นเพื่อเป็นการตอบคาถามการวิจัย เพื่ อเป็ นแนวทางในการดาเนินการสู่ การใช้
ประโยชน์โดยการนากล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) มาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ และไม้
ดอกไม้ประดับ ในกระบวนการมีส่วนร่วม (Chapin, 1997)
กลุ่มตัวอย่าง
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการพร้อมกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาอธิบาย โดยผู้วจิ ัยดาเนินการบันทึกข้อมูลจากการ ประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์รายบุคคล แบบบันทึก
การสารวจ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พร้ อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ที่นาข้อมูลรวบรวม และเรียบ
เรียงตามประเด็นเพื่อเป็นการตอบคาถามการวิจัย และสรุปเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยาย

ผลการวิจัย และอภิปรายผล
สภาพทางภูมศิ าสตร์
ชุมชนบ้านปงไคร้ ตั้งอยู่บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติด อยสุเทพ-ปุย เป็นภูเขาสลับซับซ้อนในแนวเทือกเขาถนน
ธงไชย ระดับความสูงของพื้นที่ 1,000-1,200 เมตรจากระดับน้าทะเล มีพ้ืนที่ราบบริเวณหุบเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
แหล่งต้นน้าลาธาร มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่าสุดเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 20 องศาเซลเซียส มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลากลางคืน และ
อบอุ่นในเวลากลางวัน อุณหภูมติ ่าสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส และสูงประมาณ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,300-1,400 มิลลิเมตรต่อปี (สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
16, 2553)
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สภาพสังคม
วัฒนธรรมและประเพณีชุมชนบ้านปงไคร้ ประเพณีแห่ต้นแคร่เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันลอยกระทง ซึ่งตรง
กับวันขึ้น 15 เดือน 12 โดยชาวบ้านจะร่วมกันจัดทาต้นแคร่ขึ้นมา ด้วยความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ลักษณะคล้ายกับเทียนพรรษและประดับตกแต่งด้วยข้าวตอกดอกไม้ ตกแต่งประดับประดาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทา
การแห่ต้นแคร่ ไปยังวัดปงไคร้เพื่อจุดต้นแคร่บูชาหน้าพระประธานเพื่อบูชาต่อพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ
เรื่องขวัญ ผีปู่ยา่ และเจ้าที่เจ้าทาง ในเดือนเก้า (ประมาณเดือนมิถุนายน) ของทุกปี จะมีการประกอบพิธีเลี้ยงผีขุนน้า
เลี้ยงผีปู่ย่า เลี้ยงพ่อบ้าน เพื่อแสดงความเคารพสักการะ และเป็นการแสดงความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษที่คอยปกปัก
รักษาผู้คนในชุมชนบ้านปงไคร้ให้อยูด่ ีมีสุข จนมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีพธิ ีเรียกขวัญสาหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านกลับมา
จากที่ถิ่นต่างแดนและร่วมถึงการเรียกขวัญแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในหมูบ่ ้านเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาสู่บ้านเกิด
เมืองนอน และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ
สภาพเศรษฐกิจ
ชาวชุมชนบ้านปงไคร้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น ทานา ทาไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 เริ่มมีกรมป่าไม้เข้า
มาควบคุมการตัดไม้ การทาไร่เลื่อนลอยจึงได้มีปรับเปลี่ยนอาชีพเป็นปลูกดอกเบญจมาศ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2533
โดยการมีบุคคลภายนอกหมู่บ้านได้เข้ามาทดลองปลูกดอก ได้ผลดีจึงเป็นที่มาของอาชีพและเป็นที่นิยมของชาวบ้าน
ส่วนการปลูกพริกหยวก เมื่อประมาณปี พ.ศ.2546 อาชีพส่วนใหญ่ในหมูบ่ ้านจึงเป็นอาชีพเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง
ที่มาของกลุ่มเป้าหมาย
บ้านปงไคร้ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยต้นแม่พันธุ์ฟ้ามุ่ยที่ พร้อมออกดอกจานวน 76 ต้น ในเดือน
สิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 ในป่าธรรมชาติไปแล้วนั้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อุดม นวพานิชย์ อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้เชิงอนุรักษ์ให้แก่ชาวบ้าน ให้เรียนรู้เทคนิคการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อชาวบ้านได้
ทดลองปฏิบัติจริง โดยเริ่มต้นการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การเพาะเมล็ด และการย้ายต้นกล้ากล้วยไม้ในตู้เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ หลังจากที่ผ่านการอบรมชาวบ้านกลุ่มนี้มคี วามมุง่ มั่นในการเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่
เป็นสัญลักษณ์ของหมูบ่ ้านโดยการเพิ่มจานวนให้มปี ริมาณเพิ่มมากขึ้นในหมู่บ้าน โดย คุณศิฐินัฐ หลวงหลวงหล้า หรือพ่อ
นัย ประธานกลุ่ม ที่เป็นแกนนา ได้รับความอนุเคราะห์สนั บสนุนจากทาง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
ถ่ายทอดเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเชื้อที่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม นวพานิชย์ ใน
ระยะแรกเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ โดยคุณบังอร โฉมฉิน และคุณกนกวรรณ คาหล้า เป็นผู้
ถ่ายทอดแก่ชาวบ้าน ต่อมาทางองค์การารสวนพฤกษศาสตร์ก็ได้รับงบประมาณให้ดาเนินการโครงการอนุรักษ์ฟ้ามุ่ยแบบ
บูรณาการ ประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยา เพื่อให้เข้าใจการดารงชีวติ ของฟ้ามุ่ยในสภาพ
ธรรมชาติ พร้อมทั้ งศึกษาความหลากหลายทางพั นธุกรรมของฟ้ามุ่ย และศึกษาผลของสารอาหารและสารเร่ งการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าฟ้ามุ่ย การศึกษาอัตราการอยู่รอดหลัง ปล่อยฟ้ามุย่ ในสภาพกึ่งธรรมชาติเพื่อ เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและผลักดันให้เป็นหมู่บ้านฟ้ามุ่ย รองรับการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมายของโครงการศึกษาวิจัยคือ การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านปงไคร้ ร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการผลักดันให้หมูบ่ ้าน
ปงไคร้เป็นหมู่บ้านฟ้ามุ่ย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้นาต้นกล้าฟ้ามุ่ยที่ได้ จากการเพาะเมล็ด จานวนทั้งสิ้น 2,374 ต้น
เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านไปปลูกเลี้ยง โดยมีนักวิชาการคอยติดตามและให้คาแนะนาในการปลูกเลี้ยงดาเนินการปลูกเลี้ยง
และอนุรักษ์จนถึงปัจจุบันได้รวมถึงการอนุรักษ์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟควบคู่กับกล้วยไม้ฟา้ มุย่
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
ชื่อไทย
นกคุ้มไฟ
ชื่ออื่น
ว่านนกคุ้มไฟ กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anoectochilus burmanicus Rolfe
สถานที่สารวจพบ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านปงไคร้ ตาบลปงไคร้ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
กล้วยดินชนิดหนึ่งที่มลี ักษณะการเจริญเติบโตของลาต้นแบบทอดชูยอดขึน้ เหนือผิวดิน มีลาต้นใต้ดิน ลาต้น
อวบน้ารูปทรงกระบอกทอดเลื้อยชูส่วนยอดขึ้น ใบรูปรีแกมรูปไข่ปลายแหลม หรือรีกว้างจนเกือบกลม ขนาดของใบ
กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร มีสีม่วงคล้า มีลายร่างแหสีแดง โคนใบเป็นกาบ ใบอ่อนม้วนตามยาว ช่อ
ดอกยาว 6-10 เซนติเมตร ช่อดอกมีลักษณะมีขนปกคลุมช่อดอกเป็นช่อแบบกระจะ ออกปลายลาต้นเพียงช่อเดียว ตั้ง
ตรง ก้านช่อมักมีขนปกคลุม ดอกมีขนาด 1 เซนติเมตร กลีบเลีย้ งบนรูปรี กลีบเลีย้ งคูข่ ้างรูปขอบขนานและเบี้ยว ปลาย
กลีบมน ทั้งสามกลีบมีสีม่วงแดง ด้านหลังมีขนปกคลุม กลีบดอกเชื่อมกับกลีบเลี้ยงด้านบน ปากดอกมี สีเหลืองสด
กลางกลีบเป็นรูปแถบและมีครีบมอยู่ด้านหลัง ปลายกลีบแผ่ออกเป็นสองแฉก มีเดือยดอกรูปกรวยดอกเล็กเรียงเวียน
กลับปากมีรูปทรงแปลกตา ปลายกลีบแผ่กางออกเป็น 2 แฉก บางชนิดลดรูปจนเห็นได้ไม่เด่นชัด กลางกลีบคอดจน
เป็นรูปแถบ ช่วงฤดูออกดอก เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม
ตอนที่ 1 ผลศึ ก ษากระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชาวบ้ า นในการศึ ก ษาวิ ธี ก ารปลู ก ที่ เหมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อ ยเมื่อ 24 ธันวาคม 2559 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่
ร่วมการประชุมจานวน 10 คน มีข้อสรุปและผลการดาเนินงานที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมดังนี้
1.1 เป้าหมายในการปลูกเลี้ยง ในการดาเนินการศึกษาวิธีการปลูกเลีย้ งกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ 4 ด้าน
1) เป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัย 2) การแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ 3) การจาหน่ายเป็นไม้ประดับ และ 4) การปลูกในพื้นที่
ธรรมชาติดงั้ เดิม
1.2 ระบบการปลูกเลี้ยงจาเป็นต้องมีการการสร้างโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟชั่วคราว
โดยใช้ตาข่ายพรางแสงผ่าน 20-30 % (ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ) มุงล้อมด้วยตาข่ ายกันแมลงเพื่อป้องกันแมลง
ศัตรูพืชที่จะเข้าไปทาลายต้นกล้วยไม้ ขนาดโรงเรือนยาว 9 เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร ด้านในโรงเรือน เชื่อม
เหล็กทาชั้น วางกระถางกล้วยไม้ ก่อ นการปลูก เลี้ยงในสภาพโรงเรือนจะต้อ งปรับสภาพอุณ หภูมิของต้นกล้ วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟก่อน โดยหลังจากที่นาออกขวดแล้ว ให้นาไปปรับสภาพก่อนปลูกลงกระถางเป็นระยะเวลา 1 เดือน
เนื่อ งจากกล้ วยไม้ที่ ได้ จ ากห้ อ งปฏิบั ติก ารเพาะเลี้ ย งเนื้อ เยื่อ ภายในขวดมีอุ ณ หภู มิค่ อ นข้ างสู ง อากาศไม่ถ่ า ยเท
จึงจาเป็นต้องอนุบาลต้นกล้วยไม้ที่ออกขวดก่อนการปลูกเลีย้ งในสภาพโรงเรือน
1.3 การคัด เลือ กวัสดุ ในการปลู ก เลี้ย ง มีทั้งหมด 4 ชนิด คื อ 1) ใบไม้ผุ 2) มะพร้าวสั บ 3) ถ่ าน และ
4) เปลือกถั่ว เป็นวัสดุที่หาได้จากในชุมชนที่เหลือใช้จากภาคการเกษตร นาวัสดุทั้ง 4 ชนิด ผสมเป็นสูตรดินปลูกเลี้ยง
ทั้งหมด 12 สูตร ดัง
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ตารางที่ 1 วัสดุปลูกและอัตราส่วนแต่ละสูตร
สูตรที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ใบไม้ผุ
1
1
1
1
1
1
1
1

มะพร้าวสับ
1
1
1
1
1
1
1
-

ถ่าน
1
1
1
1
1
1
1
-

เปลือกถั่ว
1
1
1
1
1
1
1
-

1.4 หลังจากที่ดาเนินการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟเรียบร้อยแล้ว การดู แลเอาใจใส่เป็นสิ่ง
สาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกล้วยไม้ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มกล้วยไม้ดินอวบน้า การให้นาหากเป็
้
นช่วงฤดูปกติที่ไม่ใช่ช่วงฤดูฝน
นัน้ การให้ทาในช่วงเช้าวันเว้นวัน หรือดูจากความชื้นของวัสดุปลูกในกระถาง การให้ปุ๋ยทุก 7-15 วันครั้ง การป้องกัน
กาจัดวัชพืชโดยการถอนทาลาย และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 15-30 องศาเซลเซียส
1.5 ผลการทดสอบการปลูกเลีย้ งหลังจากออกขวดเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าสูตรดินปลูกเลีย้ งที่ทาให้
กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดคือสูตรดินปลูกเลี้ยงที่ 7 ที่มีส่วนผสมของ ใบไม้ผุ มะพร้าวสับ
ถ่ า นในอั ต ราส่ ว น 1:1:1 รองลงมาคื อ สู ต รดิ น ปลู ก เลี้ ย งที่ 9 ที่ มี ส่ ว นผสมของใบไม้ ผุ มะพร้ า วสั บ เปลื อ กถั่ ว
ในอัตราส่วน 1:1:1 ดังข้อมูลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเจริญเติบโตกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ หน่วย เซนติเมตร
สูตรที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความสูง
3.51
3.13
4.02
3.63
3.67
4.20
5.49
3.99
4.50
3.70
3.46
3.97

ความหนา
0.49
0.39
0.38
0.36
0.35
0.41
0.52
0.44
0.45
0.35
0.39
0.40

ข้อปล้อง
2.56
3.33
3.45
2.95
2.86
3.84
4.06
3.73
3.39
3.22
2.47
2.83

ทรงพุ่ม
5.10
5.17
5.45
5.35
5.07
5.14
4.82
4.94
5.83
3.97
5.04
4.63

จานวนใบ
3.94
3.33
3.95
4.15
3.13
4.08
3.89
3.48
3.90
3.60
3.35
3.72

กว้างใบ
1.64
1.54
1.55
1.62
1.47
1.56
1.65
1.54
1.73
1.24
1.47
1.36

ยาวใบ
2.33
2.12
2.27
2.20
2.09
2.19
2.30
2.18
2.42
1.87
1.97
2.03

เส้นใบ
3.28
3.05
3.08
3.04
2.90
3.06
3.12
3.06
2.91
2.73
2.71
2.78
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ตอนที่ 2 จากการศึกษาเป้าหมายและการดาเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับชาวบ้านกลุม่ อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ได้ขอ้ สรุปแนวทางการดาเนินกิจกรรม 4 แนวทาง ดังนี้
1. ในการตัดสินใจกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลด
จานวนลงของกล้วยไม้สมุนไพรในธรรมชาติและวางแผนการเพิ่มจานวนในธรรมชาติ
2. ในการดาเนินกิจกรรมหลังจากที่ร่วมรับทราบปัญหาและช่วยกันคิดวางแผนการดาเนินแล้วจึงสู่การปฏิบัติ
ด้านการสารวจจานวนประชากรของกล้วยไม้ เกิดการแบ่งหน้าที่ในการดาเนินงานออกเป็นฝ่ายที่มีการเสนอชื่อและ
การเสนอตนเองตามความถนัดในการดาเนินงาน
3. สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินการศึกษาวิจัยจากการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
สมุน ไพรนกคุ้ม ไฟ ที่ เป็ นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ กล้วยไม้ไทยทั้ งในธรรมชาติและนอกสภาพธรรมชาติ กลุ่ ม
อนุรักษ์กล้วยไม้ เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ที่สามารถเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรได้โดยชุมชน จึงเหมาะสม
แก่การเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์กล้วยไม้ สาหรับนักเรียน นักศึกษา นักอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
ประชาชนผู้ที่สนใจ เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้โดยการปักชาซึ่งเป็นการขยายพั นธุ์อย่างง่ายแต่
จะต้องดาเนินในห้องปฏิบัติการ เรียนรู้วิธีการออกขวดกล้วยไม้เพื่อเตรียมต้นกลับไปปลูกทดแทนและเพิ่มปริมาณใน
สภาพธรรมชาติ จากสภาพปัญ หาของจานวนประชากรของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟในธรรมชาติลดลงนั้น กลุ่ม
อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านปงไคร้จึงได้ทาการขยายพันธุ์ดว้ ยการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณในการนากลับไปปลูก
ในสภาพแวดล้อมเดิมและการอนุรักษ์ในสภาพโรงเรือนเพื่อเป็นต้นพ่อแม่พันธุ์ในการเพิ่มขยายในด้านการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทั้งในและนอกสภาพแวดล้อมถิ่นที่อยูอ่ าศัย
4. หลังจากดาเนินการร่วมกันในกิจกรรมของการปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟที่
มีการอนุรักษ์โดยการศึกษาเพื่อนากลับไปปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ ในระหว่างการศึกษาวิจัย ก็มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีการเสนอแนวทางการปลูกเลี้ยง การอนุรักษ์ และการปรับปรุงวัสดุปลูกให้เกิดความเหมาะสม เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานวิจัยด้านอื่น ๆ ในปัจจุบันการนาเอากล้วยไม่สมุนไพรนกคุ้มไฟไปศึกษาเพื่อหาโอสถสาร ที่เป็นประโยชน์ใน
การแพทย์ การศึกษาในด้านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา การศึกษาทดลองวัสดุปลูกเพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมต่อการปลูก
เลีย้ งเป็นไม้ประดับมงคล การศึกษาวิจัยและทดลองเหล่านี้เป็นการสงเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และสมาชิกกลุ่ม
และอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณเพื่อนากลับไปปลูกทดแทนในสภาพธรรมชาติ เนื่องจากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ มี
จานวนประชากรในสภาพธรรมชาติลดลง แต่ด้วยความสวยงามของลวดลายบนใบ ด้วยคุณค่าของทรัพยากรที่มปี ระโยชน์
จึงเป็นที่ต้องการในด้านการปลูกเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เป็นไม้มงคลประดับ จากชื่อเรียกว่า กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
คาว่า “สมุนไพรคือยารักษาโรคหรือบาบัดโรคที่ได้จากธรรมชาติ” “กล้วยไม้คือพืชที่มีความสวยงามเมื่อบานดอกที่มีสัน
สวยงาม” “นกคุ้มไฟที่แสดงถึงการดูแลคุ้มครองผู้ปลูกเลี้ยงจากอัคคีภัย” จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ที่เป็นพืชในกลุ่ม
ของกล้วยไม้ดินที่มีความหมายในทางการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและยังแสดงถึงความสุขกายสบายใจเมื่อปลูกเลี้ยงเป็นไม้
ประดับและยังให้ความคุ้มครองจากอัคคีภัย จากชื่อของกล้วยไม้ และการปลูกเลีย้ งในสภาพโรงเรือน
จากการดาเนินงานวิจัยในวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการหา
แนวทางในการใช้ประโยชน์และความการอนุรักษ์ทรัพยากรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของชุมชนบ้านปงไคร้ ด้วยการอนุรักษ์
ให้ยังคงไว้ในสภาพธรรมชาติและต่อยอดโดยการนามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
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การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ บ้านปงไคร้
ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากวัตถุประสงค์
1. ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้จากการประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2559 กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ให้ความสาคัญในศึกษาวิธีการปลูกเลีย้ งกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโต เพื่อการนาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้ง 4 ด้าน 1) เป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัย 2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์
3) การจาหน่ายเป็นไม้ประดับ และ 4) การปลูกในพืน้ ที่ธรรมชาติดงั้ เดิม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
2. ผลการศึกษาพบว่าเป้าหมายและการดาเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการมี
ส่วนร่วมของกลุ่ มอนุรักษ์ก ล้วยไม้ บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินงานที่ เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วม (Chapin (1997, p. 317)) ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1) ในการตัดสินใจของกลุ่มอนุรักษ์
กล้วยไม้ 2) การดาเนินกิจกรรมหลังจากที่ร่วมรับทราบปัญหาและช่วยกันคิดวางแผน 3) สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้
ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินการศึกษาวิจัยจากการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ 4) หลังจากดาเนินการ
ร่วมกันในกิจกรรมของการปลูกเลีย้ งและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการ
เสนอแนวทางการปลูกเลีย้ ง การอนุรักษ์ และการปรับปรุงวัสดุปลูกให้เกิดความเหมาะสม
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นอกจากจะศึกษาวิจัยในกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วผู้วิจัยยังพบว่าการศึกษาวิจัยยังมี
ความสอดคล้ อ งกับ ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง 3 ห่ วง พอเพียงในวิถี ชีวิต ความเป็ นอยู่ พอประมาณในด้า น
ทรัพยากร ภูมิคุ้มกันที่มีต้นพ่อแม่พันธุ์ของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟสารองเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 เงื่อนไข
ความรู้ที่ชาวบ้ านได้ รับการถ่ ายทอดในด้ านการเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่อ คุ ณ ธรรม ที่ ไม่น าทรัพ ยากรที่ ล ดลงในสภาพ
ธรรมชาติออกมาใช้โดยไม้คานึกถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความยั่งยืนของทรัพยากรของชาติ
หากชาวบ้านไม่คานึงถึงหลักการดังกล่าวนี้จะเกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อระบบนิเวศที่มีความพึ่งพาอาศัยกันของ
ระบบนิเวศ ซึ่งกล้วยไม้เป็นพืชอีกกลุ่มหนึ่งมีมคี วามสาคัญต่อระบบนิเวศที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าในแต่ละ
พื้นที่ การดาเนินการตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ส มุนไพรนกคุ้มไฟสิ่งที่ชาวบ้านได้รับโดยตรง คือการ
สร้างรายได้จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ รายได้จากการปลูกเลี้ยงเพื่อจาหน่ายเป็นกล้วยไม้
ประดับที่มีความสวยงามและมีความเป็นมงคลจากชื่อของกล้วยไม้ การดาเนินการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะสามารถสร้างความมั่งคง ยั่งยืน ของทรัพยากร ที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ชาวบ้านมีอาชีพจากการปลูกเลี้ยงในสภาพโรงเรือน กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟใน
ธรรมชาติจะยังคงความสวยงามคู่ป่าปงไคร้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

Proceedings
2507

ภาพประกอบการวิจัย

ภาพที่ 2 กล้วยไม้สมุนไพรนกคุม้ ไฟในขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ

ภาพที่ 3 กล้วยไม้สมุนไพรนกคุม้ ไฟในภาชนะปลูก

ภาพที่ 4 โรงเรือนปลูกเลีย้ งกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ

ภาพที่ 5 ประชุมกลุม่ อนุรักษ์กล้วยไม้
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 6 สารวจกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟในสภาพธรรมชาติ
ธรรมชาติ

ภาพที่ 7 กล้วยไม้สมุนไพรนกคุม้ ไฟในสภาพ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย นี้ ได้ รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากโครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ก ล้ ว ยไม้ ไทยพั น ธุ์ แ ท้
พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
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แนวคิด และวิธีการ เพือ่ การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
Idea and method are an important approach for enhancing aging
อนุชา ม่วงใหญ่1*
Anucha Muangyai1*
บทคัดย่อ
แนวคิด และวิธีการ เพื่อการดารงชีวิต อย่างมีคุ ณ ค่าของผู้สู งอายุ จะนาพาความสุ ข ความมีชีวิต ชีวา
ความหวัง ความหมาย การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองมาสู่ตัวผู้สูงอายุเองในช่วงวัยสุดท้ายของชีวติ อีก
ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ตลอดจนชุมชน และสังคมของผู้สูงอายุอีกด้วย
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ :แนวคิ ด และ วิ ธี ก าร อั น มี ผ ลมาจากสภาพสั ง คมของผู้ สู ง อายุ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นในอดีต ความรู้ ประสบการณ์ การทางานและรูปแบบวิถีชีวิตตลอดจนโครงสร้างทาง
ครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มจานวนมากขึ้น แนวคิดในการสร้างการยอมรับผู้ที่เกษียณอายุการ
ทางานหลังอายุ 60 ปี จึงมีความสาคัญ ตลอดจนผู้สูงอายุจานวนมากต้องการ ความสุขทางกาย ทางด้านจิต ใจ
ทางด้านเศรษฐกิจ และความต้องการทางสังคม เพื่อความสาเร็จของครอบครัวและชุมชนอันเป็นความสุขในช่วงชีวิต
สุดท้าย
วิธีการส่งเสริมการมีงานทาให้กับผู้สูงอายุตามความเหมาะสมในชุมชนเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
บทบาทของครอบครั วและการมี ส่ วนร่ วมของหน่วยงานในชุมชนควรเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการดู แลความสุ ขทางกาย
ทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางสังคม และการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลมากขึ้น ตลอดจนการ
ส่งเสริมกิจกรรมและการให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง และการสนับสนุนจากหน่วยงานใน
ภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านกฎหมายและระเบียบ ให้กับผู้สูงอายุสามารถมีทางานและมีรายได้สนับสนุน
บางส่วนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นในบั้นปลายของชีวิตที่เคยได้สร้างแบบอย่าง
ของครอบครัวและสังคมไทยจากอดีตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นอันทรงคุณค่าที่ย่งิ ใหญ่สู่สังคมไทยปัจจุบันได้รับความสุข
ในวาระสุดท้ายของชีวติ
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, แนวคิด, วิธีการ
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Abstract
Idea and method are an important approach for enhancing aging to live well-being, happiness, hoping
and lively. Moreover, the aging will see and understand themselves self-actualization and be proud of aging self
at the end of their lives and can be provided advantage to persons who deal with people with aging community
and aging society.
Idea and method has been created from the effective situation of aging society being and changing
from the past. The effective changing would be made knowledge experience, working and way of life and
family structure changed as well.
At present, aging in Thai society grows in numbers, to create for acceptance a new idea for 60 year of
ages for retirement is important and so many aging need this idea. Physical, mental, economical happiness and
social need are important and successful approaches for aging, family, community to live at the end of aging life.
Idea and method is as follows:
- Enhancing suitable work for aging in the community.
- Aging family and community participation provide more social services and look after aging
physical and mental health.
- Economic and social need and medical treatment.
- Enhancing to provide important activities in aging family and to give love, warm and family tie as well.
- Enhancing from government organization to support and enhance for law and regulation
aspects of aging in order to support aging for working and having income in some part for government. This
method is one approach, to repay a kindness to aging who was good citizen, well-known and reputation in
order to create great value to aging in Thai society at present to be happiness at the end of aging life.
Keywords: aging, Idea, method

บทนา
“วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า และขาดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ง่ายมาก เนื่องจากปัจจัย
หลาย ๆ ด้าน แท้จริงแล้ว ในวัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีคุณค่ามาก เพราะสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ
มาอย่างมากมาย จนเป็นคลังภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า และเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม”
ประเทศไทยเข้าสู่ สั งคมสู งอายุ (Ageing Society)1 ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 เป็ นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็ น
ประชากรที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society)
ในปี พ.ศ. 2564 คือ อีก 6 ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 และเป็น“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged
Society) และในอี ก 20 ปี (พ.ศ. 2578) โดยประมาณการว่า จะมี ประชากรผู้ สู งอายุ เพิ่ มเป็ นร้อยละ 30 ของจ านวน
1

นิยามของสหประชาชาติเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7ของประชากร
ทั้งหมดถือว่า ประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และร้อย
ละ 14 ตามลาดับ ส่วนสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด จะมีจานวนประชากรสูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขนึ้ ไปเกิน ร้อยละ 25 ของประชากร
ทั้งหมด
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ประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2556) การดารงชีวติ อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
หมายถึ งการเห็ นคุ ณ ค่ าและความภาคภู มิใจในตนเองของผู้ สู งอายุ เองในช่วงวัยสุ ดท้ ายของชีวิต อี กทั้ งยั งก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด ตลอดจนชุมชน และสังคมของผู้สูงอายุอีกด้วย คุณค่าของผู้สูงอายุมีความงดงามและคุณค่า
แก่ชีวติ ในทุกขณะ นอกจากจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในยามชราภาพและลดช่วงเวลา
การเป็ นภาระต่อรัฐและประชากรในวัยทางาน หากประชากรผู้สู งอายุ ไทยที่ มีจ านวนเพิ่ มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องเหล่านี้ ให้สามารถดารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิตก็ตาม โดยการ
สร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุประกอบด้วยวิธีการที่สาคัญ 5 ประการ คือ [1]
1. การสร้างเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการมีชีวิตยืนยาว ผู้สูงอายุควรดาเนินการสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการดารงชีวิตยืนยาว อาทิเช่นการแสวงหาความรู้ใหม่และข้อเท็จจริงเรียนรู้ โลกและสังคม ผู้สูงอายุอาจแสวงหา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีชวี ิตยืนยาวได้จากบุคคลอื่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์
วารสาร หนังสือ และประสบการณ์ตรงของตนเอง เป็นต้น ประโยชน์ของการมีชีวิตยืนยาวซึ่งผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้ มี
ตัวอย่าง เช่น การมีเวลามากขึน้ ที่จะเลือกทากิจกรรมต่างๆ ได้ตามความสนใจและความต้องการกับลูกหลานหรือกับ
ชุมชน การมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งปลอดโปร่งจากพันธนาการ และภารกิจจาเป็นต่างๆ ได้มีโอกาส
ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้มากขึ้น และยาวนานขึน้
2. ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการมีชีวิตยืนยาว เมื่อผู้สูงอายุเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตยืน
ยาวแล้ว ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีโอกาสได้สังเกตและเรียนรู้จากผู้สูงอายุต้นแบบที่เป็น
ตัวอย่างที่ดี ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ความรู้สึกพึงพอใจต่อการมีชวี ิตยืนยาว ซึ่งน่าจะเกิดขึน้ กับผู้สูงอายุ
ความชื่นชอบการมีชีวิตยืนยาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาได้ตักตวงกาไรของชีวิต และความพอใจที่จะดูแลรักษาตนเองให้มชี ีวิต
ยืนยาวอย่างมีความสุข
3. หมั่นกระทาพฤติกรรมซึ่งสนับสนุนต่อการมีชีวิตยืนยาว เมื่อผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการมี
ชีวิตยืนยาวแล้ว ผู้สูงอายุน่าจะมีแนวโน้มที่จะหมั่นกระทาพฤติกรรมซึ่งสนับสนุนเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตยืนยาว เช่น
การวางแผนสู่เป้าหมายเพื่อการมีชวี ิตยืนยาวอย่างมีความสุข ความมุง่ มั่นลงมือทาให้เกิดผลสาเร็จตามแผน เช่น การ
ดูแลตนเองให้พร้อมเสมอ ที่จะพึ่งพาตนเองได้ดี ทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อ
การมีชวี ติ ยืนยาวอย่างมีความสุข
4. การมุ่งมั่นเป็นผู้ให้ที่ดีอย่างต่อเนื่องผู้สูงอายุควรมุ่งมั่นเป็นผู้ให้ที่ดีอย่ างต่อเนื่องได้ [2] ตัวอย่างเช่น
การให้ความรู้ ความคิด ให้แนวทาง ให้คาแนะนา ให้การปรึกษา ให้ข้อคิดจากการ มีชีวิตยืนยาว ตลอดจนแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ขอร้องการให้ความรัก ความอบอุน่ ให้ความเมตตา ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้
ความเอาใจใส่ ให้กาลังใจแก่สมาชิกในครอบครัว ผู้ร่วมงาน และผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมการให้สิ่งที่มีมากเกินพอแก่
ผู้อื่นที่มีความจาเป็นต้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม และ
5. การปฏิบัติตนเป็นผู้รับที่ดีอยู่เสมอ ผู้สูงอายุควรปฏิบัตติ นเป็นผู้รับที่ดอี ยูเ่ สมอ [3] ตัวอย่างเช่น การ
น้อมรับคาแนะนาความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ด้วยดี เมื่อประสบปัญหาที่เกินกาลังและสติปัญญาของตนเพียงลาพังที่จะ
แก้ไขได้ โดยไม่อวดดี อวดรู้ อวดหยิ่ง การยอมรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ตนสามารถปรับตัวได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การรับความไม่แน่นอนและความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติและสงบ
การยินดีรับเพื่อนใหม่ได้ ผูกมิตรเป็นทั้งกับบุคคลวัยเดียวกันและต่างวัยกันที่จะช่วยให้ตนมีชีวิตชีวาขึ้น และช่วยเพิ่ม
ความหมายในการดารงชีวิต การรับธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงใจได้อย่างถู กต้อง เพียงพอ และเหมาะสมกับโอกาส
เพื่อให้จิตมีคุณภาพสูง และมีพลัง
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จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553–พ.ศ. 2583 ชี้ให้เห็นว่า อัตราการเพิ่ม
ของประชากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนติดลบโดยเริ่มติดลบในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2568 – พ.ศ.2573 เป็นต้นไปใน
ขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มประชากร
รวมค่อนข้างมาก อันเป็นผลมาจากอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

ที่มา: ประมาณการประชากรผูส้ ูงอายุในไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากการศึกษาวิจัยยังพบว่าประเทศไทยใช้เวลาเพียง 22 ปีนับจากปี 2548 ในการเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ
และจากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 – 2554 แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (ผ่านการประเมินเพียง
ร้อยละ 28.6) และระบบคุ้ มครองทางสั งคมส าหรั บผู้ สูงอายุ (ผ่ านการประเมินเพี ยงร้อยละ 33.3) ในขณะที่ ประเทศ
ฝรั่งเศสมีเวลาถึง 115 ปี ประเทศสวีเดนใช้เวลา 85 ปีในการก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ หรือในกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่
แม้จะใช้เวลาในการเข้าสู่ สังคมสู งวัยเต็ มรูปมากกว่าประเทศไทยเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 26 ปี ) แต่ด้ วยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งทาให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยได้อย่างทันเวลา ทั้งด้านหลักประกันการ
ดารงชีวิตและการเตรียมสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบริการ ด้วยระยะเวลาการเตรียมตัวที่น้อยกว่าประเทศที่
พัฒนาแล้ว บวกกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในช่วงหลัง ๆ ทาให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพที่
แทบจะไม่มีการเตรียมความพร้อมของประชากรไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเลย [4] นอกจากประเทศ
ไทยจะมีประชากรสูงอายุ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว ยังพบว่าทั้งจานวนและสัดส่วนของประชากรที่เป็น
ผู้สู งอายุวัยปลาย หรืออายุ ตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้นด้ วยเช่นกั น จากการคาดประมาณประชากร พบว่า สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 13 ของประชากรสู งอายุทั้งหมดในปี พ.ศ. 5223 เป็นเกือบ 1 ใน 5 ของ
ประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. 5273 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้นา่ จะสะท้อนถึงการเพิ่มขึน้ ของประชากรที่อยู่
ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ [5]
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กล่าวได้ว่าประเทศไทยก็เช่นเดียวกันกับประเทศที่กาลังพัฒ นาอื่นๆที่มีการสูงอายุของประชากรในอัตรา
ความเร็วที่สูงมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แม้สัดส่วนและขนาดในปัจจุบันยังไม่สูงและใหญ่มาก แต่ในอนาคตไม่ไกล
นักประมาณ 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยก็จะได้ชื่อว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หากการเตรียมความพร้อม
ทางด้ า นสิ่ ง พื้ น ฐานทางสั ง คมยั ง ไม่ ดี พ อก็ จ ะท าให้ ก ลายเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ ที่ ด าเนิ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว โดยไม่ มี
ประสบการณ์มาก่อน
นโยบายของรัฐบาลต่อผู้สูงอายุในไทย
ผู้สูงอายุได้ กลายเป็ นประเด็น ที่ท้าทายรัฐบาลแทบทุก ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้วหรือ
ประเทศที่กาลังพัฒนาให้เข้ามาวางแผนกาหนดนโยบาย กลยุทธ์และกาหนดโครงการช่วยเหลือประชากรกลุ่มนี้ ไม่ว่า
ประเทศที่มั่งคั่งหรือประเทศที่ยากจน จะมีนโยบายเข้ามาวางแผนงานด้านการให้บริการสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกัน
เพียงใดก็ตาม ทัง้ สองกลุ่มประเทศนี้ก็ยังคงยืนอยู่บนปรัชญาพื้นฐานร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้ครอบครัวมี
บทบาทสาคัญ ในการเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเอง สาหรับรัฐและสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ควร
เป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะเข้ามารับช่วงในการทาหน้าที่ดังกล่าว แทนสถาบันครอบครัว
ในการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของรัฐบาลดังกล่าว ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 4 ด้านหลัก
ได้แก่ การปฏิรูป 4 ด้านหลัก คือ การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างหลักประกันทาง
รายได้สาหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ รัฐต้องสร้างกลไกการออมและการเชื่อมต่อบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ
แบบบูรณาการ เพื่อการวางระบบบานาญพืน้ ฐานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาระบบบานาญแห่งชาติ / การ
ปฏิรูปด้านสภาพแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสร้างชุมชนที่น่าอยูส่ าหรับผู้สูงวัย ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะได้อย่างเหมาะสม / การปฏิรูปด้านสุขภาพ เน้นสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในทุกระดับ / และการปฏิรูปด้านสังคม ด้วยการ
ส่งเสริมการวางแผนชีวิตครอบครัวแนวใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการสร้างความมั่นคง
และเพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ [6] ดังนี้
1) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการปฏิรูปใน 2 ประเด็นหลักเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวมคือ
1.1 สร้างหลักประกันทางรายได้สาหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ รัฐบาลต้องสร้างกลไกการออม
ทั้งแบบสมัครใจและการออมภาคบังคับที่มีการร่วมจ่าย ในภาพใหญ่ของประเทศ รัฐต้องสร้างกลไกการเชื่อมต่อและ
บริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ แบบบูรณาการเพื่อการวางระบบบานาญพืน้ ฐานให้กับประชากรในทุกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพ
ให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้บริบทสังคมสูงวัย ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพิจารณาขยายเวลาอายุเกษียณและการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจ้างงานที่ตอ่ เนื่อง ทั้งภาคราชการและเอกชน
1.2 เพิ่มศักยภาพให้กับระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทสังคมสูงวัย ที่อยู่ในช่วงขาดแคลนแรงงาน เช่น
การเตรียมความพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ การพัฒ นาคุณ ภาพแรงงาน และการสร้างกลไกในการดึงดูดคนทางานที่มี
คุณ ภาพ ทั้งคนไทยในต่างแดนและคนต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย รวมถึ งส่ งเสริมให้ กระจายธุรกิ จ
อุตสาหกรรมให้อยูใ่ กล้ชุมชนที่สามารถให้ผู้ทางานสามารถอยู่ใกล้ครอบครัว ดูแลบุตรและบิดามารดาผู้สูงอายุได้การ
ปฏิรูประบบ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
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2) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะ ด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และบริการสาธารณะ ควรส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูป
ใน 2 ประเด็นคือ
2.1 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่น่าอยู่สาหรับสังคมสูงวัย (สาหรับคนทุกวัย)
โดยการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ที่อยู่อาศัย อาคาร ระบบขนส่งมวลชน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ด้วยการประกาศนโยบายและปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาคารสถานที่ราชการและเอกชนต่างๆ ดาเนินการจัด
ให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะ ร่วมถึงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อรับสังคมสูงวัย
2.2 ส่งเสริมบ้านปลอดภัยสาหรับประชากรวัยเกษียณ เช่น การออกมาตรการกาหนดที่อยู่อาศัยเพื่อ
สั งคม (Social Housing) ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนหน่ วยที่ พั ก อาศั ย ทั้ ง อาคารชุด และบ้ า นจั ด สรร เพื่ อ สนั บสนุ น ให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือกลุ่มคนที่จาเป็นให้อยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน โดยไม่แบ่งแยกชุมชนน่าอยู่สาหรับสังคมผู้สูงวัย
3) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ การปฏิรูประบบด้านสุขภาพมีประเด็นสาคัญใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน คือ
3.1 การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive community) ในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสุขภาพ ส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการทางาน โดยองค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนในการร่วมสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีศักยภาพ สามารถจัดการดูแลสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเอง เช่น เร่งรัดพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ให้เพียงพอต่อความต้องการในชุมชน
3.2 การปฏิรูประบบระบบบริก ารสุ ขภาพในทุ ก ระดั บให้ มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานเพื่ อรองรับระบบ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้แก่การสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันก่อนการเจ็บป่วย และเมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงถึงขั้นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากการดูแลรักษาอย่างเข้มข้นไม่วา่ จะอยูใ่ น ICU หรือ
หอผู้ป่วยทั่วไป จนพ้นภาวะเจ็บป่วยแล้วแต่ยังคงมีความต้องการดูแลรักษาพยาบาล ทีล่ ดระดับความเข้มข้นลงมา แต่
เนื่องจากภาวะแออัดของเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล การรักษาและฟื้นฟูสภาพ หลังจากเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
ดังกล่าว จึงจาเป็นที่โรงพยาบาลจะต้องส่งกลับไปดูแลต่อที่บ้านในสภาพที่ครอบครัวไม่พร้อม จึงมีความจาเป็นที่ต้อง
มีระบบบริการสาธารณสุขระยะกลาง (Intermediate care) ซึ่งเป็ นระบบบริการที่ ลดระดับลงมาเป็ นการดูแลที่ปิด
ช่องว่างระหว่างรอยต่อของการรักษาในสถานบริการสุขภาพกับบ้าน เป็นระบบบริการที่ลดระดับความเข้มข้นการดูแล
ลงจากการดูแลใน ICU และหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามลาดับ ช่วยลดการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้า ลดภาวะ
ทุพ พลภาพหรือพิก าร การดู แลระยะยาว (Long term care) และการบริก ารสุ ขภาพแบบประคั บประคองในระยะ
สุดท้าย (End of life/Palliative care) โดยมุ่งเน้นการใช้ชุม ชนท้องถิ่นเป็น ฐานส าหรับการทางานโดยใช้การดูแลโดย
ครอบครัว (home health care) และการดูแลโดยชุมชน (community care)
3.3 การสร้างและจัดระบบดูแลสุขภาพชุมชนเมือง โดยจัดระบบผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้างทั้งการดูแลที่
บ้านและในหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการกาหนดมาตรฐานและกลไกที่มีกฎหมายรองรับในการกากับ
มาตรฐาน
4) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสังคม ในการปฏิรูปด้านสังคมสามารถดาเนินการได้ ใน 5
ประเด็นย่อย คือ
4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรไทยให้สามารถพึ่งตนเองให้
ได้นานที่สุด ให้สามารถรองรับกับแนวโน้มทางประชากร และรูปแบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์
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4.2 การส่งเสริมการวางแผนชีวติ ครอบครัวแนวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพครอบครัวในการสั่งสมทุนมนุษย์
และเป็นสถาบันหลักในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต
4.3 การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนเพื่อคนทุกวัย เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมและ
เกือ้ กูลสมาชิกในชุมชนที่มีหลากหลายวัยให้สามารถใช้ชวี ติ ในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4.4 การเร่งรัดการทางานเชิงรุกของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
และการทางานเชิงรุกเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
4.5 เพิ่มคุณ ค่าผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณ ค่าประชากรในทุก ช่วงวัย การสั่งสมคุณ ค่ าประชากรจะช่วย
พัฒนาทัศนคติที่ดี และความเคารพซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก
นอกจากนี้รัฐบาลได้ ให้ ความสาคัญ ต่อสภาวะการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ด้ วยการตราพระราชบัญ ญั ติ
ผู้สูงอายุขึ้น โดยมีการกาหนดอย่างชัดเจนให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิง้ การให้คาแนะนา ปรึกษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาครอบครัว การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็น การจ่ายเงิน
เบีย้ ยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
กล่ า วได้ ว่า ภายใต้ ก ารบริห ารของคณะรัฐ บาลชุด ปั จ จุ บั น [7] ได้ ก าหนดแนวนโยบายตลอดจนได้ ให้
ความสาคัญในการวางแผนเตรียมการที่ประเทศไทยนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ในการปฏิรูปด้าน
ระบบบริการที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ควรพัฒนาระบบบริการที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุโดยเน้นทั้งการให้ข้อมูลและคาปรึกษาที่สร้างพฤติกรรมสุขภาพ ที่ดีเพื่อป้องกันภาวการณ์เจ็บป่วยและ
ภาวะโรคเรือ้ รัง พัฒนาระบบดูและผู้สูงอายุระยะยาวที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยในพื้นที่แบบบูรณาการให้ครอบคลุมโดย
ศึกษา พัฒนา และสร้างต้นแบบระบบการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวให้เกิดระบบของการมีส่วนร่วมของครอบครัวและคน
ในชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ระยะยาวอย่ า งครบวงจร โดยการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน ภาค แผนกผู้ สู ง อายุ ใ น
โรงพยาบาลให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุผลิตพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุโดยตรงใน
โรงพยาบาล ในสถานสงเคราะห์เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน การจัดทาข้อมูลผู้สูงอายุ วางแผนกาหนด
นโยบายการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เตรี ย มสภาพแวดล้ อ มในที่ ท างาน โดยจั ด เตรี ย ม
สภาพแวดล้ อ มของที่ ทางานให้ มีค วามปลอดภั ย จะทาให้ ผู้ สู งอายุ ส ามารถทางานได้ อ ย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพ จั ด ตั้ง
ศูนย์บริการทางสังคมมีลักษณะเป็นศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งให้ทั้งบริการและความ
ช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน สนับสนุนโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ (Retirement Home) โดยการจัดสรรที่ดินของรัฐให้
เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนที่พักอาศัยของผู้สูงอายุอีกทั้งควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ว ม โดยให้
ภาครัฐกาหนดมาตรการควบคุมดูแลในการดาเนินการด้านพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีการเรียนรู้
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกระบบ การศึกษาเพื่อการ
งานอาชีพ สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการทางาน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน ส่งเสริมให้
มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีพ จะช่วยให้แรงงานผู้สูงอายุมีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาทักษะที่มีอยู่ควบคู่กับการ
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เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การส่งเสริมการมีงานทาแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเข้า
มามีบทบาทต่อการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ การกาหนดลักษณะประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม
ด้านงบประมาณ สร้างหลักประกันทางรายได้ของผู้สูงอายุและระบบส่งเสริมการออมก่อนวัยผู้สูงอายุ (ระบบการออม
เพื่อวัยเกษียณ) เพื่อสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุและเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี
และสมควรดารงอยูใ่ นชุมชนของตนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น ขยายการ จ้างงานในระบบหลังการเกษียณอายุการทางาน
พิจารณาเงินบานาญผู้สูงอายุรายเดือน การออมระยะยาว มีการจัดสรรเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน
รัฐบาลกับการส่งเสริมด้านกฎหมายและระเบียบให้ผสู้ ูงอายุสามารถทางานอยู่ได้
ประเทศไทยแม้จะให้ความสาคัญต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่ระบุ
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และมีพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุแห่งชาติ
รองรับ โดยเน้นการฝึกอบรมอาชีพ การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนทุนประกอบอาชีพทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม การดาเนินการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ยังขาดการแปลงไปสูก่ ารปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน นอกจากนี้ จาก
การประเมินผลแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 พบว่า การสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุมคี วามก้าวหน้า
ในเรื่องการขยายหลั กประกัน ให้ค รอบคลุม ขณะที่การส่งเสริม การทางานของผู้ สูงอายุยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร ทั้งด้านการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ที่ยังไม่ตรงกับความต้องการ การขาดการกาหนดทิศทางร่วมกันและการ
ประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทาให้การทางานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร [8] โดยในด้านกฎหมาย
รัฐควรมีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ที่เอื้ออานวยให้ผู้สูงอายุสามารถทางานอยู่ได้ อาทิ 1. พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน 2541 ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ และคุ้มครองการทางานของผู้สูงอายุไม่ให้ได้รับอันตรายจากการ
ทางาน ทั้งในด้านลักษณะงานและสิ่งแวดล้อม และลดจานวนชั่วโมงการทางานต่อหนึ่งวันลง ให้มีการพักในระหว่าง
ทางาน เพื่อให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ 2. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551 ไม่ควรกาหนดเจาะจงอายุเกษียณ
60 ปี แต่ให้ข้าราชการทางานอยู่ต่อได้ตามความสมัครใจเท่าที่ สมรรถภาพทางร่างกายจะเอื้ออานวย และ 3. ควรมี
การระบุประเภทอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุให้ได้รับความคุ้มครอง สนับสนุน นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุง
มาตรการด้านภาษี โดยใช้นโยบายทางด้านภาษีเพื่อจูงใจให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึน้

บทสรุป แนวคิดและวิธีการ เพื่อการดารงชีวติ อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดและวิธีการ เพื่อการดารงชีวติ อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการ
มีง านท าให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ต ามความเหมาะสมในชุม ชนเป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ างคุ ณ ค่ าให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ตลอดจนบทบาทของ
ครอบครัวและการมีส่วนร่วนของหน่วยงานในชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสุข ทางกาย ทางด้านจิตใจ
ทางด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางสังคม และการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลมากขึ้น การส่งเสริมกิจกรรมและ
การให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญ อย่างยิ่ง และการสนับสนุนจากหน่วยงานในภาครัฐในการ
สนับสนุนและส่งเสริมด้าน กฎหมายและระเบียบ ให้กับผู้สูงอายุสามารถมีทางานและมีรายได้สนับสนุนบางส่วนจาก
หน่ว ยงานภาครัฐ ตลอดจนควรมีแ ผนปฏิบั ติงานที่ ชัด เจนในการส่ งเสริม สนั บสนุ นการมีงานทาที่ สอดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะของผู้สูงอายุโดย สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถทางานต่อไปได้โดยพิจารณางานที่ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ที่เหมาะสมภายในท้องถิ่นและชุมชน สร้างทัศนคติและการประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติการหยุด
ทางานเมื่ออายุ 60 ปี โดยให้ อยู่บนศักยภาพ ความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้าง
จัดเวลาทางานของผู้สูงอายุให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ
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ของท่านเหล่านั้นในบั้นปลายของชีวิตที่เคยได้สร้างแบบอย่างของครอบครัวและสังคมไทยจากอดีตของท่านทั้งหลาย
เหล่านั้นอันทรงคุณค่าที่ย่งิ ใหญ่สสู่ ังคมไทยปัจจุบันได้รับความสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต
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แนวทางการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
Guidelines for the management in organization and performance for
Lukthung ensembles in secondary schools
เฉลิมพล โลหะมาตย์1*
Chaloempol Lohamart1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยตั้งอยูบ่ นฐานแนวคิดที่เชื่อว่า
ผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดั บมัธยมศึกษามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาการ
ดาเนินงานของวงลูกทุ่งได้ หากได้รับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและการเสริมแรงอย่างเหมาะสม การวิจัย
ได้ใช้การดาเนินโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนในโครงการ “การพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้าพองศึกษา” เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน ศึกษาหาแนวทางการดาเนินงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ร่วมกับการเก็บข้อมูล
จากเอกสารและในภาคสนามของการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งในรายการต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมภาษณ์วงดนตรีลูกทุ่งที่
ประสบความสาเร็จถึงวิธีการดาเนินงานที่ถอื ว่าเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี เพื่อนามาวิเคราะห์ สรุปเป็นแนวทางการดาเนินงาน
วงดนตรีลูกทุ่งที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งที่มปี ระสิทธิภาพต้องดาเนินการตาม
หลักการ PDCA กอปรด้วยความทุ่มเทแรงใจแรงกายของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการสร้างความเข้าใจและมีการ
ทางานสอดประสานกัน เป็ นอย่างดี ของทุ กฝ่ายที่ เกี่ย วข้องไม่ว่าจะเป็ นฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ สมาชิกของวง
นักเรียน ผู้ปกครองรวมไปถึงชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่
คาสาคัญ: ลูกทุง่ , วงดนตรีลูกทุ่ง, วงดนตรี, การดาเนินงาน
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Abstract
Guidelines for the management in organization and performance for Lukthung ensembles in secondary
schools, Research aim to develop guidelines for management in organization and performance Lukthung
Ensembles in Secondary Schools, using the qualitative research approach. The study is based on the conceptual
framework : Members and all participants in Lukthung ensemble can have the potential to improve the
Conducting performance by themselves if these are given empowerment and reinforced properly, The study
utilized one project for one community "Development of the Nam Phong Suksa School" – and has served as a
model for the development of these guidelines, as well as to search for ways to achieve good results. In addition
to documentary and field collection of folk songs, various performances and interviews with the successful folk
groups enhance these objectives. This study concluded that effective folk music groups must follow the principles
of the PDCA, with the dedication and strength of everyone involved. These will involve mutual understanding
and coordination of all the parties, in cooperation with the management, the members of the student council, the
parents, and the community in which the school is located.
Keywords: Lukthung, Music, Ensemble, Management
บทนา
การดนตรี ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ ไม่ใช่วัตถุ (Non-Material Culture) เป็นมรดกทางสังคมที่มีการสืบ
ทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล ดังที่ ปฬาณี ฐิตวิ ัฒนา (2523)1 ได้อธิบายไว้วา่ ลักษณะอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมคือ เป็น
มรดกทางสังคม (Social Heritage) กล่าวคือ ดนตรีมีการสืบทอดพัฒนาการวิวัฒนาการผ่านกาลเวลามาตามลาดับ
ดนตรีมีการแพร่ก ระจายและแลกเปลี่ ยนระหว่างกั นและกั นของวัฒ นธรรมดนตรี สอดคล้องกับนพพร ด่ านสกุ ล
(2553)2 ได้กล่าวไว้สรุปใจความได้ว่า ดนตรีเริ่มจากการเป็นปัจเจกและแพร่กระจายออกจนเป็นสากล ผสมผสานปรุง
แต่งออกมาเป็นรูปแบบใหม่ ๆ วัฒนธรรมการร้องราทาเพลงจึงอาจจะปรากฎร่องรอยต้นแบบสะท้อนให้เห็นรากเหง้า
ที่มา และหลายส่วนก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ตามยุคสมัย
ดนตรีตะวันตก (Western Music) ถือเป็นดนตรีที่ได้รับความนิยมรวมถึงส่งอิทธิพลต่อดนตรีแบบอื่น ๆ อย่าง
กว้างขวาง ในประเทศไทยปรากฎหลักฐานในบันทึกของลาลูแบร์3 กล่าวถึงการเข้ามาของดนตรีตะวันตกตั้งแต่สมัย
อยุธยาเป็นราชธานี หลังจากดนตรีตะวันตกแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยก็ได้ผสมผสานกับดนตรีดั้งเดิม พัฒนา
เป็นดนตรีรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “ดนตรีไทยสากล” กล่าวคือเป็นดนตรีแบบดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับการประสานเสียง
หรือลีลาแบบดนตรีตะวันตก และได้แตกแขนงออกเป็นดนตรีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย หากพูดถึงประเภทของบทเพลง
ไทยสากลที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ฟังคนไทย คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้นต้องมีเพลงลูกทุ่งรวมอยู่ด้วยแน่นอน เพลง
ลู ก ทุ่ ง มี ก ลุ่ ม ผู้ ฟั ง ทุ ก เพศทุ ก วั ย ด้ ว ยธรรมชาติ ข องเพลงลู ก ทุ่ ง นั้ น สามารถเข้ า ถึ ง จิ ต ใจผู้ ค นได้ ง่ า ย ด้ ว ยความ
ตรงไปตรงมาของภาษา และด้วยดนตรีที่มีการเรียบเรียงเรียบง่ายถูกจริตกับคนไทย เพลงลูกทุ่งถือเป็นบทเพลงที่มี
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ปฬาณี ฐิติวัฒนา. (2523). สังคมวิทยำ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
นพพร ด่านสกุล. (2553). กำรศึกษำประวัติดนตรีลูกทุ่งไทย. กรุงเทพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
3 สันต์ ท. โกมลบุตร. (2557). จดหมำยเหตุ ลำลูแบร์ รำชอำณำจักรสยำม. กรุงเทพ : สานักพิมพ์ศรีปญ
ั ญา.
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คุณค่าในการสะท้อนวิถีชีวติ สภาพสังคมชนบทไทยในยุคสมัยต่าง ๆ สะท้อนค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดในแง่มุมต่าง ๆ
ของผู้คนทั้งหญิงและชาย
เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นเวลาช้านานในสังคมไทย เอกสารหลายฉบับระบุ
ตรงกันว่า เพลงลูกทุ่ง พัฒนามาจากเพลงไทยสากลที่เรียกว่า “เพลงชีวิต” และ “เพลงตลาด” อาจินต์ ปัญจพรรณ์ ได้
กล่าวไว้ในหนังสือ “ยักษ์ปากเหลี่ยม” เอาไว้มีใจความว่า คาว่าเพลงลูกทุ่งปรากฎครั้งแรกในรายการโทรทัศน์ช่อง 4
บางขุนพรหม ตั้งชื่อรายการโดยจานง รังสิกุล เมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ.25071 สอดคล้องกับ ฉกาจ ราชบุรี ที่ได้วิจัย
เรื่องประวัติศาสตร์ธุรกิจเพลงลูกทุ่งไทย พ.ศ. 2507 - 2535 โดยมีใจความสรุปว่า เพลงลูกทุ่งนัน้ พัฒนามาจากเพลง
ไทยสากล โดยมีรากฐานมาจากเพลงหน้าม่าน (การร้องเพลงประกอบและสลับฉากละคร) แรกเริ่มเรียกกันว่า “เพลง
ตลาด” หรือ “เพลงชีวิต” ซึ่งเป็นเพลงที่กล่าวถึงความหลากหลายของชนบทและชีวิตผู้คน พัฒนากลายมาเป็นเพลง
ลูกทุ่งในปี พ.ศ. 2507 บทเพลงแรกที่มีลักษณะของเพลงลูกทุ่งเพลงแรกในประวัติศาสตร์คือ เพลงโอ้แม่สาวชาวไร่
เหม เวชกร ประพันธ์ในปี พ.ศ. 2481 เพื่อให้ คารณ สัมบุณณานนท์ ขับร้องประกอบละครวิทยุ2 เพลงลูกทุ่งมีความ
หลากหลายในทุก ๆ ด้าน เช่น ทานองและจังหวะที่ผสมผสานระหว่างเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ มีการสร้าง
ทานองขึ้นใหม่ เนื้อหาสะท้อนภาพชีวิตชนบท คนเมือง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จุดเด่นของเพลงลูกทุ่งประการหนึ่งคือ
การร้องที่มีลูกคอและการเพี้ยนเสียงวรรณยุกต์ เพลงลูกทุ่งได้ขยายตัวต่อกลุม่ ผู้ฟังและเกิดนักร้องเกิดขึ้นมากมาย 3
เพลงลูกทุ่งได้ดารงอยู่ผ่านกาลเวลา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทา
ให้เพลงลูกทุ่งมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวง คาร้อง ทานอง หรือคุณลักษณะทางดนตรีอ่ืน ๆ รวม
ไปถึงบทบาทของเพลงลูกทุ่งในสังคม ปฏิเสธไม่ได้วา่ เพลงลูกทุ่งเป็นธุรกิจดนตรีที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน มีศลิ ปิน
เพลงลู กทุ่งใหม่ ๆ เกิ ดขึ้นอยู่เสมอ เพลงลูก ทุ่งส่ งอิทธิผลต่อชีวิตประจาวัน ของผู้ค นมากมาย ด้วยบทเพลงลูกทุ่ ง
สามารถเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย ส่งผลให้ความนิยมในวงดนตรีลูกทุ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง
ในระบบการศึกษามีการให้ความสาคัญกับกิจกรรมดนตรี อันเนื่องมากจากดนตรีนั้น สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทางอารมณ์ อันจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนได้ในที่สุด โดยกิจกรรมทางดนตรีในสถานศึกษานั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย อาทิเช่น วงโยธวาธิต วงโปงลาง วง
สตริง รวมไปถึงวงดนตรีลูกทุ่ ง สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เอาวงดนตรีลูกทุ่งได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ด้านดนตรีในสถาบันร่วมกับกิจกรรมดนตรีอ่ืน ๆ อันเนื่องจากวงดนตรีลูกทุ่งมีองค์ประกอบทั้งดนตรีและการแสดง
สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งกลุ่มดนตรีและกลุ่มศิลปะการแสดงในวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งก่อให้เกิดการ
แสดงที่วิจิตรงดงามจากศาสตร์ที่ผสมผสานของดนตรีและศิลปะการแสดง และจากการจัดรายการแข่งขันวงดนตรี
ลูกทุง่ ในต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รายการชิงช้าสวรรค์ รายการยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทส รายการ
ดาวรุ่งลูกทุง่ นเรศวร รายการดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง รายการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน รายการแข่งขันเหล่านี้ลว้ น
เป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ เกิ ด วงดนตรีลู ก ทุ่ งในระดั บ ต่าง ๆ และเกิ ด แรงบรรดาลใจในต่อ เยาวชนลู ก ทุ่ งให้ เกิ ด ขึ้น อย่า ง
มากมาย เพราะรางวัลหรือโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ นั้นนามาซึ่งชื่อเสียงของตนและวงศ์ตระกูลรวมถึง
นามาซึ่งเกียรติยศของสถาบัน และยังเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ถอื ว่าเป็นความสามารถพิเศษของผู้เรียนอีกด้วย

1

อาจินต์ ปัญจพรรณ์. (2553). ยักษ์ปำกเหลี่ยม. กรุงเทพมหานคร : หมึกจีน.
2 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2532). กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์การพิมพ์.
3 ฉกาจ ราชบุ รี . (2537). ประวั ติ ศ ำสตร์ ธุ ร กิ จ เพลงลู ก ทุ่ ง ไทย พ.ศ.2507-2535. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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จากประสบการณ์ ข องผู้ วิ จั ย การด าเนิ น งานวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง นั้ น เป็ น การด าเนิ น งานที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถที่สอดประสานกันทั้งด้านดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง เพื่อให้ได้ซึ่งการแสดงที่มีความสมบูรณ์
สอดคล้อ ง นอกเหนือไปจากนั้นยังต้องเกื้อหนุนด้ วยปั จจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย งบประมาณหรือการ
สนับสนุนต่าง ๆ ฯลฯ เพราะเป็นการดาเนินงานที่ต้องใช้งบประมาณและแรงงานจานวนมาก การดาเนินงานวงลูกทุ่งที่
จะประสบผลสาเร็จสูงสุดนั้น จึงต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ผึกสอน
และสมาชิกในวง รวมถึงการทุ่มแรงการแรงใจของผู้ฝึกสอนและสมาชิก การวิจัยเรื่องพัฒนาแนวทางการดาเนินงานวง
ดนตรีลูกทุ่ง จึงเป็นการวิจัยที่มงุ่ เน้นศึกษาเพื่อหาแนวทางการดาเนินงานฯ ที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยศึกษาจากการ
เก็บข้อมูลจากวงดนตรีลูกทุ่งต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จ ด้วยการสังเกตุและสัมภาษณ์ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ถงึ ปัจจัย
แห่งความสาเร็จ สรุปรวบรวมเป็นคู่มือการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
งานวิจัยเรื่องแนวทางการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากประสบการณ์ ส่วนตัวของผู้วิจัยในการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งกับโรงเรียนน้าพองศึกษาในโครงการ
บริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้าพองศึกษา อาเภอน้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น การศึกษาเอกสารการวิจัย การสัมภาษณ์ การสังเกตุการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่ง โดยอิงกับขั้นตอนการดาเนินงานตามหลัก PDCA และเกิดเป็นกรอบแนวคิดในการ
เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียมการ (Planing) เป็นการวางแผนงานการดาเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
- การวางแผนในระดับผูบ้ ริหาร ได้แก่ การวางแผนในระดับนโยบายของโรงเรียน การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ การหาแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก การกาหนดและออกคาสั่งปฏิบัตริ าชการ ประชุมร่วมกับสาระอื่น ๆ
วางแผนพัฒนาบุคลากร การให้อานาจหน้าที่และการเสริมแรง เป็นต้น
- การวางแผนระดับผู้ปฏิบัตกิ าร ได้แก่ แผนการดาเนินงานของวง แผนปฏิบัตงิ าน การหางบประมาณ
เพิ่มเติม การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ แผนการแสดงหรือการจัดจัดการต่าง ๆ บนเวที การให้อานาจหน้าที่
และการเสริมแรง เป็นต้น
2. ขั้นดาเนินงาน (Doing) ขั้นดาเนินงาน คือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านตามแผนที่ได้วางไว้ สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
- การได้มาซึ่งสมาชิกในวง
- การเลือกเพลง
- การเรียบเรียงเพลง
- การฝึกซ้อม
- การเพิ่มทักษะการบรรเลงส่วนตัวให้กับสมาชิกในวง
- การปรับวง
- การเขียนบทการแสดง
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- การหาทีมผู้สอนเพิ่มเติม
- เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สนับสนุนการแสดง
- การซ่อมบารุงเครื่องดนตรี
- การรับงานแสดง
- การลงแข่งขันรายการต่าง ๆ
- การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน
- การจัดการบนเวทีในการแข่งขัน
- เครือข่ายความร่วมมือ
- การเสริมแรงแก่สมาชิกในวง
3. ขั้นสรุปผล (Checking) คือ ขั้นตอนการสรุปผลการดาเนินงานของวงดนตรีลูกทุ่งทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว อันจะทาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานต่อไป สามารถแบ่งผลการดาเนินงานออกเป็นระยะ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ผลการดาเนินงานย่อย
- ผลการดาเนินงานในการแสดงแต่ละครัง้
- ผลการดาเนินงานของแต่ละรายการ
- ผลการดาเนินงานรายปี
4. การปรับปรุงจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (Acting)
- การประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนา ภาวะคุกคามและโอกาส นาไปสู่
การวางแผนในรอบการดาเนินงานต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของเพลงลูกทุ่ง
เพลงลูกทุ่งเป็นบทเพลงประเภทหนึ่งที่มีอัตลักษณ์ หล่อหลอมจากวิถีชีวิตของคนไทย ทาให้เพลงลูกทุ่ง
สามารถเข้าถึงผู้คนทุกชนชัน้ มีผู้ให้ความหมายของเพลงลูกทุ่งไว้ดังต่อไปนี้
“เพลงลูกทุ่ง” หมายถึง เพลงทีส่ ะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติ และวัฒนธรรมไทย โดยมีทวงทานอง
คารอง สาเนียง และลีลาการรอง การบรรเลงที่มีแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งใหบรรยากาศของความเป็นลูกทุ่ง
(สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2534 : 11)
“เพลงลูกทุ่ง” หมายถึง เพลงทีม่ กี ารขับรองโดยนาทานองเพลงพืน้ เมืองมาดัดแปลงและใส่เนื้อรองงาย ๆ
โดยกลาวถึงสภาพชีวติ ประจาวันของชาวชนบท ธรรมชาติ สังคม ความรัก ความเชื่อ คานิยม และเรื่องราวที่เกิดใน
สังคมซึ่งพัฒนาไดทันสมัยทุกเหตุการณของบานเมือง พรอมสอดแทรกตลกขบขันรวมถึงเนื้อหาทางวรรณคดีและคติ
สอนใจไวดวย (ศรีปาน รัตติการชลากร. 2538 : 13)
ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง
ฉกาจ ราชบุ รี (2537) ได้ วิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์ธุรกิ จเพลงลู กทุ่ งไทย พ.ศ. 2507-2535 โดยได้สรุปความ
เป็นมาของเพลงลูกทุ่งไว้ว่า หลังจากมีการแพร่กระจายของดนตรีตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทย ทาให้เกิดเพลงไทยสากล
ขึน้ (เพลงที่มีเนื้อร้องหรือลีลาแบบไทยแต่ใช้ท่วงทานองและลีลาจากตะวันตกเข้ามาประสมและเรียบเรียงตามหลักสากล :
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ผู้เขียน) และได้รับความนิยมจากผู้ ฟังอย่างกว้างขวางโดยพบได้ ทั้งจากละครเวที ภาพยนตร์และเพลงอื่น ๆ และถู ก
เผยแพร่ทางสื่อโฆษณา แล้วมีการร้องเล่น โดยเลียนเสียงของนักร้องที่มีช่ือเสียงในสมัยนั้น นามาสู่การประกวดตามงาน
ต่าง ๆ ทาให้เพลงไทยสากลได้รับการพัฒนาและเพลงลูกทุ่งก็เกิดขึ้นโดยพัฒนาไปจากเพลงไทยสากล สามารถแบ่งตาม
ความเป็นมาได้ดังต่อไปนี้
1. การประกวดร้องเพลง
2. การร้องเพลงประกอบและสลับฉากละคร (หน้าม่าน)
1. การประกวดร้องเพลง การประกวดร้องเพลงได้รับความสนใจมากในระหว่างสงครามโลก เนื่องจากสื่อ
บันเทิงอื่น ๆ ขาดแคลน ภาพยนตร์ไม่มกี ารสร้างใหม่ ทาให้ละครกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เวทีละครนี่เองที่ได้ถูก
ใช้เป็นเวทีประกวดร้องเพลงไทยสากล ซึ่งการประกวดร้องเพลงถื็อเป็นกิจกรรมบันเทิงอย่างหนึ่งในตอนนี้ และได้เป็น
กิจกรรมที่คัดสรรนักร้องหน้าใหม่เข้าสู่วงการเพลงด้วย การประกวดร้องเพลงพบได้ทั่วไปในเวทีต่าง ๆ ทั้งงานวัด งาน
ประจาปีต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การจัดประกวดร้องเพลงสลับฉากละครเป็นโอกาสให้ผู้สนใจและผู้มี
ความสามารถได้แสดงออกก่อให้เกิดอาชีพนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และความหลากหลายจากการผสมผสาน
ลีลาทั้งที่เลียนแบบศิลปินและลีลาลักษณะเฉพาะตัวของนักร้องแต่ละคน ก่อให้เกิดเพลงไทยสากลที่มลี ีลาแตกต่างกัน
อย่างหลากหลาย เพลงที่นักร้องประกวดนิยมนามาร้องคือเพลงจากภาพยนตร์และละครเวที พระเอกและนางเอก
ละครเวทีนนั้ นอกจากจะมีความสามารถในการแสดงละครแล้วก็ยังมีความสามารถในการร้องเพลงประกิบละครด้วย
เห็นได้วา่ นักร้องรุ่นแรก ๆ ส่วนมากจะมาจากพระเอกและนางเอกละครนั่นเอง
2. การร้องเพลงประกอบและสลับฉากละคร (หน้าม่าน) ในการแสดงละครเวทีนั้นจะมีชว่ งพักการแสดงด้วย
จะเปลี่ยนฉากใหม่หรือพักนักแสดง เพื่อไม่ให้ผู้ชมคอยจะมีการจัดตัวตลกออกมาเล่น หรือร้องเพลงเพื่อคั่นเวลาทั้งที่
เกี่ ยวกั บเรื่องที่ ก าลั งแสดงอยู่หรือไม่ เกี่ ยวก็ เป็ นได้ ส่ วนมากจากแต่งตั วแบบแขกหรือแต่งแบบกระตุ้ งกระติ้ง หรือ
นอกจากนี้ก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงคั่นเวลา และนี่ทาให้เกิดการร้องเพลงประกอบที่เรียกว่า “เพลงสลับฉาก” หรือ
“เพลงหน้าม่าน” หรือบางครั้งก็เป็นการแสดงของวงดนตรีวงใหญ่ และสันนิษฐานว่าเพลงสลับฉากหรือเพลงหน้าม่านเป็น
รากของเพลงลูกทุ่ง เหตุเพราะนักร้องหน้าม่านหลายคนได้กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งคนสาคัญในเวลาต่อมา
ในตอนนัน้ ยังไม่มีการแบ่งแยกประเภทว่าเพลงลูกกรุงหรือเพลงลูกทุ่ง ถือว่าเป็นเพลงไทยสากลด้วยกัน อาจ
กล่าวได้ว่าเพลงลูกทุ่งได้กาเนิดมานานและจัดอยู่ในกลุ่มเพลงเดียวกันกับเพลงไทยสากล นักวิชาการและผู้สนใจใน
เพลงลู ก ทุ่ ง จ านวนหนึ่ ง จะมี เชื่ อ ว่ า เพลงลู ก ทุ่ ง มี วิ วั ฒ นาการมาจากเพลงไทยเดิ ม และเพลงพื้ น เมื อ ง ดั ด ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงทานองเนื้อหาให้เกี่ยวกับชนบท ชีวติ ของผู้คน เป็นต้น แต่ในทัศนะของผู้เขียน (ฉกาจ ราชบุรี) คิดว่าเพลง
ลูกทุง่ มีที่มาจากเพลงไทยสากลที่เป็น เพลงหน้าม่าน โดยสังเกตุจากนักร้องลูกทุ่งรุ่นแรก ๆ นั้นล้วนร้องเพลงหน้าม่าน
มาแล้วทั้งสิ้น และสังเกตุจากนักร้องเพลงลูกทุ่งกลุ่มแรก ๆ พบว่า เป็นลักษณะสากลมากกว่าเพลงพื้นบ้านพื้น เมือง
ส่วนเพลงพื้นบ้านพืน้ เมืองที่พบในเพลงลูกทุ่งจะเห็นชัดเจนในสมัยของสุรพล สมบัตเิ จริญ เพราะเพลงขอสุรพล สมบัติ
เจริญ นั้น ส่วนมากเป็ นเพลงจังหวะราวง ต่อมาก็มีเพลงของศิลปินคนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าเพลงลูกทุ่งจะพัฒนามาจากเพลงพื้นบ้ าน แต่เนื่องด้วยนักร้องเหล่านั้นมีความคุ้นชินกับรูปแบบเพลงที่
ตนเคยร้องมาก่อน ฉกาจ ราชบุรีได้อธิบายต่อไปว่า ตนมีความเห็นว่าเพลงลูกทุ่งเป็นผลผลิตของการแลกเปลี่ยนและ
ผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย เกิดเป็นแนวเพลงใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และเพลงลูกทุ่งมีความแตกต่างจาก
เพลงพื้นเมืองซึ่งมีขอบเขตจากัดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเท่านั้น แต่เพลงลูกทุ่งมีความหลากหลายทั่วทุกท้องถิ่นของ
ประเทศ ยากที่จะกาหนดว่าเป็นของภาคใด ในตอนนีย้ ังไม่มกี ารแบ่งประเภทเพลงลูกทุ่งลูกกรุง แต่เริ่มมีการแต่งเพลง
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ที่พูดถึงชนบท เพลงที่เสียดสีการเมืองและสังคม และเพลงที่มีลีลาอ่อนหวาน เศร้าซึ้ง โดยใช้ลีลาการร้องแบบสะบัด
เสียงแบบนักร้องที่ร้องเพลงเกี่ยวกับชนบท นอกจากนี้ยังมีนักร้องที่ร้องเพลงสะท้อนชีวิตและความยากแค้น ซึ่งเพลง
เหล่านีไ้ ด้รับความนิยมในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2490
นักแต่งเพลงที่แต่งเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทและชีวิตของผู้คน คนทั่วไปเรียกผลงานของคนกลุ่มนี้วา่ “เพลง
ตลาด” หรือ “เพลงชีวิต” ฉะนั้น เพลงตลาดหรือเพลงชีวิตน่าจะหมายถึง เพลงที่มีการบรรยายถึงสภาพการเป็นอยู่
และชีวิตผู้คนในแง่มุมต่าง ๆ ที่ยากจนและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด เชื่อว่าเพลงแรกที่เกิดเพลงลักษณะนี้ คือเพลง “สาว
ชาวไร่” แต่งโดย เหม เวชกร และขับร้องโดย คารณ สัมบุณณานนท์ ในปี พ.ศ. 2481 โดยเป็นเพลงประกอบละครวิทยุ
โดยเชื่อกันว่า เพลงสาวชาวไร่นี้ เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของเมืองไทย1
ฉกาจ ราชบุรียังได้อ้างถึง กาญจนนาคพันธ์ เขียนหนังสือเรื่อง “เรื่องของละครและเพลง” โดยมีใจความ
เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า
“… หลังสงครำมโลกครังที่สองแล้ว มหรสพต่ำง ๆ ก็เริ่มฟื้นตัวขึน.. ในปีสองปีนเกิ
ี ดเพลงแบบใหม่เรียกกันว่ำ
เพลงลูกทุ่ง ตังเป็นวงดนตรีแบบสำกล...”
ซึ่งหากพิจารณาจากข้อเขียนนี้ เพลงลูกทุ่งจะเกิดในปี พ.ศ. 2489-2490 ซึ่งจะเหลื่อมจากการเกิดขึ้นของ
เพลง สาวชาวไร่ที่เกิดในปี พ.ศ. 2481 อยูไ่ มนานนัก อนึ่ง พยงค์ มุกดา ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นมาของเพลง
ลูกทุ่งไว้ในหนังสือ กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ไว้ว่า เพลง ขวัญของเรียม ถือเป็นแม่บทของเพลงลูกทุ่ง เพราะมีลูก
เอื้อนลูกขัดและสาระเนื้อหาภายในแบบลูกทุง่ ซึ่งเพลงนีแ้ ต่งโดยพรานบูรณ์ ในปี พ.ศ. 24822
ในระยะที่กล่าวมายังคงไม่มีการแบ่งประเภทเพลงและนักร้องแต่อย่างใด แต่เมื่อปี พ.ศ. 2498 ป. วรานนท์
นักจั ดรายการวิทยุช่ือดั งสมัย นั้นได้ เรีย กนั กร้องอย่าง คารณ สัม บุณ ณานนท์ สมยศ ทัศ นพนธ์ พยงค์ มุก ดา ว่า
“นักร้อ งตลาด” และเรียกเพลงของนักร้องกลุ่ม นี้ว่า “เพลงตลาด” เนื่องด้ วยว่าเพลงแบบนี้ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย เข้าถึงยังชาวตลาด บ้านนอกบ้านนา ส่วนแนวเพลงของ สุเทพ วงศ์คาแหง ชรินทร์ นันทนาคร ฯลฯ เรียกว่า
“เพลงผู้ดี” เพลงไทยสากลจึงถูกแยกประเภทตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเพลงตลาดก็ได้กลายมาเป็นเพลงลูกทุ่งไป 3
โดยคาว่า “เพลงลูกทุ่ง” ปรากฎครั้งแรกในรายการโทรทัศน์ชอ่ ง 4 บางขุนพรหม ตั้งชื่อรายการโดยจานง รังสิกุล เมื่อ
เดือนธันวาคมปี พ.ศ.2507
สรุปได้โดยย่อว่า เพลงลูกทุ่งพัฒนามาจากเพลงไทยสากล ในระยะแรกยังไม่มีการแบ่งแยกเพลงว่าเป็นเพลง
ลู ก กรุ งหรือ เพลงลู ก ทุ่ ง ถื อ ว่าเป็ น เพลงไทยสากลเหมือ นกั น ต่อ มาเพลงไทยสากลได้ รับความนิย มเพิ่ ม ขึ้น โดย
แพร่หลายไปจากภาพยนตร์และละคร มีผู้สนใจนาบทเพลงเหล่านี้ไปประกวดตามงานต่าง ๆ ทาให้เกิดนักร้องขึ้นเป็น
จานวนมากและหลายคนก็ได้พัฒนามาเป็ นนักร้องอาชีพในภายหลัง เพลงสากลเริ่มมีเนื้อหาที่หลากหลาย ทาให้เกิด
การแบ่งประเภทของเพลงไทยสากลขึ้น โดยเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทและวิถีชีวิตของผู้คนเรียกว่า “เพลงชีวิต”
หรือ “เพลงตลาด” ส่วนเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสุขสบายเรียกกันว่า “เพลงผู้ดี”
เพลงชีวิต หรือเพลงตลาดได้พั ฒ นากลายมาเป็นเพลงลูกทุ่ งในปี 2507 โดยมีวิทยุเป็น ส่วนสาคัญ ในการ
กระจายเพลงลูกทุ่งสูผ่ ู้ฟัง การร้องเพลงลูกทุ่งมีการร้องเล่นลูกคอแบบชนบทหรืออาจจะมีคาที่เป็นคาที่ไม่เป็นทางการ
ในเพลง เช่น “เอ็ง” “ข้า” เป็นต้น ต่างจากเพลงผู้ดีที่จะเป็นคาร้องแบบภาษาทางการ นักร้องที่ได้ช่ือว่าเป็นผู้ที่ทาให้
1

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (อ้างแล้ว)
2 พยงค์ มุกดา. (2532). กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุง่ ไทย. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์การพิมพ์.
3 นคร ถนอมทรัพย์. (2532). กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุง่ ไทย. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์การพิมพ์.
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เพลงลูกทุ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้แก่ สุรพล สมบัติเจริญ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ราชาเพลงลูกทุ่ง” ซึ่งมี
ชื่อเสียงอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2504-2511
เพลงลูกทุ่งมีความหลากหลายของจังหวะ ทานองเป็นการผสมผสานระหว่างเพลงไทยเดิม เพลงพืน้ บ้านและ
เพลงต่างประเทศที่มีอยูเ่ ดิม และมีทานองที่สร้างขึน้ ใหม่ เนื้อหาเองก็มคี วามหลากหลาย มีทั้งที่สะท้อนชีวิตชีวติ ชนบท
ชาวเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ การเมือง หรือเรื่องตลกขบขัน ฯลฯ เพลงลูกทุ่งไม่มกี ฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการ
ประพันธ์และการร้อง จุดเด่นอย่างหนึ่งของเพลงลูกทุ่งคือการร้องเอื้อนเสียง หรือเพี้ยนเสียงวรรณยุกต์ ต่อมาเพลง
ลูกทุง่ ก็ได้พัฒนามาเป็นการแสดงอย่างหนึ่งและกลายมาเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่สาคัญต่อไป
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สมยศ (2544, 38-42) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารของ Henri Fayol ไว้ในหนังสือเรื่องการบริหารดังต่อไปนี้
Fayol ได้เลือกใช้คาว่า “หลักการบริหาร” แทนที่จะใช้คาว่า “กฎ” ทั้งนี้เพื่อความยืดหยุ่น เพราะเขาเชื่อว่าการบริหาร
ต้องยืดหยุ่นและไม่มกี ารบริหารใด ๆ สมบูรณ์ ต้องยอมรับในความแตกต่างเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และตัวแปร
ต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมาย โดยหลักการบริหารของ Fayol มีดังต่อไปนี้
1. การแบ่งงานกันทา (Division of Labor) เป็นแนวทางที่นามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและการทางานได้ดีกว่า
โดยใช้ความพยายามเท่าเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนอีกงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อลดเวลาการเรียนรู้งานให้น้อยลง
หลักการดังกล่าวสามารถนาไปใช้ได้ทุกองค์กร
2. อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบ (Authority and Responsibility) หลั ก การข้ อ นี้ คื อ อ านาจหน้ า ที่ ที่
ผู้บังคับบัญชาให้ผู้ใดไปแล้วผู้นนั้ ต้องมีความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย การทางานจึงจะเกิดประสิทธิภาพอันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์กันของทั้งสองสิ่งที่กล่าวมา
3. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) คือการยอมรับในข้อตกลงหรือนโยบายต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์กร Fayol
ชี้ว่า ความมีระเบียบวินัยจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อข้อตกลงระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายผู้ปฏิบัตติ ้องมีความยุติธรรมมากที่สุด
4. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) Fayol มีความเชื่อว่าการมีผู้บังคับบัญชาสองคน เป็น
การทาลายอานาจหน้าทีและระเบียบวินัยได้ การรับฟังคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาคนเดียวจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง
แผนกและงานบุคคล
5. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) แต่ละกลุ่มงานควรจะมีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะได้มาจาก
โครงสร้างองค์กรที่ดี
6. ผลประโยชน์ข องบุ ค คลควรจะเป็ น รองจากผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม (Subordination od Individual
Interest to the Common Good) บุคคลในองค์กรต้องคานึงว่าความต้องการหรื อผลประโยชน์ของตนต้องเป็นรองจาก
ผลประโยชน์ขององค์กร
7. การให้ผลตอบแทน (Remuneration) คือนอกจากจะมีการจ่ายค่าจ้างปกติแล้วยังอาจจะเป็นค่าตอบแทน
โบนัส การมีส่วนร่วมในผลกาไรหรือการผลตอบแทนที่นอกเหนือไปจากเงิน
8. การรวมอ านาจ (Centralisation) Fayol เชื่อ ว่า ต้ อ งมี ค วามสมดุ ล ย์ ระหว่า งการรวมอ านาจและการ
กระจายอานาจ ซึ่งอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กรนัน้ ๆ
9. สายการบังคับบัญชา (The Hierarchy) สายบังคับบัญชาเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางอานาจ
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การดาเนินงานควรจะเป็นไปตามสายบังคับบัญชา การติดต่อที่สั้นที่สุดเป็น
สิ่งที่ควรจะเกิดขึน้ หากเป็นไปได้ เพราะหากสายบังคับบัญชายาวออกไปการติดต่อตัดสินใจยิ่งกระทาได้ยากมากขึ้น
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10. ความมี ระเบี ย บ (Order) ความเป็ น ระเบี ย บคื อ การจั ด วางเครื่อ งมื อ วั ต ถุ ต่า ง ๆ ควรศึ ก ษาอย่ า ง
รอบคอบเพื่อประสิทธิภาพของงาน ความเป็ นระเบี ยบยังหมายถึงบุค คลด้วย ต้องมีต าแหน่งที่เหมาะสมและเห็ น
ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร
11. ความเสมอภาค (Equity) คือความเมตตาและยุติธรรมที่ต้องมีแก่ทุกฝ่ายในองค์กร ถือเป็นสิ่งจูงใจที่ทา
ให้บุคคลปฏิบัตงิ านด้วยความเสียสละและจงรักภักดี
12. ความมั่ น คงของงาน (Stability of Staff) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้อ งการความมั่ น คงในขณะก าลั ง เรี ย นรู้ ง าน
ผู้บริหารก็ต้องการความมั่นคงและเวลาในการเรียนรู้งานในมิตติ า่ ง ๆ เช่นกัน
13. ความคิดริเริ่ม (Inititive) คือการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นหรือความคิ ด
ริเริ่มต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) ผู้บริหารต้องทาให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กรเป็นทีมงาน ทางาน
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน
การวางแผน คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการได้เขียนหนังสือเรื่อง หลักการจัดการองค์กร (2556 ,71-76)
โดยกล่าวถึง การวางแผนไว้ดงั ต่อไปนี้
ความหมายของการวางแผน การวางแผนเป็นการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของกิจกรรมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการวางแผน
1. สามารถกาหนดแนวทางการปฏิบัตงิ านอย่างเป็นระบบ เป็นการกาหนดแนวทางการทางานอย่างเป็น
ระบบโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ
2. สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ าน การทางานตามแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ชัดเจนจะไม่
ก่อให้เกิดความสับสนและมีความชัดเจนในหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบ รู้รายละเอียดหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตริ วมถึง
เป้าหมายในอนาคต
3. สร้างความสะดวกสบายและง่ายในการบริหาร
4. สามารถกาหนดความรับผิดชอบ การกาหนดแผนงานจะช่วยกาหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผู้
ปฏิบัตไิ ด้อย่างชัดเจนทาให้งานสามารถดาเนินไปได้อย่างดี
5. สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ การวางแผนจะสามารถคาดการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างดี
ผู้เขียนคนเดียวกันยังได้กล่าวถึงขั้นตอนการวางแผนไว้ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เป็นการศึกษาสภาวการณ์ที่เป็นอยูแ่ ละสิ่งที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ หลังจากการศึกษาสภาวการณ์ตา่ ง ๆ แล้วขั้นตอนต่อไปคือการนาข้อมูลต่าง ๆ
มาใช้กาหนดแผน แนวทาง เป้าหมาย และข้อจากัดต่าง ๆ
3. จัดทาแผนหลัก จากข้อมูลต่าง ๆ ผู้บริหารสามารถกาหนดรูปแบบแผนต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดแยก
ย่อยต่าง ๆ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน
4. การกาหนดแผนสารองหรือสนับสนุน การตัดสินใจอะไรก็ตามก็ยังอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนขึ้น
ได้และส่งผลต่อแผนเดิมนัน้ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การกาหนดแผนสารองหรือแผนสนับสนุนนัน้ จะเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
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5. การกาหนดงบประมาณ เป็นการกาหนดรายละเอียดจานวนเงินต่อการปฏิบัติ
6. การตัดสินใจเลือกแผน แผนที่จัดทาขึ้นควรมีความหลากหลายและหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกของผู้
ตัดสินใจ เพื่อที่จะเลือกใช้แผนใด ๆ ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการดาเนินงาน
7. การปฏิบัตแิ ละตรวจสอบการวางแผน หลังจากมีแผนงานและเลือกแผนแล้ว ก็เป็นการนาแผนนั้นมาสู่
การปฏิบัติ ในการปฏิบัตคิ วรจะมีการเก็บข้อมูลตรวจสอบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อจะเป็นข้อมูลในการจัดทาแผน
ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการได้เขียนหนังสือเรื่อง หลักการจัดการองค์กร (2556 ,212-213)
โดยกล่าวถึง แรงจูงใจไว้ดังต่อไปนี้
แรงจูงใจ คือ พลังที่มีอยู่ในตัวของบุคคลที่เป็นแรงขับให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือกระทาการใด ๆ ที่ มี
เป้าหมาย หรือกล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นเหตุของการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจมีลักษณะสาคัญอยู่ 2 ประการคือ เป็น
กลไก (Mechanism) ที่กระตุ้นความคิดของบุคคลนาไปสู่การกระทา และเป็นแรงขับ (Drive) ที่ทาให้บุคคลกระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีทิศทาง และยังกล่าวถึงความสาคัญของแรงจูงใจไว้วา่ การจูงใจที่เหมาะสมกับสภาวการณ์
จะทาให้คนในองค์กรมีความยินดีและเต็มใจทุ่มเทพลังงาน ความรู้ความสามารถที่มี อยู่อย่างเต็มกาลังเพื่อที่จะได้
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร
สมยศ (2544, 362-364)1 ได้กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจ ไว้ในหนังสือเรื่องการบริหารไว้ว่า ทฤษฎีการจูงใจอาจจะ
แยกได้เป็น ทฤษฎีเชิงความต้องการ ซึ่งจุดมุ่งหมายอยู่ที่แรงผลักดันหรือความต้องการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บุคคล ทฤษฎี
กระบวนการ มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ว่าบุคคลถูกจูงใจด้วยเป้าหมายอะไรและอย่างไร และทฤษฎีการเสริมแรงหรือทฤษฎีการ
เรียนรู้ จุดมุง่ หมายอยูท่ ี่ผลที่ติดตามมาของการกระทาของบุคคลในอดีตจะมีผลต่ออนาคตอย่างไร
ทฤษฎีความต้องการ (Need Thories) ทฤษฎีน้ีเน้นถึงความเข้าใจในปัจจัยที่อยู่ในตัวบุคคลที่เป็นสาเหตุ
ให้กระทาการอะไรบางอย่าง บุคคลพยายามตอบสนองความต้องการอะไร และอะไรกระตุน้ ให้ทา
ทฤษฎีกระบวนการ (process Theories) ทฤษฎีน้ีมีจุดมุ่งอยู่ที่บุคคลถูกจูงใจด้วยเป้าหมายอะไร และ
อย่างไร โดยความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theories) มักถูกเรียกอีกอย่างว่า การกาหนดเงื่อนไขแบบ
ปฏิบัตกิ าร หรือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎีนจี้ ะพิจารณาถึงผลที่ติดตามมาจากการกระทาในอดีตที่จะส่งผล
ต่ออนาคต กล่าวคือ บุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเขาเรียนรู้ว่าการกระทาของเขาที่ผ่านมาเกี่ยวข้อง
กับผลที่ตามมาอย่างไรบ้าง เช่นการยกย่อง หรือลงโทษ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การด าเนิน งานอย่างเป็ น ระบบช่วยให้ เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ก่อ ให้ เกิด การพั ฒ นาอย่างเป็ น
รูปธรรม โดยระบบการดาเนินงานที่ดีควรเริ่มต้นด้ วยการวางแผน สุธาสินี โพธิจันทร์ (2558) ได้เขียนบทความเรื่อง
PDCA หั วใจของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเวปไซต์สถาบั นเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ (www.ftpi.or.th) โดยกล่าวว่า
PDCA เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานที่ Walter Shewhart ได้พัฒนาขึ้นและได้ถูกนาเสนอให้เ ป็นที่รู้จัก
มากขึ้นโดย W.Edwards Deming ทาให้เรียกแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการการทางานแบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่า
Deming Cycle

1

สมยศ (อ้างแล้ว)
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PDCA เป็นแนวคิดในการดาเนินงานที่ไม่ได้ให้ความสาคัญเพียงเฉพาะการวางแผน แต่เป็นการเน้นให้
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างของ PDCA ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. Plan คือ การวางแผน
2. Do คือ การลงมือทาตามแผน
3. Check คือ การตรวจสอบการดาเนินงานที่ทาตามแผนนั้น
4. Act คือ การปรับปรุงการดาเนินงานตามผลที่ได้จากการตรวจสอบนัน้
เมื่อกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนนีไ้ ด้ดาเนินการครบถ้วน ก็จะเกิดการปรับปรุงพัฒนาวงจรการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยผลของการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาแผนการดาเนินงานในรอบถัดไป
เอกสารเกี่ยวกับการฝึกซ้อม
แอนเดอส์ อีริคสัน (Anders Ericsson) และ โรเบิร์ต พูล (Robert Pool) ได้เขียนหนังสือเรื่อง Peak : Secrets
from the new science of expertise1 โดยอีริคสันได้ทาการศึกษาถึงเรื่องพรสวรรค์และการฝึกฝนของมนุษย์ในการการ
ทาสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จ เขาได้อธิบายถึง การฝึกฝนที่ถูกต้อง (right sort of practice) แนวทางที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แนวทางการฝึกฝนที่ว่านี้ ไม่จาเพาะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ กรณี โดย
ผู้เขียนได้เรียกแนวทางดังกล่าวนี้ว่า ดีไลเบอเรท แพรคทีส (Deliberate practice) แนวทางที่กล่าวถึงสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 2
เมื่อเราจะฝึกที่จะทาการใด ๆ นัน้ คนส่วนมากจะมีการฝึกหรือซ้อมที่คล้าย ๆ กัน และรูปแบบการฝึกที่คน
ส่วนมากทานั้นมักจะเป็นการทาซ้า ๆ เล่นซ้า ๆ และเข้าใจว่าการฝึกแบบนี้จะทาให้พัฒนาไปสู่การเป็นการเล่นที่ดไี ด้
คาตอบอาจจะใช่ แต่จริงแล้วการฝึกแบบนี้มันเพียงพอแค่จะทาให้เราเป็นได้แค่ เล่นเป็น หรือ เล่นได้ เท่านัน้ และน้อย
นักที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบ หรือเป็นมืออาชีพ (Professional) ได้ เราอาจจะเรียกการฝึกแบบนี้ว่าแนทีฟ แพรค
ทีส (Native Practice) จากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบพบว่า การฝึกที่ได้ผลที่สุดที่จะทาให้การเล่นดนตรีดขี นึ้ อย่าง
เป็นลาดับ นั่นคือการฝึกซ้อมทีม่ จี ุดมุ่งหมาย ซึง่ มีวธิ ีการดังต่อไปนี้
1. Purposeful Practice has well-defined, specific goals - การฝึกต้อ งมีก ารกาหนดจุดมุ่งหมายที่ แน่นอน
ต้องมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะทาอะไรให้ได้แค่ไหน อย่างไร เช่น วันนี้จะเล่นประโยคเพลงแรกของเพลงสอบโดยไม่ผิดอย่าง
น้อย 5 รอบ หรือ จะเล่นเทคนิคใด ๆ ให้ได้ เล่นประโยคเพลงนี้ให้จบ เล่นท่อนนี้ให้จบเป็นต้น ลาดับต่อไปอาจจะเป็น
การเอาประโยคเพลงที่เล่นได้แล้วนั้นมาบรรเลงต่อเนื่องกัน และตั้งเป้าหมายต่อไปอีกว่า จะเล่นประโยคเพลงท่อน
เพลงโดยไม่ผิดอย่างน้อย 3 รอบ 5 รอบ เป็นต้น การกาหนดนั้นควรจะกาหนดเป้าหมายระยะสั้นก่อน จึงกาหนด
เป้าหมายระยะยาวหรือในภาพรวมต่อไป
2. Purposeful Practice is Focused - การฝึ ก ต้อ งมีส มาธิ จั บจ้ อ งอยู่ในสิ่ งที่ ก าลั งฝึ ก อยู่นั้น เช่น มีส มาธิ ที่
เทคนิคที่ตอ้ งเล่นให้ได้ ประโยคที่ต้องเล่นให้ได้ เชื่อมประโยคให้ได้ จาโน้ตให้ได้ เป็นต้น ไม่ควรฝึกซ้อมไปพร้อมกับทา
กิจกรรมอื่น ๆ ไปด้วย สมองมนุษย์มคี วามสามารถในการจาสิ่งที่เราคุ้นเคยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดว่า
จะจดจา หากเราบรรเลงผิดหลายครัง้ แล้วยังไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือตระหนักให้รู้ว่าผิด เวลาบรรเลงจริงก็จะยังผิดอยู่
แบบนั้น เพราะสมองเราได้จดจาเอาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแบบผิด ๆ หรือเทคนิคผิด ๆ ไว้ ฉะนั้น การซ้อมที่ดี
1

Anders Ericsson and Robert Pool. (2017). Peak : Secrets from the new science of expertise. London : The Bodley Head London.
2 แปลและเรียบเรียงโดย เฉลิมพล โลหะมาตย์ ผู้วจ
ิ ัย
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ควรเริ่มจากช้า ๆ ที่สามารถบรรเลงได้ชัดเจนและถูกต้องทั้งตัวโน้ต (Notation) สัดส่วน (Articulation) และความดังเบา
(Dynamic) ก่อนที่จะเพิม่ ความเร็วไปจนถึงความเร็วที่ต้องบรรเลงจริงในเพลง
3. Purposeful Practice involves feedback - เราจาเป็นต้องรู้วา่ สิ่งที่เราบรรเลงออกไประหว่างการซ้อมหรือ
ฝึกนั้นถูกหรือผิดอย่างไรเพื่อจะแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดได้ บางครั้งผู้เล่นอาจไม่รู้ตัวว่าการบรรเลงของตน
นั้นดี ถูกต้องเหมาะสมหรือยังไม่อย่างไร เปรียบเหมือนถ้าจะให้อธิบายคนคนหนึ่งอธิบายท่าเดินของตัวเอง จะมีน้อย
คนที่จะสามารถอธิบายท่าทางการเดินของตัวเองได้อย่างชัดเจน มีเพียงแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น แบบนี้ ซึ่งอาจจะ
เป็นการคิดปรุงแต่งเองและอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่หากให้ผู้อ่นื เป็นคนบอกว่าท่าเดินของเราเป็นอย่างไรนั่น
จะง่ายและชัดเจนมากกว่า สาเหตุดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุที่การเรียนดนตรีจาเป็นที่ต้องมีผู้สอนที่คอยปรับเพลง คอยฟัง
คอยให้ข้อเสนอแนะแก้ไขให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น หรืออย่างน้อย ๆ ผู้บรรเลงควรจะบั นทึกการบรรเลงของตนและ
ประเมินการบรรเลงตัวเองก่อนเป็นเบือ้ งต้น
4. Purposeful Practice requires getting out of one’s comfort zone - การฝึกนัน้ ควรจะมีการฝึกบรรเลงสิ่งที่
อยู่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราเล่นได้อย่างง่ายแล้ว เพราะหากเราไม่เคยเล่นอะไรที่ยากไปกว่าสิ่ง ที่เราเล่นได้แล้ว จะเป็น
การฝึกที่ไม่มีการพัฒนาใด ๆ เกิดขึ้น หลายคนชอบเล่นอะไรอย่างเดิมที่เคยเล่นได้ ด้วยจะทาให้รู้สึกสบายใจที่จะเล่น
ออกมา ความเป็นจริงก็คือ ถึงแม้การเล่นอะไรเดิม ๆ ซ้า ๆ อาจจะทาให้เราเชี่ยวชาญได้จริงแต่อาจจะไม่เกิดการ
พัฒนาในทางที่ดี หากเราขาดกฎในการฝึกข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นไป กล่าวคือ การฝึกนั้นเราต้องเล่นอะไรที่มากไปกว่าจุด
ที่เราทาได้แล้ว เช่น จากที่เคยเล่นที่ความเร็ว 80 bpm อาจจะลองเล่นที่ 85 bpm หากเคยเล่นประโยคเดิมได้แล้ว
อาจจะลองเล่นในสาเนียงที่แตกต่าง สาเนียงที่แตกต่างออกไป เล่นในเทคนิคที่ ไม่เคยเล่นหรือพัฒนาจากเทคนิคเดิมที่
เล่นได้อยูแ่ ล้ว อาจจะเล่นกับวงที่เราไม่เคยเล่นด้วย เล่นกับบันไดเสียงที่ไม่เคยเล่น เป็นต้น นั่นคือการก้าวออกไปจาก
จุดที่เราคุ้นเคย หรือที่เรียกว่า คอมฟอร์ตโซน (Comfort Zone)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิวัฒน์ วรรณธรรม (2557) วิจัยเรื่อง เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบริบทและปัจจัยสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย เก็บข้อมูล
โดยการรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจ การสังเกตจากวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 13 วง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านขับร้อง 4 คน ด้านดนตรี 5 คน ด้านการเต้น 3 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ 29 คน และบุคคล
ทั่วไป 13 คน พบว่า วงดนตรีที่ทาการศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดนัน้ มีหลากหลายขนาดตัง้ แต่
ขนาดใหญ่ ถึงขนาดใหญ่ พิเศษ ผู้ควบคุมวงเป็นชายทั้งหมด วุฒิการศึกษามีตั้งแต่อนุปริญ ญาไปถึงปริญ ญาโท ครู
ดนตรีและครูขับร้องเป็นครูประจาการ ครูสอนเต้นเป็นครูประจาการและครูจ้างพิเศษ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า เพลงลูกทุ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริม การจัดตั้งวง
ดนตรีพบว่าส่วนใหญ่ ครูผู้ สอนดนตรีเป็น ผู้จัด ตั้ง ปัจจั ยสู่ค วามเป็ นเลิ ศของวงดนตรีลูกทุ่ ง พบว่า ผู้ บริห ารและผู้
ปฏิบัติการมีการทางานส่งเสริมกัน วางแผน กาหนดเป้าหมายชัดเจน แบ่งผู้ปฏิบัติการเป็นกลุ่มงานหลักงานรอง มี
ภาวะผู้นาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจสูง ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นเสียสละ มีความรู้และเข้าใจในบทเพลง มีระเบียบ
วินัย สอนโดยสาธิตจากครู พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เน้นพื้นฐาน การเล่น การร้องและฟัง มีการใช้ส่ือต่าง ๆ ช่วย
มีก ารสร้า งแรงจู ง ใจด้ ว ยการให้ ทุน การศึก ษา หรือ สวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ มี ก ารลงโทษตามระเบี ย บและข้ อ ตกลง จั ด
ประสบการณ์การแสดงอย่างต่อเนื่อง ควบคุมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ ประเมินและรายงานผลหลักจาก
การออกแสดงทุ ก ครั้ง การที่ ผู้ บริห ารสนับสนุ นทาให้ ผู้ปฏิบัติงานทางานได้ ส ะดวก อิส ระ เปิ ด วิชาสอดคล้อ งกั บ
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กิจกรรมดนตรี จัดหารงบประมาณสนับสนุนตามความเหมาะสม บุคลากรภายนอกและศิษย์เก่ามีการให้การสนับสนุน
รวมทั้ งงบประมาณจากการออกแสดง ผู้ ปกครองให้ ก ารสนั บสนุ น ทั้ งทุ น และข้ อเสนอแนะ และด้ วยทุ ก ฝ่ านเห็ น
ความสาคัญของกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งร่วมกัน
จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลเบือ้ งต้นเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการเก็บข้อมูล
รวมไปถึงใช้เป็นข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
เขมมั งกร ศรีสุ ระ (2557) วิจัยเรื่อง การศึก ษาปัจ จัยสู่ความส าเร็จของวงดนตรีลูกทุ่ งโรงเรียนเมือ งคง
จังหวัดนครราชสีมา มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประวั ติและผลงานของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคง และเพื่อศึกษา
ปัจจัยสูค่ วามสาเร็จของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคง โดยศึกษาเก็บข้อมูลโดยการสารวจ สัมภาษณ์ สังเกต ผลวิจัย
พบว่า ผลการวิจัยพบวา ประวัติและผลงานของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคงนั้น วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคงก
อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 โดยเริ่มกอตั้งวงจากวงโยธวาฑิต และพัฒนามาเปนวงดนตรีลูกทุง โดยมีวัตถุประ
สงคเพื่อ ใชบริก ารงานตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน เริ่มเขาประกวดแขงขันวงดนตรีลู กทุ งระดับมั ธยมศึก ษาใน
รายการตางๆ เชน ลูกทุงยามาฮาคอนเทส ชิงชาสวรรค เปนตน ไดรับรางวัลการประกวดวงดนตรีลูกทุงหลายรายการ
ไดแก รางวั ล ชนะเลิ ศ พร้ อมถวยรางวัล 12 รางวัล รางวัล รองชนะเลิ ศ พร้อ มถวยรางวั ล 5 รางวัล รางวัล ชมเชย
3 รางวัล เขารวมประกวดรายการชิงชาสวรรค 3 รางวัล รางวัลระดับพิณทองการประกวดวงดนตรีลู กทุงยามาฮา
คอนเทส 5 รางวั ล รางวั ล ระดั บ พิ ณ เพชรการประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ ง ยามาฮาคอนเทส 3 รางวั ล ส่ ว นปจจั ย สู
ความสาเร็จของโรงเรียนเมืองคงมีทั้งหมด 9 ดาน 1) ดานนโยบายและแผนงาน ผูบริหารใหการ สนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ งโรงเรียนเมืองคงโดยการสนับสนุน งบประมาณในการประกวดแขงขัน สงเสริมและสนับสนุน
นักเรียนที่มีความสามารถ 2) ดานบุคลากร บุคลากรของโรงเรียนเมืองคงใหความรวมมือในการสนับสนุนกิจกรรม
มาชวยควบคุมดูแลนักเรียนในดานอาหาร การฝึกซ้อมและการเดินทางไปประกวดแขงขัน 3) กระบวนการสอนและ
การฝกซ้อมวงดนตรีลูกทุงโรงเรียนเมืองคงมีการฝกซอมเปนประจาโดยจะฝกซ้อมหลังเลิกเรียนของทุกวันจันทรและ
วันศุกรและฝกซอมในชวงวันเสาร์อาทิตยในชวงใกลวันประกวดแขงขันจะทาการเขาคายฝกซ้อมเพื่อเก็บรายละเอียด
ก่อนการแขงขัน โดยครูผูสอนจะสอนดวยวิธีการสอนโดยปฏิบัติใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียนปฏิบัติตามไปทีละทอนจน
เกิ ด ความชานาญในโนตและบทเพลง 4) ดานอุปกรณดนตรีของโรงเรี ยนเมือ งคงเปนอุ ปกรณดนตรีที่มีคุ ณ ภาพ
5) ดานการเลือกเพลงจะเลือกจากเพลงเกาสมัยนิยมหรือเพลงที่สามารถแสดงถึงอารมณและทักษะของนักรองนัก
ดนตรีแ ละแดนเซอรได 6) ดานการแสดง การแสดงวงดนตรีลู กทุ่ งโรงเรียนเมือ งคงจะเนนการแสดงทาทางของ
นักแสดงใหแสดงไดถึงอารมณของบทเพลงโดยใชสีหนาทาทางในการสื่อความหมายของบทเพลง 7) ดานนักรอง
มีการฝกนักรองเพื่อให้ร้องตรงเสียงกับเนื้อรองและฝก เทคนิคไปทีละประโยคเพื่อใหนักรองสามารถร้องไดถึงอารมณ
ของบทเพลงมากขึ้น 8) ปจจัยดานงบประมาณวงดนตรีลูกทุ งโรงเรียนเมืองคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โรงเรียนและหนวยงานเอกชน นักเรียนและผูปกครองที่ใหการสนับสนุนในการแขงขัน 9) ดานอาคารสถานที่เปนปจจัย
ที่ไมมีผลหนักเนื่องจากมีสถานที่ซอมทีพ่ อเหมาะแกการฝึกซอมและสามารถแยกซอมได
จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้นาเอาผลการศึกษามาพัฒ นากรอบแนวคิดในการเก็บข้อมูล สร้างแบบ
สัมภาษณ์และเป็นแนวทางในวิเคราะห์ขอ้ มูล
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วิธีวทิ ยาการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง ระดั บ มั ธ ย มศึ ก ษา เป็ น การพั ฒ นา
กระบวนการการด าเนิน งานโดยตั้ งอยู่บ นแนวคิ ด ที่ เชื่อ ว่า ผู้ มีส่ ว นรวมและผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการ
ดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาการดาเนินงานของวงลูกทุ่งได้ หากได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและการเสริ มแรงอย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้วิจัยใช้การดาเนินโครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชนในโครงการ “การพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้าพองศึกษา” เป็นต้นแบบในการดาเนินงาน ศึกษาหาแนว
ทางการดาเนินงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากเอกสารและในภาคสนามของการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ในรายการต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมภาษณ์วงดนตรีลูกทุ่งที่ประสบความสาเร็จถึงแนวทางการดาเนินงานที่ถือว่าเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนามาวิเคราะห์ สรุปเป็นแนวทางการดาเนินงาน โดยผู้วจิ ัยได้กาหนดคาถามในการวิจัยไว้คือ แนว
ทางการด าเนิน งานวงดนตรีลู ก ทุ่ งระดั บมั ธ ยมศึก ษาที่ มีประสิ ทธิภ าพเป็ น อย่างไร สามารถแจกแจงขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของวงดนตรีลูกทุง่ โดยดาเนินโครงการพัฒนา
วงดนตรีลูกทุ่ง เก็บข้อมูลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ฝึกสอน
ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม การสัมภาษณ์ การสังเกตุหรือวิธีการอื่น ๆ ถึงแนวทางและ
วิธีการดาเนินงานของวงดนตรีลูกทุ่งที่ประสบความสาเร็จ
ขั้น ตอนที่ 3 พั ฒ นาวิธีก ารแนวทางการด าเนิน งานวงดนตรีลู ก ทุ่ ง ก าหนดตั วชี้วัด ความส าเร็ จในการ
ดาเนินงาน
ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสภาพปัจจุบันของการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
โดยใช้วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้าพองศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการดาเนินงาน ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และในภาคสนามของการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งในรายการต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมภาษณ์วงดนตรีลูกทุ่งที่ประสบ
ความสาเร็จถึงแนวทางการดาเนินงานที่ถอื ว่าเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี เพื่อนามาวิเคราะห์ สรุปเป็นแนวทางการดาเนินงาน
วงดนตรีลูกทุ่งได้ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียมการ (Planing)
การวางแผนในระดับผู้บริหาร การวางแผนในระดับผู้บริหารเป็นส่วนสาคัญที่จะขับเคลื่อนวงดนตรีลูกทุ่ง
เพราะผู้บริหารเป็นส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางของวงดนตรีลูกทุ่งร่วมกับผู้รับผิดชอบหรือผู้ฝึกสอนของวง โดยมี
รายละเอียดที่ต้องวางแผนหรือดาเนินการดังต่อไปนี้
- การวางแผนในระดั บ นโยบายของโรงเรี ย น ได้ แ ก่ บรรจุ แ ผนการปฏิ บั ติ ง านวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง เข้ า เป็ น
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน กาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปี กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวง เป็นต้น
การกาหนดเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน จะทาให้วงดนตรีมีทิศทางในการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ชัดเจน ทาให้ทุก
คนมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทางานที่มีเอกภาพมากขึ้น
- การพิจารณาจัด สรรงบประมาณตามโครงการที่ผู้รับผิดชอบวงเสนอ วงดนตรีลูกทุ่งเป็นกิจกรรมที่ ใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ การดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งก็อาจจะติดขัดหรือไม่
ประสบผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายได้
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- การหาแหล่ งสนั บสนุ นภายนอก วงดนตรีลู กทุ่งเป็ นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณค่ อนข้างสู ง งบประมาณ
สนับสนุนจากในโรงเรียนเองอาจจะไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนภาระกิจให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ การหางบประมาณ
เพิ่มเติมจากภายนอกจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้วงดนตรีลูกทุ่งสามารถบรรลุภาระกิจตามที่วางแผนไว้ได้
- การกาหนดและออกคาสั่งปฏิบัติราชการ การกาหนดผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจนจะทาให้การ
ปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะทุกฝ่ายต่างจะมุ่งทาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน
- ประชุมร่วมกับกลุ่มสาระอื่น ๆ การประชุมร่วมกับคณะครูจากสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เป็นสิ่งสาคัญ เพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากสาระต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวง
- การวางแผนพัฒนาบุคลากรของวงดนตรีลูกทุ่ง การพัฒนาบุคลากรหรือสมาชิกของวงดนตรีลูกทุ่งในช่วงเวลา
ที่ไม่มกี ารฝึกซ้อม หรือรายการแข่งขัน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร
- ให้อานาจหน้าที่ (Empowerment) และการเสริมแรง (Reinforcement) ผู้บริหารต้องพิจารณาแผนหรือนโยบาย
เรื่องการให้ขอบข่ายอานาจหน้าที่แก่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติการที่ชัดเจน เป็นการทาเกิดความคล่องตัวในการคิดหรือ
ตัดสิ นใจตามความเชี่ยวชาญของบุ คลากรในองค์กร เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และหากได้ รับการเสริมแรงที่
เหมาะสมแล้วจะสามารถเกือ้ หนุนให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบมากขึน้
การวางแผนในระดับผู้ปฏิบัติการ การวางแผนในระดับผู้ปฏิบัติการจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ได้แก่ 1) การวางแผนเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เป็นการเสนอแผนงานงบประมาณรวมถึงแผนการดาเนินงานอื่นเพื่อให้
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 2) การวางแผนหลังจากผู้บริหารได้ให้นโยบายการดาเนินงานหรืองบประมาณแล้ว เป็นวาง
แผนการดาเนินงานภายใต้กรอบที่ผู้บริหารได้ตั้งไว้ทั้งเรื่องทิศทางการดาเนินงานและงบประมาณ การวางแผนใน
ระดับผู้ปฏิบัตกิ ารมีรายละเอียดที่ต้องวางแผนหรือดาเนินการดังต่อไปนี้
- แผนการดาเนินงานของวง เพื่อกาหนดเป้าหมาย ทิศทางและวิธีการดาเนินงานของวง แผนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุ คลากรในวง เกิดความเป็น เอกภาพในการ
ดาเนินงาน
- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือปฏิทินกิจกรรมของวง เป็นส่วนสาคัญ ที่จะทาให้สมาชิกทุกคนทราบ
กาหนดการ ช่วงเวลาและกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ ทาให้สามารถวางแผนและจัดการตัวเองได้
- การหางบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณเป็นสิ่งสาคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวง การวางแผน
การหางบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณของทางโรงเรียนจึงเป็นส่วนที่จะช่วย
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวงให้ดาเนินไปได้ ผู้ควบคุมหรือผู้รับผิดชอบวงควรหารือร่วมกับระดับผู้บริหาร
- การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในวง การแบ่งหน้าที่และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนให้ชัดเจนจะทาให้ทุกคนรูส้ ึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงที่ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนงานของตนให้ดที ี่สุด
- แผนการแสดงหรือการจัดการต่าง ๆ บนเวที การจัดการบนเวทีเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากจะส่งผลต่อการ
แสดงของวง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องเสียง เช่น การวางไมค์ การกาหนดระยะของเครื่องดนตรี เป็นต้น หรือการ
จัดการด้านการแสดง เช่น การกาหนดจุดการแสดงของนักแสดง เป็นต้น การจัดการเรื่องแสงบนเวที เช่น การจัดแสง
ในการแสดง การจัดองค์ ประกอบด้านแสงที่เหมาะสมจะช่วยเกื้อหนุนให้การแสดงหน้าเวทีออกมาตรงตามที่วาง
แผนการแสดงไว้
- ให้อานาจหน้าที่ (Empowerment) และการเสริมแรง (Reinforcement) เช่นเดียวกับการวางแผนในระดั บ
บริหาร สมาชิกในวงดนตรีลูกทุ่งทุกคนต้องมีขอบข่ายอานาจหน้าที่ที่ชัดเจน และผู้ควบคุมวงควรมีแผนหรือนโยบายใน
การเสริมแรงให้กับสมาชิกเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ อันจะส่งผลต่อผลงานของวงโดยรวมทั้งหมด
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2. ขั้นดาเนินงาน (Doing)
1. การได้มาซึ่งสมาชิกในวง การได้มาของสมาชิกในวงอาจจะมีหลายทางหลายวิธีการ ได้แก่
1.1 การใช้ โ ควตานั ก เรี ย นความสามารถพิ เ ศษ การเปิ ด รั บ นั ก เรี ย นที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า นดนตรี ด้ า นขั บ ร้ อ งและด้ า นการแสดง
โดยนักเรียนกลุ่มนี้อาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้ 1) ให้ทุนการศึกษาจนตลอดจนจบการศึกษา 2) ไม่ให้ทุนการศึกษา
โดยนักเรียนในโควตานี้จะต้องทาสัญญาร่วมกันระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนถึงข้อกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
ในการรับทุนหรือการศึกษาในสถานศึกษา
1.2 การรับสมัครทั่วไปในโรงเรียน เป็นการเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรี
ลูกทุง่ การคัดเลือกอาจจะใช้การทดสอบรูปแบบต่าง ๆ หรือสัมภาษณ์เพิ่มเติม นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกอาจจะต้อง
เป็นสมาชิกวงโยธวาทิตด้วย
1.3 การคัดเลือกจากนักเรียนในวงโยธวาทิต เป็นการคัดเลือกเอานักเรียนในวงโยธวาทิตบางคน หรือ
บางตาแหน่งที่มีทักษะการปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีดี เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกในวงดนตรีลูกทุ่ง
1.4 การคั ด เลื อ กโดยครูห รือ ผู้ ค วบคุ ม วง เป็ นการคั ด เลือ กนั ก เรี ยนที่ไม่ได้อ ยู่ในวงโยธวาทิ ต หรือ
นักเรียนอื่น ๆ ที่มีความสามารถที่วงดนตรีลูกทุ่งต้องการ ผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมวงจะพิจารณาเลือกและเชิญผู้ที่มี
ทักษะหรือความสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของวงดนตรีลูกทุ่ง
2. การเลือกเพลง การเลือกเพลงในการแข่งขันต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะการเลือกเพลงจะ
มีผลต่อการแสดงของวงโดยตรง การเลือกเพลงต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) กฎกติกาที่รายการแข่งขันกาหนด
2) ช่วงเสียงของนักร้อง หรือเพลงที่ นักร้องสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาได้ดีที่สุด 3) ความสามารถของ
นักดนตรีในวง 4) คู่แข่งในรายการที่ร่วมแข่งขัน
3. การเรียบเรียงเพลง การเรียบเรียงเพลงเป็นส่วนสาคัญในการแสดงของวง เนื่องจากหากการเรียบเรียง
เพลงทาได้ดีแล้วนั้น จะส่งผลให้นักดนตรีสามารถใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ การเรียบเรียงเพลงควรคานึงถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความสามารถของนักดนตรีในวง 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) ความกลมกลืนของแนวทานองและ
เสียงประสาน 4) รสนิยมของกรรมการในรายการที่เข้าร่วมประกวด
4. การฝึกซ้อม การฝึกซ้อมที่เหมาะสม จะส่งผลต่อการบรรเลงและการแสดงของวง การฝึกซ้อมควรมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ให้นักเรียนฟังเพลงต้นฉบับ ผู้ฝึกสอนอธิบายทาความเข้าใจในบทเพลง 2) ให้นักเรียนดูโน้ตของ
ตนเอง ผู้ฝึกสอนอธิบายบทเพลงที่เรียบเรียงขึน้ มาสาหรับวง โดยใช้โปรแกรมดนตรีเปิดให้นักเรียนฟังทั้งในแบบเต็มวง
แยกกลุ่มเครื่องดนตรี และเครื่องดนตรีเดี่ยว 3) แยกฝึกซ้อมเดี่ยว 4) ฝึกซ้อมรวมกลุ่มเครื่องดนตรี 5) รวมวงฝึกซ้อม
6) ปรับวงและฝึกซ้อมตามคาแนะนาเพิ่มเติม 7) ฝึกซ้อมร่วมกับการแสดง 8) ฝึกซ้อมเสมือนแสดงจริง
โดยการฝึ ก ซ้ อ มที่ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ ที่ ดี่ ที่ สุ ด คื อ การฝึ ก ซ้ อ มตามแนวทางที่ เรี ย กว่า ดี ไลเบอเรท แพรคที ส
(Deliberate practice) ดังที่ แอนเดอส์ อีริคสัน (Anders Ericsson) และ โรเบิร์ต พูล (Robert Pool) ได้เขียนไว้ในหนังสือ
เรื่อง “Peak : Secrets from the new science of expertise” สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1
1. Purposeful Practice has well-defined, specific goals - การฝึกต้องมีการกาหนดจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
คือต้องมีการตั้งเป้าไว้วา่ จะทาอะไรให้ได้ แค่ไหน อย่างไร
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2. Purposeful Practice is Focused - การฝึกต้องมีสมาธิจับจ้องอยู่ในสิ่งที่กาลังฝึกอยู่นั้น เช่น โฟกัสที่
เทคนิคที่ต้องเล่นให้ได้ ประโยคที่ต้องเล่นให้ได้ เชื่อมประโยคให้ได้ จาโน้ตให้ได้ เป็นต้น
3. Purposeful Practice involves feedback - เราจาเป็นต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเล่นออกไประหว่างการซ้อมหรือ
ฝึกนัน้ ถูกหรือผิดอย่างไร เพื่อจะแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดได้ บางทีผู้เล่นไม่รู้ตัวว่าที่ตัวเองเล่นออกไปนัน้ มันดี
หรือไม่ดี ถูกหรือเหมาะสมหรือยังอย่างไร จึงจาเป็นที่จะต้องให้ผู้อื่นให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ฝึกสอน หรือผู้ชม เป็นต้น
4. Purposeful Practice requires getting out of one’s comfort zone - การฝึกฝนต้องเล่นอย่างอื่นใดที่อยู่
นอกเหนือสิ่งที่เราเล่นได้อย่างสบาย ๆ แล้ว หรือยากไปกว่าสิ่งที่เราเคยเล่นได้แล้วจึงจะเกิดการพัฒนา
5. การเพิ่มทักษะการบรรเลงส่วนตัวให้กับสมาชิกในวง การเพิ่มทักษะการบรรเลงส่วนตัวให้กับนักเรียน
หรือแม้กระทั่งนักแสดงเป็นเรื่องสาคัญ เพราะแม้รายละเอียดเล็กน้อยย่อมจะนาไปสู่รายละเอียดและความสมบูรณ์ใน
ภาพรวมของการแสดงทั้งหมด การเพิ่มทักษะให้นักเรียนมีทั้งเป็นการแก้ไขส่วนที่บกพร่องและการพัฒ นาต่อยอด
เพิ่มเติม ครูผู้ฝึกสอนต้องสังเกตุการบรรเลงหรือการแสดงในวง และนัดแนะนักเรียนที่จะเพิ่มทักษะมานอกเวลาซ้อม
ปกติ เพื่อปรังปรุงแก้ไขให้ทุกรายละเอียดการบรรเลงและการแสดงมีความสมบูรณ์ที่สุดหรือเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับ
การบรรเลงของสมาชิก
6. การปรับวง การปรับวงเป็นขั้นตอนสาคัญที่จะทาให้วงสามารถถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามจุดประสงค์ของผู้เรียบเรียงบทเพลงไว้ รายละเอียดเล็กน้อยที่อยู่ในการบรรเพลงหรือการแสดงนั้นเป็นส่วน
สาคัญที่จะทาให้การแสดงออกมาสมบูรณ์ ในวงดนตรีลูกทุ่ง กลุ่มเครื่องลม (Wind Section) ถือเป็นกลุ่มเครื่องดนตรีที่ทา
หน้าที่ดาเนินทานองและเสียงประสานหลักของวง การปรับวงควรจะให้ความสาคัญกับกลุ่มเครื่องลมเป็นอันดับต้น ๆ การ
ปรับวงต้องคานึงถึงความชัดเจนของสัดส่วนการบรรเลง (Articulation) ความดังเบา (Dynamic) ที่เหมาะสมของประโยค
เพลง หรือท่อนเพลง ทั้งนี้เพื่อให้การบรรเลงในภาพรวมของวงทั้งหมดออกมากลมกลืนสมบูรณ์ที่สุด
7. การเขียนบทการแสดง การเขียนบทการแสดงหมายถึง การวางแผนการแสดงประกอบบทเพลง อาจจะ
เป็นก่อนเริ่มบรรเลง ระหว่างการบรรเลง ระหว่างบทเพลงแต่ละเพลงหรือหลังจากบทเพลง การร้อยเรียงการแสดงที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบทเพลง จึงเป็นการส่งเสริมให้การแสดงบทเวทีมีความสมบูรณ์ การเขียนบทการแสดงจึง
อาจจะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1) โจทย์ในการแข่งขันของแต่ละรายการ 2) ความสอดคล้องกับเนื้อหาของบท
เพลงที่บรรเลง 3) ทักษะส่วนตัวของนักแสดง 4) ความคิดสร้างสรรค์
8. การหาทีมผู้สอนเพิ่มเติม วงดนตรีลูกทุ่งเป็นการแสดงที่ต้องใช้ศาสตร์ทั้งด้านดนตรี ศิลปะการแสดง
และหรือแม้กระทั่งศาสตร์ทางด้านภาษา ซึ่งล้วนต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจึงจะสามารถ
นาพาวงให้ทาการแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนระดับมัธยมบางแห่งมีข้อจากัดด้าน
บุคลากร เช่น ครูดนตรีไม่มี หรือมีแต่ไม่มีความสามารถเฉพาะทางในการกากับวงดนตรีลูกทุ่ง หรือโรงเรียนบางแห่ง
ขาดครูด้านศิลปะการแสดงที่จะมาดูแลการแสดงประกอบดนตรีในวงดนตรีลูกทุง่ เป็นต้น การหาทีมผู้สอนมาเพิ่มเติม
จึ ง เป็ น ตั ว เลื อ กหนึ่ งของโรงเรี ย นที่ ข าดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง ได้ แ ก่ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถทั่วไป หรือทีมผู้สอนที่รับจ้างสอนหรือทาวงดนตรีลูกทุ่งโดยเฉพาะ แต่การหาทีมผู้สอนเพิ่มเติมจะทาให้
โรงเรียนเกิดภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยตรง โรงเรียนอาจจะพิจารณาทีมผู้สอนเพิ่มเติมที่ป็นศิษย์เก่า เครือข่าย
ความร่วมมือทางกิจกรรมหรือวิชาการจากสถาบันอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางดนตรีที่มีความพร้อม หรือ
มีทุนสนับสนุนหรือโครงการที่เป็นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนภายนอก การหาปราชญ์ชาวบ้านหรือศิลปินท้องถิ่น
เข้ามาร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของวงดนตรีลูกทุ่งได้
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9. เครื่องดนตรีและอุ ปกรณ์ สนั บสนุ นการแสดง โดยส่ วนมากวงดนตรีลู กทุ่ งจะมีเครื่องดนตรีเป็ นของ
โรงเรียนเอง ยกเว้นเครื่องดนตรีบางชนิดที่พบว่าอาจจะมีการหยิบยืมมาจากภายนอกเพื่อทาการแสดงเป็นครั้งคราว ส่วน
ชุดของนักแสดงบางโรงเรียนมีการจัดหาไว้เป็นของโรงเรียนบางส่วน บางส่วนก็ใช้วธิ ีการเช่าจากภายนอก หรือเช่าจากทีม
ผู้สอนจากภายนอกที่มาทาการสอน ส่วนอุปกรณ์ในการแสดงอื่น ๆ โรงเรียนอาจจะมีการจัดทาขึ้นมาเองเพื่อใช้งานเป็น
ครั้งคราวตามจุดประสงค์หรือรูปแบบการแสดงในครั้งนัน้ ๆ
10. การซ่อมบารุงเครื่องดนตรี การซ่อมบารุงเครื่องดนตรีเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เครื่องดนตรีสามารถสร้าง
เสียงที่มีคุณภาพและเต็มศักยภาพของเครื่องได้ โดยส่วนมากโรงเรียนมัธยมจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถซ่อมเครื่องดนตรี
เองได้ เพียงแต่สามารถดูแลบารุงรักษาหรือแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เท่านั้น การซ่อมเครื่องดนตรีจึงเป็นภาระที่โรงเรียนต้อง
ส่งไปซ่อมกับช่างผู้ที่มี อะไหล่ทดแทนและมีความเชี่ยวชาญในการซ่อม ทั้งนี้เครื่องดนตรีที่ถูกดูแลบารุงรักษาถูกต้อง
เหมาะสม จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพในการแสดงของวงโดยตรง
11. การรับงานแสดง การรับงานแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งเป็นสิ่งที่ทาให้วงดนตรีลูกทุ่งมีความพร้อมในการ
แสดงอยู่เสมอ สมาชิกมีรายได้พิเศษ ทาให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของสาธารณะชน และยังเป็นช่องทางในการหางบประมาณ
เพิ่มเติมซึ่งทางโรงเรียนสามารถนากลับมาใช้ในกิจกรรมและการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรับงาน
แสดงก็ยังต้องมีข้อควรระวังที่จะต้องไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวกระทบกับเวลาเรียนหรือเวลาในการทากิจกรรมอื่น ๆ ของ
นักเรียนที่เป็นสมาชิกของวงด้วย
12. การลงแข่งขันรายการต่าง ๆ การพิจารณาการเข้าร่วมการลงแข่งรายการต่าง ๆ จะสามารถจาแนกออก
ใน 2 ลักษณะคือ 1) รายการที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานของวง 2) รายการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติงานของวง การพิจารณาเข้า
ร่วมการแข่งขัน นั่นหมายถึงการตัดสินใจใช้งบประมาณ เวลา แรงกายและแรงใจ การตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆ จึง
ต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อตัดสินใจอย่างรอบคอบ ประเด็นใน
การพิจารณาเข้าร่วมรายการแข่งขันใด ๆ อาจจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ ความพร้อมของวง กฎกติกาในการ
แข่งขัน ความคุ้มทุน คู่แข่ง หรือแม้กระทั่งกรรมการที่ตัดสินในรายการนัน้ ๆ
13. การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน นอกจากการดาเนินงานตามแผนแล้ว ก่อนแข่งขันยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่
อาจจะต้องพิจารณาด าเนิ นการ เช่น การหางบประมาณเพิ่มเติมจากที่ มีอยู่ในรูปแบบของการหาผู้สนั บสนุน การหา
อุปกรณ์การแสดง การพิจารณาความพร้อม สภาพปัจจุบันของวง ความพร้อมของสมาชิก เป็นต้น ซึ่งการเตรียมตัวก่อน
การแข่งขัน เป็นเหมือนการสารวจตัวเอง เพื่อนาไปสู่การวางแผนปฏิบัตกิ ารที่มีประสิทธิภาพต่อไป
14. การจัดการบนเวทีในการแข่งขัน การจัดการบนเวทีอาจจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนดังนี้ 1) การจัดการด้าน
เสียง 2) การจัดการด้านการแสดง 3) การจัดการด้านแสง ในสถานการณ์ในการแสดงหรือการแข่งขัน เวลาในการจัดการ
สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมามีจากัด การสื่อสารระหว่างทีมงานหรือผู้ฝึกสอนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่ต้องจัดการให้ได้นเวลาที่มีอยู่
เครื่องมือสื่อสาร เช่น วิทยุ จึงอาจจะเป็ นเครื่องมือที่ จาเป็นที่ จะช่วยให้การติดต่อประสานงานสะดวกและสื่อสารได้
แม่นยายิ่งขึน้
15. เครือข่ายความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น ๆ อาจจะช่วย
เติมเต็มในส่วนที่โรงเรียนไม่มีหรือมีอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึ้น อาทิเช่น เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันที่มีบุคลากรทีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการแสดง ดนตรี หรืออื่น ๆ การมีเครือข่ายความร่วมมือเข้ามา
เป็ นส่ วนหนึ่งในการด าเนินงานวงดนตรีลู กทุ่ ง จะเป็ นหนทางหนึ่งที่ จะช่วยให้ โรงเรียนที่ ขาดแคลนบุ คลากรประหยั ด
งบประมาณในการว่าจ้างทีมผู้สอนจากภายนอกด้วยวิธีอื่น ๆ หรือจะเป็นการเสริมให้วงมีความเข้มแข็งยิ่งขึน้
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16. การเสริมแรงแก่สมาชิกในวง การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งที่มแี ต่ความสวยงามตระการตาด้านหน้าเวที แต่ใน
การทางานภายในวงนั้นสิ่งที่เกิดขึน้ หลังม่านการแสดงมีทั้งความกดดัน น้าตา ความสมหวัง ความผิดหวัง ความเหนื่อยล้า
เสียงดุด่า เสียงชื่นชม เป็นต้น กาลังแรงใจทั้งจากผู้ชม จากสมาชิกในวงและจากผู้ควบคุมวงหรือผู้ฝึกสอนเป็นส่วนสาคัญ
ที่จะช่วยเติมพลังแรงกายให้พอที่จะสู้กับความเหน็ดเหนื่อยท้อถอยเหล่านั้น
การเสริ ม แรง (Reinforcement) เป็ นการก าหนดเงื่อนไขแบบปฏิ บั ติ การเพื่ อเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม โดยใช้
พฤติกรรมมาเป็นเหตุเป็นผลต่อผลที่ตามมา เช่น คาชม รางวัล หรือการลงโทษ การเสริมแรงที่เหมาะสมจะสามารถสร้าง
แรงจูงใจ ที่เป็นแรงขับ (Drive) ที่ทาให้บุคคลกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีจุดมุง่ หมาย การเสริมแรงที่ดี นาไปสู่การ
สร้างแรงจู งใจที่ ดี ซึ่ งจะท าให้ สมาชิกในวงยินดี และเต็ มใจที่ จะทุ่ มก าลั งความสามารถทั้ งหมดที่ มีเพื่ อผลลั พธ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ วง
3. ขัน้ สรุปผล (Checking)
ขั้นตอนการสรุปผลการดาเนินงานของวงดนตรีลูกทุ่งควรมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันจะทาไปสู่การ
พัฒ นาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อ ง สามารถแบ่ งผลการดาเนิน งานออกเป็น ระยะต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
- ผลการดาเนินงานย่อย การสรุปผลการดาเนินงานย่อยหมายถึง การฝึกซ้อมประจาวัน ประจาสัปดาห์
ประจาเดือน หรือการกระทาการหรือกิจกรรมใด ๆ ณ ห้วงเวลาหนึ่ง นอกจากการตั้งเป้าหมายในฝึกซ้อมหรือการ
ดาเนินกิจกรรมของวงดนตรีในแต่ละวันหรือแค่ละครั้งแล้วนั้น การสรุปการผลการดาเนินงานเป็นสิ่งจาเป็นที่จะให้ผู้
ฝึกสอนและสมาชิกในวงเห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของงานอย่างเป็นรูปธรรม และยังเห็นปัญหาอุปสรรคที่เกิด
ทาให้สามารถนาเอาผลการดาเนินงานมาพิจารณาเพื่อวางแผนการปฏิบัติในครั้งหรือวันต่อไปให้มีประสิทธิภาพ การ
สรุปผลการดาเนินงานย่อยควรกระทาทั้งในกลุ่มย่อยของวงและในภาพรวมของวง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การ
สรุ ป การด าเนิ น งานย่ อ ยควรจะพิ จ ารณาในประเด็ น ต่อ ไปนี้ 1) สิ่ ง ที่ ท าได้ ต ามเป้ า หมาย 2) สิ่ ง ที่ ไม่ ท าไม่ ได้ ต าม
เป้าหมาย 3) ข้อเสนอแนะของผู้ฝึกสอน 4) แผนการดาเนินงานในครัง้ ต่อไป/แนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
- ผลการดาเนินงานในการแสดง หลังจากการแสดงแต่ละครั้งถือว่าเป็นการสรุปการดาเนินงานในระดับ
ถัดไปจากการดาเนินงานย่อย ถือเป็นการพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินงานย่อยหลาย ๆ ครั้ง การแสดงจะ
เป็นตัวชี้วัดให้เห็นผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดาเนินงานของวง การสรุปการดาเนินงานหลังจากการแสดงควรจะ
พิจารณาในหลายประเด็น ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของการแสดงโดยรวม 2) จุดที่ประสบความสาเร็จ/สาเหตุ/ปัจจัย 3)
ปัญหาหรือข้อบกพร่อง/สาเหตุ/ปัจจัย 4) ข้อเสนอแนะของผู้ฝึกสอน 5) แผนการดาเนินงานในครั้งต่อไป/แนวทางแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา
- ผลการดาเนินงานของแต่ละรายการแข่งขัน การสรุปผลการดาเนินงานหลังจากเข้าร่วมรายการแข่งขัน
ต่าง ๆ จะมีรายละเอียดคล้ายกับการสรุปการดาเนินงานหลังจากการแสดงปกติ แต่จะมีความแตกต่างจากการสรุป
หลังจากการแสดงตรงที่ต้องมีการวิเคราะห์คู่แข่ง โรงเรียนอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งการพิจาณาวิเคราะห์แนวทางการ
ตัดสิน คาติชมเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่าน
- ผลการดาเนินงานรายปี การสรุปผลการดาเนินงานรายปี เป็นพิจารณาการดาเนินงานในห้วงเวลาใหญ่
การพิจารณาการดาเนินงานรายปีตอ้ งมีการพิจารณาในรายเอียดดังต่อไปนี้ 1) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี /ปัญหา/อุปสรรค 2) สรุปรางวัลที่ได้ตลอดปี 3) รายการที่ประสบความสาเร็จ/สาเหตุ/ปัจจัย 4) รายการ
ที่ไม่ประสบความสาเร็จ /สาเหตุ/ปัจจัย 5) สภาพปัจจุบันของวง/สมาชิกที่จะจบการศึกษา 6) แนวทางการพัฒนา
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4. การปรับปรุงจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (Acting)
ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลการดาเนินงานทั้งหมดมาทาการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานต่อไป นาเอา
จุดเด่น จุดด้อย ข้อดี ข้อเสียของการดาเนินงานที่ผ่านมา นาสู่การปรับปรุง พัฒนาต่อยอด
- การรายงานการดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร การเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อ
ผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญ เพราะการรายงานงานการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ จะทาให้ผู้บริหารสามารถวางแผน
จัดการปัญหา หรือจัดการการสนับสนุนต่าง ๆ ได้ และบางครั้งผู้บริหารอาจจะไม่สามารถรู้รายละเอียดการทางาน
สภาพปัญหา หรือแนวทางการแก้ไขได้เหมาะสมและชัดเจนเช่นผู้ปฏิบัตงิ าน การรายงานการเสนอแนะในประเด็นต่าง
ๆ ต่อผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาหรือให้การสนับสนุนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
สรุปผลและอธิปรายผล
การดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งที่มีประสิทธิภาพนัน้ ต้องประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนหลัก ตามหลักการ
ด าเนิน งาน PDCA อั น ได้ แ ก่ Plan คื อ การวางแผน Do คื อ การลงมื อ ทาตามแผน Check คื อ การตรวจสอบการ
ดาเนินงานที่ทาตามแผนนั้น Act คือ การปรับปรุงการดาเนินงานตามผลที่ได้จากการตรวจสอบนั้นในการดาเนินงาน
วงรอบต่อไป
การดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งที่จะประสบผลสาเร็จนอกจากจะต้องมีการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีการ
เสริมแรงที่เหมาะสมแล้ว วงลูกทุ่งที่ประสบความสาเร็จยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ในโรงเรียน ผู้รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมวง สมาชิกในวง ผู้ปกครองและรวมไปถึงชุมชนที่โรงเรียน
นัน้ ตั้งอยู่ หากสามารถสร้างความรู้สกึ ของการเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีลูกทุ่งให้กับทุกคน หรือสร้างให้วงดนตรีลูกทุ่ง
เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ย่อมจะก่อให้เกิดพลังอันเป็นหนึ่งเดียวที่จากความสามัคคี
ช่วยเกือ้ หนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวงดนตรีลูกทุ่งให้ประสบความสาเร็จได้ต่อไป
วงดนตรีลู ก ทุ่ งระดั บมั ธยมศึ ก ษาถื อ ว่าเป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นอย่ างหนึ่ง ที่ มุ่ง เน้น ให้ นั ก เรีย นแสดง
ความสามารถด้านดนตรี ด้านการขับร้องและศิลปะการแสดงออกมาอย่างเหมาะสม และยังเป็นการอนุรักษ์เพลง
ลูกทุ่งที่ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีอย่างหนึ่งของไทย ด้วยธรรมชาติของการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ งที่ทาให้ผู้ชม
ประทับใจด้ วยความงดงามทั้งด้านดุริยางคศิลป์และนาฎยศิลป์ รายการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมเกิดขึ้น
มากมายหลายรายการ ทั้ งรายการที่ อ อกอากาศทางโทรทั ศ น์และไม่ได้ อ อกอากาศ โดยเฉพาะรายการที่ มีก าร
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ที่สร้างกระแสความนิยมในวงดนตรีลูกทุ่งเพิ่มขึน้ มากมาย โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชน นักร้องนักดนตรีหลายคนมีโอกาสได้เข้าไปอยู่
ในวงการดนตรีเนื่องจากรายการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย จากกระแสความนิยมดังกล่าว ทาให้การแข่งขันศิลปหัตกรรม
นักเรียนที่จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรจุการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเข้าไปเป็นหนึ่งในรายการ
แข่งขัน เป็นช่องทางให้ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและศิลปะการแสดงได้สร้างผลงานในรูปแบบวงดนตรีลูกทุ่งเข้า
ร่วมแข่งขัน ทาให้วงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาเกิดขึ้นมากมาย
ผลจากการมีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาเกิดขึ้นมากมายนัน้ วงที่ประสบความสาเร็จสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันถือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง ครูผู้ควบคุมวงหรือครูฝึกสอนก็จะได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณี พิเศษ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันสูง มีธุรกิจการรับทาวงดนตรีลูกทุ่งทั้งส่วน
ของดนตรีและส่วนของการแสดง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสูงสุดถึงหลักแสนหรือหลักล้าน แต่ละโรงเรียนมุ่งหวังเอาชัย
ชนะเหนือโรงเรียนอื่น ๆ ทุ่มเทด้วยสรรพกาลังที่มอี ยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างทีมผู้สอนจากภายนอกเข้ามาช่วย
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จัดการการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อจะให้การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งมีความสมบูรณ์
งดงามอลังการ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึน้ หาได้เป็นการแข่งขันความสามารถของนักเรียนโดยบริสุทธิ์ไม่ หาได้เป็นการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความสามารถของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขันไม่ แต่กลับเป็นเหมือนการแข่งขันการ
ทุ่มทุนในการสร้างวงลูกทุ่งขึ้นมาแต่หาได้มีความยั่งยืนใด ๆ
การแข่งขัน วงดนตรีลู กทุ่ งพั ฒ นามาถึ งจุ ด ที่ รุ่งเรืองสู งสุ ด มีรายการแข่งขัน วงดนตรี ลูก ทุ่ งหลายแห่ งทั่ ว
ประเทศเกิดขึ้น ทั้งรายการเล็กรายการใหญ่ นับตั้งแต่เงินรางวัล หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน บรรยากาศของการ
แข่งขันแต่ละรายการสูง และจากความคาดหวังของกลุ่มผู้ชมและกองเชียร์นั้น หลังจากการตัดสินแต่ละรายการสิ้นสุด
ลงหลายครั้งจึงเกิดคาวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในทัศนะของผู้วิจัยมองว่าการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ระดับมัธยมเริ่มก้าวถึงจุดอิ่มตัวและกาลังจะถดถอย ดังที่เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้รายการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยม
เริ่มหายไปจากจอทีวี รายการแข่งขันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

ข้อเสนอแนะ
ผู้จัดการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งทุกรายการอาจจะต้องกลับมาทบทวนวัตุประสงค์การจัดการแข่งขันวง
ดนตรีลูกทุง่ ระดับมัธยมศึกษาอีกครั้ง ว่าการแข่งขันนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง มีผลกระทบต่อโรงเรียน
หรือสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้ทบทวนหรือวางแผนการจัดการแข่งขันหรื อแผนการอนุรักษ์
หรือพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งให้เหมาะสมและให้วงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมยังคงดารงอยู่ต่อไปได้
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมที่ผู้วิจัยได้อภิปรายไปแล้วนั้น อาจจะพัฒนาสู่
การศึกษาวิจัยถึงความรุ่งเรืองของการแข่งขันวงดนตรีลู กทุ่ง จุดอิ่มตัวและการเสื่อมความนิยม ประเด็นดังกล่าวมี
บริบทหลายอย่างที่ส่งผลกระทบกับวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมอย่างน่าสนใจ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย ครั้ ง นี้ได้ รับ งบประมาณสนั บสนุ น จากกองส่ งเสริ ม การวิจั ย และบริ ก ารวิชาการ มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม การศึกษาสาเร็จลุล่วงได้จากความร่วมมือหลายภาคส่วน วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้าพองศึกษาที่ผู้วิจัย
ได้ลงปฏิบัตงิ าน เก็บข้อมูล ทาการทดลองทดสอบและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่ง ผู้ให้ขอ้ มูลทุกท่าน
ผู้ที่ทาการศึกษาการดาเนินงานวงดนตรีลูกทุ่ง ที่ผู้วจิ ัยได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
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รูป แบบคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ซี อิ น เทอร์เน็ ต ของส านั ก งานบริก ารลู ก ค้ า กสท
จังหวัดอุดรธานี
The quality of service C internet model of customer service office of CAT
telecom in UdonThani province
เกรียงศักดิ์ แก้วนาค1* ชาญยุทธ หาญชนะ1 และ ดนัย ลามคา 1
Kriengsak kaewnak1 *, Chanyut Hanchana1 and Danai Lamkham1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของสานักงาน
บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี 2. รูปแบบการพัฒ นาคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี วิธีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต(C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด
อุ ด รธานี โดยก าหนด กลุ่ ม เป้ า หมายในเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ การสั ม ภาษณ์ ไ ด้ แ ก่ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 10 คน
ส่วนกลุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณ คือ ผู้ใช้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด
อุด รธานี จ านวน 217 คน โดยการสุ่ ม แบบชั้น ภู มิ (Stratified RandomSampling) และวิธีก ารสุ่ ม อย่างง่า ย (Simple
RandomSampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเส้นตรง (Multiple Linear Regression)
และระยะที่ 2 เป็ น การสร้ า งรู ป แบบคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ของส านั ก งานบริ ก ารลู ก ค้ า กสท
จังหวัดอุดรธานี ด้วยการใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) และกระบวนการระดมสมอง (Brain Storming)
เพื่ อ การยืน ยั น รู ปแบบโดยผู้ เชี่ย วชาญ นั ก วิชาการ และผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการให้ บ ริก าร ซี อิน เทอร์ เน็ ต (C internet)
จานวน 15 คน ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการลูกค้า กสท
จังหวัดอุดรธานี ได้ แก่ ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยความเพียงพอของ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยความไว้วางใจ โดยมีค่าสั มประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ 0.762 ตัวแปรอิสระทัง้ หมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 58.10 2. รูปแบบการพัฒนา
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ซี อิ น เทอร์ เน็ ต (C internet) ของส านั ก งานบริ ก ารลู ก ค้ า กสท จั ง หวั ด อุ ด รธานี ได้ แ ก่
2.1 รูปแบบการสร้างความเข้าใจลู กค้าหรือผู้รับบริการประกอบด้วย การพัฒนาบริการให้ตรงเป้าหมายผู้รับบริการ
การให้ความสาคัญต่อลูกค้า การพัฒนาความพึงพอใจต่อบริการ การพัฒนาความสะดวกรวดเร็วในการบริการและ
การพัฒนาเจตคติที่ดีการบริการ 2.2 รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่ อสาร
การพั ฒ นาความสม่ าเสมอในการติ ด ต่ อ การสร้ า งความประทั บ ใจหลั ง การขาย และการพั ฒ นาเทคโนโลยีใ น
การติ ด ต่ อ สื่อ สาร 2.3 รู ป แบบความเพี ย งพอของทรั พ ยากรในการปฏิ บั ติ งานการพั ฒ นาความสามารถในการ
1
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ปฏิบัติงาน การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ การพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ และการพัฒนา
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2.4 รูปแบบความปลอดภัยประกอบด้วยการพัฒ นาระบบป้องกันข้อมูลลูกค้า การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุปกรณ์ การมีสถานที่บริการที่ปลอดภัย และการสร้างความมั่นคงของอาคารสถานที่
เหมาะสม 2.5 รูปแบบความไว้วางใจ ประกอบด้วยการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถพนักงาน สุภาพอ่อนน้อมในการให้บริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คาสาคัญ: รูปแบบคุณภาพให้บริการ, ซีอนิ เตอร์เน็ต, ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการให้บริการ

Abstract
The objective of this research were 1, to study the factors enhance the quality on internet service of
customer’s service office of CAT Telecom in Udon Thani province and 2, to study the model on development of
quality on C Internet service of CAT Telecom in Udon Thani province. The samples of this research ware 217
persons from the customers including the purposive groups on quality research for 10 person. The samplings
included stratified random sampling and simple random sampling. The analysis of data included multiple linear
regression, workshop and brain stoming.
The results of findings were as follows:
1. The factor on customer’s understanding, communication, sufficient resource for working, safety and
trust were multiple coefficient of 0.762 level.
2. The models on customer’s understanding, communication, sufficient of resource for working, safety
and trust were in the same as mentioned above.
Keywords: The quality of service, C Internet model, The factor enhance the service
บทนา
อินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจานวนมาก ที่สามารถค้นคว้า และรับส่งข้อมูลไปมา ระหว่างกัน
ได้ อินเทอร์เน็ตจึงมีประโยชน์สาหรับยุคสังคมและข่าวสาร ในปัจจุบันอย่างมาก อินเทอร์เน็ต จะทาหน้าที่ เหมือน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ [1] ส่งข้อมูลที่ต้องการมาให้ถึงบ้านหรือที่ทางาน จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก โดย
จัดเป็นบริการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) คือบริการค้นหาและแสดงข้อมูลแบบ
มัลติมเี ดีย บนอินเทอร์เน็ตทุกประเภท ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศอาจจัดอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือ เสียงก็
ได้ ข้อดีของบริการประเภทนี้คือ สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่น หรือเว็บไซด์อ่ืนได้ง่าย เพราะใช้วิธีการของ
ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) โดยมีการทางานแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล จาก
เครื่องที่ให้บริการซึ่งเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยอาศัยโปรแกรม ที่ใช้ดูข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ซึ่งผลที่ได้
จะมีการแสดงเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งในปัจจุบันมีการผนวกรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยตรงตัวอย่างเช่น www.yahoo.com สามารถค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง เรื่องราว
ต่างๆ เช่น การศึกษาการท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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ด้วยคุณ สมบัติดังกล่าวของอินเทอร์เน็ต ทาให้ สังคมปั จจุบันขาดอินเทอร์เน็ตไม่ ได้ เพราะถือ เป็นปั จจัย
สาคั ญ ในการด าเนิน ชีวิต ไม่ว่าประเทศใดๆ ในโลกรวมทั้ งประเทศไทย จังหวัด อุ ด รธานี มีพ้ืน กว้าง มีผู้ ใช้บริก าร
อินเทอร์เน็ต เป็นจานวนมาก [2] ทาให้บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้แข่งขันการให้บริการ เพื่อความเป็นหนึ่งในการ
ให้บริการ
ส านั ก งานบริ ก ารลู ก ค้ า กสท จั ง หวั ด อุ ด รธานี ได้ ด าเนิ น งานภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จากัด(มหาชน) [3] ในการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้วิจัย อดีตเคยเป็นพนักงานของบริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด(มหาชน) จึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต ของสานักงาน
บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ควรเป็นอย่างไรเพื่อประชาชนได้รั บบริการที่ดีและเป็นผู้ให้บริการเป็นอันดับหนึ่ง
ในจังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า
กสท จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อ สร้างรูปแบบคุ ณ ภาพการให้ บริก าร ซี อิ น เทอร์เน็ ต (C internet) ของส านั ก งานบริก ารลู ก ค้ า กสท
จังหวัดอุดรธานี
วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท
จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีการ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้
กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจานวน
3 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากอาจารย์วทิ ยาลัยพิญชบัณฑิต จานวน 5 ท่าน แล้วนามา
สัมภาษณ์ผู้บริหารของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน 5 คน และผู้บริหารสานักงานบริการ
ลู ก ค้ า กสท เขต จั งหวัด ขอนแก่ น เพื่ อ เป็ น การค้ น หาและการวิเคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อ คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร
ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี
เครื่อ งมือ ที่ ส องใช้แ บบสอบถาม ได้ จ ากการปรับใช้แ บบสอบถามที่ นั กวิชาการได้ศึก ษาไว้และให้ อ าจารย์
วิทยาลัยพิญชบัณฑิต ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์(IQC) นาแบบสอบถามที่
สร้างขึ้น และผ่ านการตรวจสอบเชิงโครงสร้าง และเชิงเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้กับผู้ใช้บริการ ซี อินเทอร์เน็ ต (C
internet) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน 40 คน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
จากนั้ น น าข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ อ านาจจ าแนกรายข้ อ ใช้ เทคนิ ค (Item – Total Correlation) โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามได้นั้นเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.26 ขึ้นไปนาข้อที่ได้ตามเกณฑ์มา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient)ได้ค่า
ความเชื่อ มั่ น ทั้ งฉบั บเท่ ากั บ 0.96 ผู้ วิจั ย น าแบบสอบถามที่ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วให้ อ าจารย์วิทยาลั ย พิชญบั ณ ฑิ ต
ตรวจสอบ จึงนาไปจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจริง
การเก็บข้อมูล ดาเนินจัดส่งแบบสอบถามถึง กลุ่มตัวอย่าง ตามจานวนในกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มส่งตั้งแต่วันที่
15 เดือน พฤษภาคม 2560 จานวน 217 ชุด ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ซีอินเทอร์เน็ต (C internet) ของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมแบบสอบถามซึ่งกาหนดให้ส่ง
จดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ ภายใน 20 วัน
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ระยะที่ 2 เพื่อสร้างรูปแบบคุณภาพ การให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า
กสท จังหวัดอุดรธานี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนาข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์ด้วยเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปประเด็นสาคัญจากการสัมภาษณ์ 2 การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ นี้ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อในรูปรหัส (Coding
Form) หลังจากนัน้ นาข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานเชิงทฤษฎีชั่วคราวที่
สร้างขึ้นก่อนการวิจัยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ความถี่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิตวิ ิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คู ณ เส้น ตรง (Multiple Linear Regression) เพื่อ อธิบายปั จจั ยที่ ส่งผลต่อคุ ณ ภาพการให้ บริก ารของ ซี อินเทอร์เน็ ต
(C internet)) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี โดยใช้การวิเคราะห์แบบกาหนดตัวแปรเข้าไปในสมการ
ทั้ งหมด (Enter Method) โดยก าหนดระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 (Level of Significent)การวิจั ย ระยะที่ 2 เพื่ อ สร้ า ง
รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้
ศึกษารายละเอีย ด ดังนี้ โดยการจั ดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อให้ ผู้บริหารส านั กงานบริก ารลู กค้ า กสท
จังหวัดอุดรธานี จานวน 3 คน ผู้บริหารสานักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จานวน
3 คน นักการตลาด จานวน 3 คน วิศวกรด้านโทรคมนาคม จานวน 3 คน และผู้ใช้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)ของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน 3 คน ร่วมกระบวนการระดมสมอง (Brain Storming) เพื่อวิพากษ์ให้
ข้อ เสนอแนะ และแนวทางในการการปรับปรุงผู้ เชี่ย วชาญ นั ก วิชาการ และผู้ เกี่ ย วข้ อ งในให้ บริก าร ซี อิน เทอร์เน็ ต
(C internet)) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในระยะที่ 2 นี้ผู้วจิ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ โดย
การจดบันทึกลงในแบบวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ และทาการการบันทึกภาพ บันทึกเสียงทุกเนื้อหา แล้วทาการสังเคราะห์
ข้อมูลจาการวิจารณ์ และข้อเสนอแนะจากการถอดข้อความ เพื่อนามาเทียบเคียงกับบริบทของการวิจัย และปรับปรุงตาม
การวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 1
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (Interview) กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ได้แก่ ผู้บริหารของสานักงาน
บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน 5 คน ผู้บริหารของสานักงานบริการลูกค้าเขต กสท จังหวัดขอนแก่น
จานวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในการศึกษาเชิงสารวจ (survey study)
ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน
500 คน [4]
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ซี อินเตอร์เนต (C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด
อุดรธานี จานวน 217 คนโดยใช้วธิ ีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง ของ เคซี่ และมอร์แกน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1) ตั วแปรอิ สระ ซึ่ งเป็ นปั จจั ยเชิ งสาเหตุ ที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพการให้ บริ การ ซี อิ นเทอร์ เน็ ต (C internet) ของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดจากการสัมภาษณ์ ประกอบแนวคิดต่าง ๆ
ได้แก่
1.1 ลักษณะของการบริการ
1.2 ความไว้วางใจ
1.3 ความกระตือรือร้น
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1.4 ความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัตงิ าน
1.5 ความมีไมตรีจิตการติดต่อสือ่ สาร
1.6 ความน่าเชื่อถือ
1.7 ความปลอดภัย
1.8 การเข้าถึงบริการ
1.9 การติดต่อสื่อ
1.10 การเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ
2) ตั ว แปรตาม ซึ่ งเป็ น ปั จ จั ย ผลลั พ ธ์ คื อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร [5] ซี อิ น เทอร์ เน็ ต (C internet) ของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี
2. กลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสานักงาน
บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน 3 คน ผู้บริหารสานักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น จานวน 3 คน นักการตลาด จานวน 3 คน วิศวกรด้านโทรคมนาคม จานวน 3 คน และผู้ใช้บริการ ซี
อิ น เทอร์ เน็ ต (C internet)ของส านั ก งานบริ ก ารลู ก ค้ า กสท จั ง หวั ด อุ ด รธานี จ านวน 3 คน ใช้ก ารเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบคุณ ภาพการให้บริการของ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของสานักงานบริการ
ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี
2. ตัวแปรตาม คือ ความเป็นไปได้ในการนารูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อิ นเทอร์เน็ต (C internet) ของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานีไปใช้

ผลการศึกษา
การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซีอินเตอร์เน็ต ของสานักงานบริการลูกค้า กสท
จังหวัดอุดรธานี จากการสัม ภาษณ์ ผู้บริหาร นักการตลาด วิ ศกรโทรคมนาคม ของสานักงานบริการลูกค้า กสท
จังหวัดอุดรธานี และสานักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น พบว่าปัจจัยที่ส่งรูปแบบ
คุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1. ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ต่อการบริการ 3. ด้านการตอบสนองต่อการ
บริการ 4. ด้านความเชื่อมั่นต่อการบริการ 5. ด้านการรู้จักและเข้าใจการบริการ
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณ ภาพการให้บริการ ซีอินเตอร์เน็ตของสานักงาน
บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ในระยะนี้ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถาม โดยมีประชากร จานวน
500 คน และมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน
217 คน โดยใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง ของเครซี่ และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แล้วจึงดาเนินการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) แล้วผู้วิจัยนา
ข้อมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อในรูปรหัส (Coding Form) หลังจากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดไป
วิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐาน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 217 ตัวอย่าง ผู้วจิ ัยนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานทั่วไป
ดังแสดงในตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตามเพศ
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

142
75
217

65.40
34.60
100.00

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 217 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 65.40 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 34.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตามระดับการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

86
80
43
2
6
217

39.60
36.90
19.80
0.90
2.80
100.00

ระดับการศึกษา
1. ตากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. กาลังศึกษาปริญญาเอก
5. ปริญญาเอก
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 217 ตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.90 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.90 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 19.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนค่าเฉลี่ย และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง ตามอายุ
xˉ
35.54

ข้อมูลทั่วไป
อายุ

S.D.
10.01

Min
19

Max
67

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 217 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มอี ายุเฉลี่ย
35.54 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง ตามอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพ
1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. นักเรียน/นักศึกษา
3. ธุรกิจ/ค้าขาย
4. เกษตรกรประมง
5. รับจ้าง/ลูกจ้าง
6. ไม่มีงานทา
7. อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

63
11
58
14
27
24
20
217

29.00
5.10
26.70
6.50
12.40
11.10
9.20
100.00
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลทั่ วไปของกลุ่ มตั วอย่าง 217 ตั วอย่ างส่ วนใหญ่ เป็ นข้ าราชการ
/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 29.00 ธุรกิจ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 26.70 และรับจ้าง/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ
12.40 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวนค่าเฉลี่ย และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง ตามรายได้
ข้อมูลทั่วไป
S.D.
xˉ
รายได้
2,695.85
22,194.62

Min
3,000

Max
250,000

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 217 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ย
22,194.62 ตามลาดับ
ผูวจิ ัยได้กาหนดสัญลักษณ์ทางสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อประโยชน์ในการนาไปเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
R หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัว กับ
ตัวแปรตาม
R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) เป็นที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปร
อิสระทุกตัวที่มีผมต่อตัวแปรตาม ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์
S.E. หมายถึง ค่าความคาดเคลื่อนของการประมาณค่าพารามิเตอร์
b หมายถึง ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปของคะแนนดิบ
Beta หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระซึ่งคานวณ
จากค่าของตัวแปรต่าง ๆ ในรูปคะแนนมาตรฐาน
t หมายถึง ค่าสถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของสมการถดถอยแต่ละค่าที่อยูใ่ น
สมการ
P – Value หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
a หมายถึง ค่าคงที่ของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซีอนิ เตอร์เน็ตของสานักงานบริการลูกค้า กสท
จังหวัดอุดรธานี โดยรวม
ตัวแปรอิสระ (X)
b
S.E.
Beta
T
P-value
1. ค่าคงที่ (a)
1.128 0.243
4.650 .000*
2. ปัจจัยลักษณะของการบริการ (X1)
.077
0.060 0.080 1.297
.196
3. ปัจจัยความไว้วางใจ (X2)
.056 0.026 0.146 2.145
.033*
4. ปัจจัยความกระตือรือร้น(X3)
.040 0.055 0.047 0.725
.469
5. ปัจจัยความเพียงพอของทรัพยากรใน
การปฏิบัตงิ าน (X4)
.149
0.054 0.183 2.776 .006*
6. ปัจจัยความมีไมตรีจิตการติดต่อสื่อสาร (X5)
-.018 0.050 -0.023 -0.363 .717
7. ปัจจัยความน่าเชื่อถือ (X6)
.009
0.051 0.011 0.168
.867
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ตัวแปรอิสระ (X)
b
S.E.
Beta
8. ปัจจัยความปลอดภัย (X7)
.106
0.044 0.149
9. ปัจจัยการเข้าถึงบริการ (X8)
-.035 0.021 -0.085
10. ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร (X9)
.134
0.044 0.186
11. ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผูร้ ับบริการ (X10)
.229
0.048 0.290
R =0.762 R2 =0.581 F = 18.567
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, ** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ ≤ .01

T
P-value
2.403
.017*
-1.644
.102
3.075 .002**
4.743 .000**

จากตารางที่ 6 พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการ
ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี โดยใช้การวิเคราะห์แบบกาหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทั้งหมด (Enter Method) ดังนี้
1. ปัจจัยที่นามาศึกษา ทั้ง 10 ตัวแปร มีความสัมพันธ์พหุคูณกับคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของ
ส านั ก งานบริ ก ารลู ก ค้ า กสท จั ง หวั ด อุ ด รธานี (y) เท่ า กั บ 0.762 (R = 0.762) แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง
10 ตั ว แปรรวมกั น มี อิทธิ พ ลต่อ คุณ ภาพการให้ บริก าร ซี อิน เตอร์ เน็ ต ของส านั ก งานบริ การลูก ค้ า กสท จังหวั ด
อุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา่ ความสัมพันธ์คอ่ นข้างสูง คือ ร้อยละ 76.20
2. ปัจจัยที่นามาศึกษา ทั้ง 10 ตัวแปร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปร
กับคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี (y) เท่ากับ 0.581 (R2 =
0.581) แสดงว่าตัวแปรอิสระ 10 ตัวแปรสามารถอธิบายคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการ
ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ได้ร้อยละ 58.10
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด
อุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05 มีจานวน 5 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตงั้ ไว้เรียงลาดับ
จากตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการแปรผันแปรในตัวแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากที่สุดได้ไปหาน้อย ดังนี้
3.1 ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (X10 Beta = .290)
3.2 ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร (X9 Beta = .186)
3.3 ปัจจัยความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัตงิ าน (X4 Beta = -0.183)
3.4 ปัจจัยความปลอดภัย (X7 Beta = -0.149)
3.5 ปัจจัยความไว้วางใจ (X3 Beta = -0.146)
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการ
ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี มากที่สุด คือ 1 ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (X10) คือ เมื่อมีการเปลี่ยนไป
1 หน่วย จะทาให้คุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี สูงขึน้ .290
หน่วย รองลงมา คือปัจจัยการติดต่อสื่อสาร (X9) ปัจจัยความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (X4) ปัจจัย
ความปลอดภัย (X7) และปัจจัยความไว้วางใจ (X3) ตามลาดับ และเมื่อปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยความเพียงพอ
ของทรัพยากร ในการปฏิบัตงิ าน ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยความไว้วางใจ เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้คุณภาพ
การให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริ การลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนแปลงไป .186, .183,(-.149)
และ (-0.146) ตามลาดับ
ดังนั้น เมื่อทราบค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ 1.128 ทราบค่าน้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ใน
รูปคะแนนดิบ (b) และทราบน้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) จึงสามารถสร้าง
สมการถดถอย ได้ดังนี้
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สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ Y = a +b1(x1)+b2(x2)+b3(x3)………b15(x15) แทนค่าในสูตร Y = 1.128+ .056
X2 + .149 X4 +.106 X7+.134X9+.229 X10 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = B1Z1+B2Z2+B3Z3+…..B15Z15 แทน
ค่าในสูตร Z = .146 Z2 + .183 Z4 +.149 Z7+.186Z9+.290 Z10 เมื่อ Y และ Z = คุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ส่วนตัวแปรอิสระอีก 5 ตัวแปร ไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ
ปัจจัย ปั จจัยลักษณะของการบริการ (X1) ปั จจั ยความกระตือรือร้น(X3) ปั จจัยความมีไมตรีจิต การติดต่อสื่อสาร (X5)
ปัจจัยความน่าเชื่อถือ (X6) และ ปัจจัยการเข้าถึงบริการ (X8) ดังนั้น ผู้วจิ ัยจึงนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี
อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ (X10 Beta = .290) ปั จจัยการติดต่อสื่อสาร (X9 Beta = .186) ปั จจั ยความเพียงพอของทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน (X4 Beta = -0.183) ปัจจัยความปลอดภัย (X7 Beta = -0.149) และปัจจัยความไว้วางใจ (X2 Beta = -0.146) ไป
พัฒนารูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี
เมื่อนามาสร้างรูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี
ปรากฏตาม ตารางภาพหมายเลข 7
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เนต (C internet)) ของสานักงาน
บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี มากที่สุด คือ ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการรองลงมา ปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสาร ปัจจัยความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยความไว้วางใจ
ตามลาดับ นาปัจจัยข้างต้นมาพัฒนารูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของสานักงานบริการ
ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ได้รูปแบบในการพัฒนารูปแบบคุ ณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จานวน 5 รูปแบบการพัฒนา ดังนี้ 2.1. ด้านการเข้าใจลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวั ด
อุดรธานี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กนกพรลีลาเทพินทร์ (2556)ได้ศึกษาวิจัย การประเมินระดับคุณภาพการ
บริ ก ารของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในกรุ ง เทพฯด้ ว ยแบบจ าลอง SERVQUAL ผลของการศึ ก ษาพบว่า โดยภาพรวม
ผู้รับบริการมีระดับค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในการบริการมากกว่าการรับรู้จากบริการที่ได้รับความคาดหวังแสดงว่า
ผู้รับบริการไม่พึงพอใจกับบริการที่ได้รับหรือการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งนี้ไม่มีคุณภาพที่ดี 2.2 ด้าน
การติดต่อ สื่อสาร รูปแบบคุณ ภาพการให้ บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของสานักงานบริก ารลู กค้า กสท
จังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับแนวคิด อรุณ รักธรรม (2547) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารมีความสาคัญอย่างยิ่งไม่
เฉพาะแต่การใช้ประโยชน์ในด้านการทาความเข้าใจอันดีต่อกันโดยทั่วไปเท่านัน้ 2.3 ด้านความเพียงพอของทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินอินเทอร์เน็ต (C internet)) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท
จังหวัดอุดรธานี 2.4 ด้านความปลอดภัย รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของสานักงาน
บริ ก ารลู ก ค้ า กสท จั ง หวั ด อุ ด รธานี 2.5 ด้ า นความไว้วางใจ รู ปแบบคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ซี อิน เทอร์ เน็ ต (C
internet)) ของสานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธนา สุนทรสถิต (2557) ได้
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาวัฒนธรรมองค์การความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจ
ในองค์การของบุคลากรเทศบาลนครนครปฐม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในองค์การคือวัฒนธรรมองค์การ
ลักษณะสร้างสรรค์ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการสร้างปัจจัยความไว้วางใจ ต่อการให้บริการของ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) การพัฒนาระบบ ใน
เรื่องความปลอดภัยในการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบของ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)
2. ควรการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้า หรือผู้รับบริการ
3. ควรมีสถานที่บริการที่ปลอดภัย เป็นการพัฒนาสถานที่ให้บริการ เช่น ลานจอดรถ หรือจุดให้บริการ การ
บริการนอกสถานที่ที่มีความเหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการสร้างความมั่นคงของอาคาร
สถานที่เหมาะสม มีส่งิ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ เกิดความปลอดภัยต่อลูกค้า และผู้มารับบริการ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการเข้าใจในการให้บริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
2. ควรศึกษาการพัฒ นาความไว้วางใจการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสาเร็จของ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
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แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด
The approach to develop naval cadets according to “Clean Navy” policy
อนุชา ม่วงใหญ่1 พงศ์วิชญ์ รุจโิ ยธิน1 พีรณัฐ ชนะบวรบุตร1 และอริย์ธัช ธีรอารยะรัตน์2*
Anuchar Mongyai1, Pongwit Rujiyothin2, Pheeranut Chanabawonbut2 and
Areriythochh Theerotarerayaruut2*
บทคัดย่อ
กองทัพเรือได้มนี โยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด” ขึน้ เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส
บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้อง
ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต อบสนองต่ อ นโยบายดั ง กล่ า ว เป็ น การปลู ก ฝั ง ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น นั ก เรี ย นเพื่ อ ให้
“โตไปไม่โกง” เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรับชั่นในระบบราชการในอนาคต
การนาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
นั กเรี ยนนายเรือโดยแบ่ งออกเป็ น 4 มิ ติ คื อ R : Responsibility (ปลู กฝั งทั ศนคติ เชิดชูเกี ยรติ ศั กดิ์ ศรี ให้ กั บนั กเรี ยน
นายเรื อ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ให้ กั บผู้ น า) S : Strong (เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกาย
จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนที่
มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: นักเรียนนายเรือ, การทุจริตคอรับชั่น, กองทัพเรือใสสะอาด

Abstract
The Navy has a policy of "Clean Navy" making the administration to be faithfully accomplished and
responding to state policies. The naval cadets who will be future of the nation must have to be developed to be
responsive to the state policies. They will be cultivated since they entered to be naval cadet for them to
"Growing up not cheating". This is another way to prevent them from corruption. RISE Model is another form built
for being a development approach by divided to 4 dimensions. > R : Responsibility (Cultivate attitides, glory and
fame for naval cadets) > I : Intelligent (Training moral and knowledge to the leader) > S : Strong (Streng then
physical, mental, social and intellectual abilities) > E : Elegant (Promote loyalty and glorify institutions) From all
the dimensions, beleiving that this is another format that can develope naval cadets to reponse the state policies
of Clean Navy and they will be an example for creating quality people in the future.
Keywords: Navel cadet, Corruption, Clean navy policy
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บทนา
เป็นที่ยอมรับกันว่าในสังคมไทยในปัจจุบันยังขาดแคลนตัวอย่างที่ดีในการบริหารงาน อีกทั้งมีการพู ดถึง
เกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกันอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการพยายามปฏิรูปการ
ปฏิบัติงานราชการเพื่อให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป นามาสู่นโยบายของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารงาน หนึ่งในนั้นคือแนวทางนโยบาย”กองทัพ เรือใสสะอาด” ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการ
ทาให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปในภายหน้า ซึ่งกองทัพเรือได้กาหนดนโยบายดังกล่าวมาเพื่อใช้กับ
ทุ ก ๆ หน่ วยงานซึ่ งเป็ น หน่ วยขึ้น ตรงของกองทั พ เรือ เนื่ อ งจากโรงเรีย นนายเรือ ซึ่ งเป็ น หนึ่ งในหน่ วยขึ้น ตรงของ
กองทัพเรือนัน้ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายกองทัพเรือขาวสะอาด
โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรอันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ มีความคิด
ริเริ่มที่จะพัฒ นานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวเพื่อผลิตนายทหารสัญ ญาบัตรที่สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กั บสังคม สามารถนาความรู้ และสติปัญ ญามาพั ฒ นาสังคมให้ดี งาม มีสมรรถภาพร่างกาย จิต ใจ
สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ช้ีนาให้แก่สังคม ตลอดจนดารงไว้ซึ่งพื้นฐานแห่งการเชิดชูเกียรติและ
ศักดิ์ศรีคคู่ วามดีของนักเรียนนายเรือ

แนวคิดเกี่ยวกับการกระทาทุจริต
พรศักดิ์ ประกอบสิน, (2551, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า ตามกฎหมายอาญาตามมาตรา 1 วรรค 1 ได้ระบุคาว่า
“โดยทุจริต” หมายถึง การกระทาการสิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง แต่จะส่งผลร้ายหรือทาให้ผู้อ่นื ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย อาจจะเป็นประโยชน์จากตัวเงิน หรือสิ่งของอื่น ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
พระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4
“ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจทาให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามี
ตาแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งเหนือหน้าที่นนั้ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
พระราชบั ญ ญั ติมาตรการของฝ่ายบริห ารในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ.2551 มาตรา 3
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมชิ อบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มตี าแหน่งเหนือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
หรือกระทาการอันเป็นความผิดต่อหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุตธิ รรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือตามกฎหมายอื่น
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) การทุจริตคอร์รัป
ชัน คือ การใช้อานาจหรืออิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยูเ่ พื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องและพวกพ้อง
Hridenheimer, (1978) กล่าวถึงความหมายของการทุจริตโดยแยกแยะการทุจริต ดังนี้
การทุจริตสีดา หมายถึง การทุจริตที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่ามีความผิดและสมควรถูกตาหนิ
การทุ จริตสี เทา เป็ นการกระทาที่ คนส่วนหนึ่งเห็น ว่าควรถูก ลงโทษ แต่อีกส่ วนหนึ่งเห็ น ต่างออกไป
และคนส่วนใหญ่มคี วามเห็นคลุมเครือ
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การทุจริตสีขาว เป็นการกระทาที่คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะชนชั้นนาในสังคมเห็นว่ายอมรับได้ เช่น การ
แซงแถว การใช้อภิสิทธิ์ การให้ค่าน้าร้อนน้าชา เป็นต้น ซึ่งเป็นการทุจริตที่น่ากลัวที่สุด
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การกระทาทุจริต ไม่มีขอบเขตนิยามที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันใน
ระดับสากล แต่มีความเหมือนกันตรงที่เป็นการกระทาผิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อานาจหน้าที่หรือกระทา
โดยมีผู้มีอานาจหน้าที่ เป็นปรากฎการณ์ทางสังคมที่แสดงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเป็นปัญหาสังคม เกิดขึ้น
ได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการกระทาที่อาจผิดหรือถูกกฎหมายก็ได้ แต่ผิดทางศีลธรรม ผลประโยชนืที่คาด
ว่าจะได้รับอาจเป็นทรัพย์สิน ตาแหน่ง หน้าที่ ความภักดี การอุปถัมภ์ ความพอใจหรืออื่น ๆ ก็ได้ มักเป็นพฤติกรรม
หรือปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเร้น ปิดบัง บิดเบือน ที่ตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ยาก
กองทัพเรือ : แนวทางการพัฒนาระบบไปสู่การเป็นกองทัพทีใ่ สสะอาด
กองทั พ เรือ ได้ จั ด ตั้ ง "ศู น ย์ ป ระสานราชการใสสะอาด กองทั พ เรื อ " ขึ้ น เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงาน
การสร้างราชการใสสะอาด ให้บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
26 ธันวาคม 2543 เรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงกาหนดแผนกลยุทธ์ "กองทัพเรือใสสะอาด" ขึน้ สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือ
โรงเรียนนายเรือ : สถาบันหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy : RTNA) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดของ
กระทรวงกลาโหม ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2440 มีสถานที่ตั้งเดิม คือ บริเวณพระราชวังเดิม ในสมเด็จพระเจ้ าตากสิ น
มหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่
20 พฤศจิ ก ายน 2449 และเสด็ จ ทอดพระเนตรสถานที่ ต่า ง ๆ ในโรงเรี ย น เวลาย่ าค่ าเศษ พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ า อยู่หั ว เสด็ จ กลั บโดยทางเดิ ม ประทั บแรม ณ พระราชวังสวนดุ สิ ต ในการพิ ธีวั น นี้เองที่ พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลงลายพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ เป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่า“วันที่
20 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ศก 125 เรา จุฬาลงกรณ์ ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมี
รากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบไปในภายน่า ” โดยกองทัพเรือได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือและวัน
กองทัพเรืออีกด้วย ปัจจุบันโรงเรียนนายเรือได้ยา้ ยมายังที่ตงั้ ปัจจุบันที่ถนนสุขุมวิท ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยโรงเรียนนายเรือมีหลักสูตรการสอนในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของกองทัพเรือ อาทิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมอุทก
ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารศาสตร์)
สิ่งที่เคยเป็นมาในอดีต : ปัญหาในการพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองต่อนโยบายกองทัพเรือ
จากการศึกษาของผู้เขียนได้ทราบว่าปัญหาของการผลิตนักเรียนนายเรือในปัจจุบันคือการขาดแคลนตัวอย่าง
ที่ดีในการบริหารจึงทาให้นักเรียนนายเรือไม่มีตัวอย่างของผู้ประสบความสาเร็จทางด้านนี้เป็นแบบอย่าง ตลอดจน
นักเรียนยังไม่สามารถนาความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากว่านักเรียนนายเรือได้รับการศึกษาทั้งในภาค
วิชาการและวิชาชีพทหาร อีกทัง้ ยังประกอบไปด้วยการฝึกและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเป็นเหตุให้นักเรียนนายเรือไม่มี
โอกาสและไม่สามารถนาศักยภาพที่มีไปใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมได้อย่างเต็มที่กล่าวคือ นักเรียนนายเรือมีความเชี่ยวชาญ
เพียงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่นายทหารเรือไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถที่มีไ ด้อย่างเต็มที่
นั่น เอง และประการสุด ท้ าย คือ การขาดบุค ลิ กภาพและลั กษณะผู้ นาที่ เหมาะสมต่อการเป็ นผู้ นาสั งคมเนื่อ งจาก
นักเรียนนายเรือยังขาดภาพลักษณ์บางอย่างที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อการเป็นผู้นา
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มากขึ้น ในการสร้างความมั่นใจ ความกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจาก
การที่นักเรียนนายเรืออยู่ในระบบการฝึกของทหารซึ่งเป็นระบบของการปฏิบัตติ ามคาสั่งของผู้บังคับบัญชามาเป็นเวลา
ยาวนาน ทาให้ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหน่วยงานเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนายเรือมีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของกองทัพเรือ ผู้เขียนจึงได้กาหนดเป้าหมายขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการกาหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียนนายเรือเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือดังต่อไปนี้
เป้าหมายการพัฒนานักเรียนนายเรือ : ตามนโยบายของกองทัพเรือใสสะอาด
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ โดยสามารถเป็นผู้ริเริ่มในโครงการที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สามารถสนับสนุนส่งเสริมตลอดจนช่วยเหลือบุคคลที่เป็น
ผู้ยากไร้หรือขาดแคลนได้ตามกาลังของตน ให้สังคมได้เห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้น และคุณค่าของการ
ทาเพื่อสังคมโดยเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็ก ๆ นั่นคือนักเรียนนายเรือ
2. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถนาความรู้ และสติปัญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงาม เนื่องจากนักเรียนนาย
เรือเป็นผู้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและปฏิบัตกิ ารทาง
ทหาร จึงควรมีการเพิ่มเติมความรู้ส่งเสริมภาวะผู้นาและการตัดสินใจให้กับนักเรียนนายเรือ เช่น ความรู้ในศาสตร์ของ
การบริหารต่าง ๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่มีอยูแ่ ล้วไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ได้มากขึ้น สามารถบริหารหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือในการ
ช่วยเหลือสังคมภายนอกได้อย่างเต็มที่มากขึ้น
3. พัฒนาร่างกาย และจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้นาให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหารของนักเรียนนายเรือ
นัน้ ถือว่าเป็นส่วนบังคับในการที่นักเรียนทหารจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีเยี่ยมอยู่แล้ว จึง
ควรมี ก ารปรั บ เกณฑ์ ตั ว ชี้วั ด ให้ มี ค วามเหมาะสมทั น สมั ย ให้ ส ามารถพั ฒ นานั ก เรี ย นนายเรือ ให้ มี บุ ค คลิ ก ภาพ
สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แ ข็งแรง และในส่วนของการพัฒนาทางจิตใจนั้นควรจัดให้มีกิจกรรมการฝึกพัฒนาใน
หลาย ๆ รูปแบบ เช่น หลั ก สู ตรหมู่รบ หลั กสู ต รส่ งทางอากาศนาวิก โยธิน หลัก สู ตรปฏิบัติงานใต้น้า เป็ นต้น ซึ่ ง
หลักสูตรทางทหารส่วนใหญ่เป็นเครื่องมืออย่างดีในการพัฒนาร่างกาย และจิตใจของนักเรียนนายเรือให้มคี วามแกร่ง
และความพร้อมในการเป็นผู้นาให้กับสังคม
4. ด ารงพื้นฐานแห่งการเชิดชูเกียรติและศั กดิ์ศ รีคู่ค วามดี เพื่อให้ นัก เรียนนายเรือมีความภาคภู มิใจใน
สถาบัน ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นนายทหารสัญ ญาบัตรของกองทัพเรือ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความถูกต้องต่อขนบธรรมเนียมของสังคม
หลักคิดที่สาคัญ : ในการพัฒนานักเรียนนายเรือ
เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือไปสู้เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เขียนจึงได้
กาหนดหลักคิดเพื่อควบคู่กับแนวทางที่ใช้พัฒนาเพื่อให้การพัฒนานักเรียนนายเรืออยู่ในบรรทัดฐานที่เป็นที่ต้องการ
ของสังคมปัจจุบัน ได้แก่
1. โยบายกองทัพเรือใสสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายที่กองทัพเรือกาหนดขึ้นและให้ความสาคัญเพื่อตอบสนองต่อ
การทางานภายใต้นโยบายของรัฐบาลซึ่งเน้นมาที่ความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการในทุกๆองค์กร
2. นักเรียนนายเรือประชารัฐ สาระสาคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อานาจของรัฐ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็นสาคัญ นักเรียนนายเรือจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตสานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
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3. การสร้างทัศนคติต่อต้านทุจริต การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง ต่อเมื่อผู้นาทั้งของ
ประเทศ และผู้นาของประเทศ รวมถึงผู้นาในองค์กรต่างๆต้องปฏิบัติงานปราบคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียน
นายเรือจึงต้องได้รับการสร้างทัศนคติตอ่ ต้านการทุจริตเพื่อให้ไม่ทาการทุจริตเสียเองและยังช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง
การทุจริตในหน่วยงานต่าง ๆ ให้กับสังคมโดยเฉพาะกองทัพเรือ และ
4. ช่ อ งทางในการสื่ อ สารภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ พั ฒ นาการประสานงานภายในองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยการสื่อสารจากบนลงล่าง ( Downward Communication ) การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (
Upward Communication ) การสื่อ สารในแนวนอน ( Horizontal Communication ) การสื่อ สารในแนวไขว้ ( Cross –
Channel Communication ) ตลอดแนวคิดการมีส่วนร่วม ของทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน
นายเรือ โดยการพัฒนาให้นักเรียนนายเรือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโรงเรียนนายเรือ
RISE Model : แสงสว่างเพื่อการพัฒนานักเรียนนายเรือ
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการกาหนดตัวแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ แนว
ทางการพัฒ นา โดยรูปแบบการพัฒ นาองค์กรของ โรงเรียนนายเรือ ในการพัฒ นานักเรียนนายเรือ โดยใช้ RISE
Model จึ งถู ก คิ ด ค้ น ขึ้น เพื่ อ สร้ างค่ า นิย มที่ ชัด เจนและเพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นานั ก เรี ย นนายเรือ ไปสู่ เป้ า หมายได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพโดยใช้คาว่า “RISE”เป็นแกนกลางหลักที่สาคัญในการพัฒนานักเรียน ฯ โดยประกอบด้วย 4 มิติทั้ง 4
ด้านคือ
มิตทิ ี่ 1 R : Responsibilityปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ เพื่อให้นักเรียนนาย
เรือมีความภาคภูมใิ จในความเป็นทหารเรือ มีอุดมการณ์ยดึ มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่า งสุดความสามารถ ปัจจุบันโรงเรียนนายเรือได้มีกิจกรรมการปลูกฝัง
ทัศนคติต่อการเป็นทหารอาชีพต่อเนื่องมาจากสิ่งที่นักเรียนนายเรือได้รับมาจากการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารโดย
นาฐานความรู้ ความคิด ที่มีแต่เดิมมาพัฒนาและปรับปรุงให้ทัศนคติต่าง ๆ ตลอดจนเจตคติต่อวิชาชีพมีความเข้ากัน
กับการเป็นทหารเรือมากขึ้นเนื่องจากในขณะที่นักเรียนนายเรือยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารจะได้รับการปลูกฝัง
ในรูปแบบของทหารบกจึงต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้มคี วามพร้อมมากยิ่งขึน้ โดยวิธีการต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น
การอบรมเกี่ยวกับวิชาการเรือและเดินเรือเบื้องต้นจากกองการฝึก กองเรือยุทธการ (กฝร.) ซึ่งจะจัดการฝึก
ให้กับนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ซึ่งเพิ่งสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนาย
เรือ เป็นการฝึกในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของจ่าและพลทหารบนเรือหลวง อาทิเช่น การใช้เชือก การสมอ
การใช้นกหวีดเรือ ฯลฯ
การฝึ ก ด ารงชี พ ในป่ า เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะการด ารงชี พ ในป่ า แบบทหาร โดยครู ฝึ ก นาวิ ก โยธิ น กองพั น
ลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
การฝึกเกี่ยวกับการสร้างความภาคภูมิใจในพิธีรับกระบี่สั้นและประดับดุมหมายชั้น (เครื่องหมายแสดงชั้นปี) เมื่อ
นักเรียนนายเรือชั้นใหม่ผ่านการฝึกในภาคสาธารณะหรือการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศเป็นครั้งแรกจนมีความรู้
ความสามารถเป็นที่อมรับของนักเรียนนายเรือรุ่นพี่และผู้บังคับบัญชา ก็จะได้รับการประดับดุมหมายชั้นนักเรียนนายเรือ
เป็นนักเรียนนายเรือ ชัน้ ปีที่ 1 อย่างเต็มตัว และรับมอบมีดเหน็บเพื่อแสดงว่าได้เป็นชาวเรือโดยสมบูรณ์
การอบรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารเรือทุกคนจะต้องรู้และปฏิบัติเพื่อรักษาธรรม
เนียมอันดีงามเหล่านี้ไว้ โดยเนื้อหาต่าง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการเรือในหลักสูตรการศึกษา และเป็นสิ่งที่นักเรียน
ชั้นอาวุโสจะถ่ายทอดให้รุ่นน้องต่อไปเรื่อย ๆ โดยควบคู่ไปกับการฝึกในโรงเรียน และการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ทั้งนี้
โรงเรียนนายเรือนัน้ ได้ทาการจัดหาผู้ซึ่งมีอุดมการณ์และความคิดที่เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนายเรือได้มาบรรยายให้
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ความรู้กับนักเรียนนายเรือ เช่น การบรรยายเสริมสร้างความเป็นผู้นา โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพั ฒ นาศัย รอง
นายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และการเสริมสร้างคุณธรรม
ด้วยการบรรยายธรรมะ และการทาบุญร่วมกันประจาเดือน เป็นต้น นอกเหนือจากการฝึกและการบรรยายดังกล่าว
ยังมีการสร้างลักษณะที่ดีโดยนักเรียนบังคับบัญชา นักเรียนชั้นอาวุโส รุ่นพี่ ที่มีต่อรุ่นน้อง ในการดูแลช่วยเหลือกันใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น การศึกษาภายในโรงเรียน การใช้ชีวิต การแต่งกายในเครื่องแบบให้เรียบร้อย และมีความสง่างาม เป็น
ต้น โดยเรียกระบบนี้ว่า ระบบพี่สอนน้อง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัตสิ บื ต่อกันมาเป็นอย่างดีของนักเรียนทหารในทุก
สถาบันไม่เฉพาะโรงเรียนนายเรือ เป็นการสร้างความอบอุน่ ในโรงเรียนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาปลูกฝังทัศนคติ เชิดชู
เกี ยรติ ตลอดจนยึด มั่ นและภาคภู มิใจในศั กดิ์ ศรีข องความเป็ นทหารที่จ ะจบจากสถาบั นแห่งนี้เพื่อ รับใช้ชาติและ
ประชาชนต่อไป โดยมีตัวชี้วัดคือ จานวนโครงการกิจกรรมปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ
(มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
มิติที่ 2 I : Intelligent อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา เพื่อให้นักเรียนนายเรือรู้จักนาความรู้ที่มี
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วแต่เดิมให้มีความเชี่ยวชาญและชานาญมาก
ยิ่งขึ้น โรงเรียนนายเรือได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้นักเรียนนายเรือ
ได้รับความรู้ที่เท่าทันต่อสังคมปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาและเพิ่มการฝึกภาคปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
ชานาญเพิ่มเติมทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (5 ปี) หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2558
ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างความมีจิตอาสาและสร้างความสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่ายอาสาพัฒนา ชมรมอาสา
พัฒนา โรงเรียนนายเรือ กิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ 9 สถาบัน โดยชมรมพุทธศาสน์ โรงเรียนนายเรือ ร่วมกับสถาบันทาง
ทหารอีก 8 สถาบัน กิจกรรมชมรมดนตรีไทย วิศิษฏ์ศิลปินสรรพศิลป์สโมสร (2558) ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความรู้
รอบด้านทั้งในศาสตร์ของทหารเรือและการเรียนรู้จากกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน สามารถต่อยอดความรู้และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกโรงเรียน ปรับตัวเข้ากับสังคมที่แตกต่างภายนอกระบบทหารได้ นอกจากนี้โรงเรียนนายเรือ
ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการฝึกเพื่อให้มีความทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์
ของโลกปั จจุบั น ได้ แก่ การพั ฒ นามาตรฐานการศึกษา อาทิ เช่น พั ฒ นาทั กษะภาษาอั งกฤษ พั ฒ นาทั กษะในการคิ ด
วิเคราะห์ การพั ฒ นาหลั กสู ตรการให้ เหมาะสมกั บระยะเวลาตลอดหลั กสู ตร (5 ปี ) การพั ฒ นาการเรี ยนการสอน
ภาคทฤษฎีในวิชาชีพทหารเรือให้มีความทันสมัย การพัฒนาการบริหารกิจกรรมสาหรับนักเรียน และการจัดสรรงานให้
เหมาะสมกั บ ห้ ว งการศึ ก ษา การพั ฒ นาครู อ าจารย์ แ ละ นนร. ตลอดจนการพั ฒ นามาตราฐานการฝึ ก อาทิ
การพัฒนาการฝึกให้เหมาะสมกับระยะเวลาตลอดหลักสูตร (5 ปี)
การพัฒนาการฝึกศึกษาในวิชาชีพทหารเรือให้มีความทันสมัย การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติประจาให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปของโลก และการฝึกให้ นนร. รู้จักการบริหารงาน และการเรียงลาดับความสาคัญของภารกิจ เป็นต้น
มิ ติ ที่ 3 S : Strong เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย จิ ต สั ง คม และปั ญ ญา นอกเหนื อ จากความรู้
ความสามารถที่มีแล้ว การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการปฏิบัตหิ น้าที่ทั้งในหน่วย
ทหารและอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมบุคคลิคภาพตลอดจน เจตคติที่ดีต่อการทางานในกองทัพเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทางานเพื่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งโรงเรียนนายเรือได้มีการเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างลักษณะดังกล่าวลง
ในหลักสูตร อาทิเช่น การเพิ่มเติมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศช่วงกลางปีการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะความชานาญตลอดจนความเชี่ยวชาญในทักษะที่จาเป็นต่อการเป็นทหารเรือนอกเหนือจากการฝึกภาคปฏิบัตใิ น
ทะเลปกติซึ่งมีเพียงหนึ่งครั้งต่อปีการศึกษา โดยเพิ่มการฝึกกลางปีจานวน 45 วันและปรับลดการฝึกปลายปีจากเดิน
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60 วันเป็น 45 วันเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะเวลาในการศึกษาภาควิชาการในแต่ละปีการศึกษา การเพิ่มการฝึกหลักสูตร
พิเศษทางทหารอันได้แก่
หลั ก สู ต รปฏิ บั ติ งานใต้ น้ า เป็ น หลั ก สู ต รการปฏิ บั ติ ง านใต้ น้ าโดยอาศั ย อุ ป กรณ์ แ ละไม่ อ าศั ย อุ ป กรณ์
ดาเนินการฝึกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นหลักสูตรที่เคยจัดฝึกให้กับนักเรียนนาย
เรือในอดี ตและเนื่อ งจากผู้ บังคับบัญ ชาได้ เล็งเห็ น ถึงความสาคัญ ของการฝึก ดาน้าซึ่งผู้ปฏิบัติงานในเรือควรจะมี
ความสามารถนี้ไว้ติดตัวจึงทาให้หลักสูตรนี้ได้ถูกนากลับมาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายเรืออีกครั้ง
โดยหลักสูตรปฏิบัตงิ านใต้นาเป็
้ นหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัตสิ าหรับนักเรียนนายเรือ ชัน้ ปีที่ 4
หลั ก สูต รหมู่รบ การฝึ กหมู่รบเป็ น การฝึ ก ยุทธวิธีทหารราบตามแบบนาวิก โยธินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งใน
ภาคทฤษฎี และภาคสนามซึ่งเป็นการปฏิบัติจริงในภูมิประเทศ เป็นการฝึกเพื่อให้ นนร. ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงาน
สนามของทหารพรรคนาวิกโยธิน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 15 วัน ก่อนเข้าสู่การฝึกในหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินต่อ
อีกเป็นเวลา 30 วัน โดยการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแรกแรกได้ถูกนากลับมาบรรจุในรูปแบบของการฝึกตามแบบทหาร
ราบเต็มรูปแบบก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวให้กับนักเรียนนายเรือเพื่อเข้ารับการฝึกในหลักสูตร
ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน โดยหลักสูตรหมูร่ บเป็นการฝึกภาคปฏิบัตขิ องนักเรียนนายเรือ ชัน้ ปีที่ 3
หลั ก สู ต รส่ งทางอากาศนาวิก โยธิน การฝึ ก หลั ก สู ต รส่ งทางอากาศนาวิก โยธิน เป็ น การฝึ ก เพื่ อ ให้ นนร.
สามารถปฏิบัติการส่งทางอากาศได้ โดยเป็นการฝึกโดดร่มแบบสายดึงประจาที่ ประกอบไปด้วยการฝึกภาคพื้นดิน ที่
สนามฝึก แผนกวิชาการรบพิเศษ และการฝึกภาคอากาศ โดยทาการโดดร่มจากเครื่องบินจริงจานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
โดยจะทาการฝึกต่อจากหลักสูตรหมูร่ บสาหรับนักเรียนนายเรือ ชัน้ ปีที่ 3
นอกจากนั้นยังมีการดาเนินการเพิ่มเติมการฝึกสวนสนามประจาสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการ
สวนสนามในพิธีต่าง ๆ การฝึกทหารราบ เช่น การทาการรบของหน่วยระดับหมู่ ระดับหมวด และระดับกองร้อย เป็น
ประจาควบคู่กับการฝึกสวนสนาม เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายเรือได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญ ญาอย่างเต็ มที่นอกเหนือจากการแนะนาในห้องเรียน โดยมีตัวชี้วัดคือ ผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย /
จานวนกิจกรรมในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา
มิติที่ 4 E : Elegant ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญของการเป็นทหารคือการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ 4 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งทหารซึ่งมีหน้าที่เป็นรั้วของชาติ
นั้นควรจะยึดถือสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงเตือนใจถึงหน้าที่ของตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทุก
สถาบันไปข้างหน้า โดยมีกิจกรรมที่สง่ เสริมความจงรักภักดีให้กับนักเรียนนายเรือหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิเช่น
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นพิธีที่กระทาในช่วงของวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ของทุกปี ณ บริเวณมณฑลพิธีลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
โดยมีกองพันทหารรักษาพระองค์ทั้งหมด 12 กองพันเข้าร่วมสวนสนามซึ่งกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ก็เป็น
หนึ่งในหน่วยที่ร่วมสวนสนามในพิธีนดี้ ้วย
พิ ธีก ระท าสั ต ย์ป ฏิ ญ าณตนต่อ ธงชั ย เฉลิ ม พล เนื่อ งในวั น กองทั พ ไทย เป็ น พิ ธี ที่มี ขึ้น เพื่ อ แสดงถึ งความ
จงรักภักดีของหน่วยทหารซึ่งจะจัดขึ้นในวันเดียวกันทุกเหล่าทัพโดยสาหรับกองทัพเรือนั้นจะจัดในมีพิธีนี้ขนึ้ ณ หน่วย
บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองเรือยุทธการ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การส่งนักเรียนนายเรือเข้าร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศ์ศานุวงศ์เนื่องในวาระโอกาสต่าง ๆ เช่น
กิจกรรม วันพ่อ กิจ กรรมวันแม่ ณ มณฑลพิธีท้อ งสนามหลวง การส่งนั กเรียนนายเรือ เข้าร่วมเป็ น ส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม Bike for Dad และกิจกรรม Bike for Mom ตลอดจนเข้าร่วมในรัฐพิธีและงานสาคัญต่าง ๆ โดยใช้ตัวชี้วัดคือ
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จานวนกิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้ เป็นประจา
ในวงรอบปีการศึกษาของนักเรียนนายเรือและเป็นภารกิจที่หน่วยทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะกรมนักเรียนเหล่าทัพ
จะได้รับมอบหมายเป็นประจาเพื่อแสดงออกถึงความเป็นทหารและเชิดชูซึ่งเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ใช่เฉพาะเพียงเหล่าทหารเท่านัน้ แต่รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอีกด้วย

แผนภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”

บทสรุป
กล่าวได้ว่านักเรียนนายเรือคืออนาคตของกองทัพเรือ หากต้องการจะให้กองทัพเรือมีระบบราชการที่มีความ
โปร่งใสปลอดคอรัปชั่น ก็ต้องเริ่มต้นจากการสร้างคนของกองทัพให้เป็นคนดี ... การสร้างนักเรียนนายเรือ โดยใช้
รูปแบบการพั ฒ นาที่ เหมาะสม... RISE Model จึงเป็ นอีก รูปแบบหนึ่งที่ ถู ก สร้างขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
นักเรียนนายเรือโดยครอบคลุม 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนาย
เรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณ ธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต
สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้าง
คนที่มคี ุณภาพต่อไปในอนาคต ที่จะพาแสงสว่างมาสู่การพัฒนานักเรียนนายเรือ เพื่อให้มีความคิด อุดมการณ์ ที่จะ
เติบโตไปโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ เพื่อให้กองทัพเรือและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า
ได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สืบไป
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โดย RISE Model นัน้ เป็นกระบวนการวิจัยเชิงวิเคราะห์ จากการศึกษาไปข้างเพื่อพัฒนานักเรียนนายเรือให้มี
คุณสมบัตใิ ห้ครบทุกด้าน และทาให้กองทัพเรือใส่สะอาด มาจากตัวชีว้ ัด ตามแผนภาพที1่ และเราจะพัฒนานโยบาย
โมเดลนี้ดว้ ยการหางบประมาณสนับสนุนกิจกกรมของโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบการศึกษาทุกๆปี เพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโมเดล

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิชาการนี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้ ก็ด้วยความกรุณ าจากอาจารย์ นาวาโท ดร.อนุชา ม่วงใหญ่
ที่คอยให้การสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งในส่วนของการแนะนา การปรับปรุงและแก้ไขงานให้
เป็นไปตามแบบแผนที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณนักเรียนนายเรือ ชัน้ ปีที่ 4 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ทุก ๆ และ นักเรียนนาย
เรือ ปวริศ ชัยอานาจ ชัน้ ปีที่ 1 ที่คอยให้การสนับสนุนในช่วงของการปฏิบัตงิ าน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการ
ทางานให้สาเร็จลุล่วงไปได้
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